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BUSINESS DEVELOPMENT MODEL IN A CREATIVE HUB

Just like other European countries, Lithuania emphasises higher and higher importance of creative industries for 
national and regional development. One of the ways that promotes the development of creative industries and improves the 
expansion of creative economy in a country are the establishing and little researched creative hubs. They actively expand 
their network and impress with their potential variety of different structures. Lithuanian sources of literature do not provide 
a definition or analysis of the creative hub. Therefore, it is important to find out whether all creative industry institutions can 
be called creative hubs and what characteristics they have. Moreover, in order to establish a sustainable creative hub, it is 
important to have a suitable business development model. This article aims at defining the creative hub and create a business 
development mode for the creative hub revealing it peculiarities and possibilities.

Keywords: creative hub, creative industries, business development model, creative economy.

У статті дано визначення творчого простору, розкрито особливості та можливості створення режиму 
розвитку бізнесу для творчого простору. Як і в інших європейських країнах, у Литві підкреслюється все більша 
важливість креативних галузей для розвитку національної економіки. Визначено, що одним із шляхів, що сприяє 
розвитку креативних галузей і підвищує ефективність розвитку креативної економіки країни, є створення твор-
чого простору. Крім того, для того, щоб створити стійкий творчий простір, важливо мати відповідну модель 
розвитку бізнесу.

Ключові слова: творчий простір, креативні індустрії, модель розвитку бізнесу, креативна економіка.

В статье дано определение творческого пространства, раскрыты особенности и возможности создания 
режима развития бизнеса для творческого пространства. Как и в других европейских странах, в Литве под-
черкивается все большая важность креативных отраслей для развития национальной экономики. Определено, 
что одним из путей, который способствует развитию креативных отраслей и повышает эффективность раз-
вития креативной экономики страны, является создание творческого пространства. Кроме того, для того, 
чтобы создать устойчивое творческое пространство, важно иметь подходящую модель развития бизнеса.

Ключевые слова: творческое пространство, креативные индустрии, модель развития бизнеса, креативная 
экономика.

Introduction. Various countries pay more and more 
attention to creative industries that promote national devel-
opment and improve national creative economy. Lithua-
nia is not an exception, for instance: in terms of exported 
goods and services, creative industry sector in Lithuania 
grew by 3.3 times from 2003 to 2012. Institutions where 
creative industry products are created are important for 
the development of creative economy. Even though there 
are various definitions of creative industries in Lithuanian 
sources of scientific literature, the creative hub has not 
been studied. However, it is possible to find out whether all 
creative industries can be attributed to the creative hub by 
paying attention to its characteristics.

It is difficult to define the variety of creative hubs. 
Many of them develop creative business, approximately 
1/3 of them do not receive any form of state funding, others 
create hubs together with local communities. These hubs 
can also be part of large organisations or universities. Due 
to the wide spectrum of activities, it is difficult to define a 
single general description that would clearly define what is 

the creative hub. All of them are unique, they can be static 
or Internet, create jobs and not only be intended for artistic 
activities and artists, but also adapted to business develop-
ment. Hubs can have completely different structures, their 
own labs and incubators. And this is only a small part of 
different definitions of creative hubs.

In order to create a sustainable creative hub, it is impor-
tant to have a respective business development model 
adapted to the hub. There are various hubs created for busi-
ness organisations, and creative organisations have less of 
them; however, the creative hub does not have an effective 
business development model that would encompass all 
parts of an organisation and its interested parties. There-
fore, the aim of this work is to create a business develop-
ment model based on the analysis of business development 
peculiarities in the creative hub.

Creative industries.
Globally in the post-industrial society the importance 

of creative industries is studied more and more, and there is 
an increasing amount of arguments that creative industries 



–10–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018

–10–

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

are inseparable from the modern post-industrial knowledge 
society and are becoming a part of it.

The beginning of discussions on the concept of creative 
industries can be traced back to the 80s of the 20th century 
in Australia; however, officially it was first mentioned in 
1998 in Great Britain when the first map of creative indus-
tries was being drawn. The definitions of creative industries 
formulated in this document are widely used today – cre-
ative industries are presented as the source of competitive 
advantage, economic growth and regional renewal and as 
an important sector for the economy.

Economic environment that we all live in are very dif-
ferent from those that existed 10 or 20 years ago. This is why 
the society needs education with different priorities than 
before. It is impossible to accept 21st century challenges 
with a 19th century education ideologies – our own time 
goes together with an avalanche of innovations in science, 
technologies and social thoughts. We are going to need our 
own minds not to stay behind these changes or anticipate 
them – in the direct sense of the word. We must learn to be 
creative. Speaking of creativity, creative industries find the 
major part of their initiatives that can encompass virtually 
any company from advertising to physics sectors in order 
to gain profit or investments. Levickaitė points out not 
only the most popular areas of creative industries, but also 
validity of intellectual property: the most popular areas of 
creative industries are publishing, design, theatre, fashion 
industry, music, cinema, marketing, organisational man-
agement; however, speaking more and more of the validity 
of intellectual property as the main factor of the new econ-
omy, creative industries are also joined by such areas as 
medicine, pharmacy, engineering, physics, biology, chem-
istry and many other industries that work with the object of 
intellectual property (Levi ckaitė 2010).

To understand the definition of creative industries more 
clearly, we can analyse the concepts from the main interna-
tional organisations related to creative industries analysing 
creative industries.

DCMS – Creative industries are those industries which 
have their origin in individual creativity, skill and talent 
and which have a potential for wealth and job creation 
through the generation and exploitation of intellectual 
property (DCMS 2001).

UNESCO – Creative industries are those in which the 
product or service contains a substantial element of artistic 
or creative endeavour and include activities such as archi-
tecture and advertising (UNESCO 2013).

UNCTAD – Creative industries encompass: cycles of 
creation, production and distribution of goods and services 
that use creativity and intellectual capital as primary inputs; 
constitute a set of knowledge-based activities, focused on 
but not limited to arts, potentially generating revenues 
from trade and intellectual property rights; comprise tangi-
ble products and intangible intellectual or artistic services 
with creative content, economic value and market objec-
tives; are the cross-road among the artisan, services and 
industrial sectors; and constitute a new dynamic sector in 
the world trade (UNCTAD 2016).

The definitions of creative industries show that creativ-
ity is the basis of all of them despite what products or ser-
vices are created; also, intellectual property, skills and tal-
ent are repeated. Creative industries generate added value 
and initiate changes. The concept is related to innovations, 
risks, new businesses and start-ups, intangible assets and 

creative applications of new technologies. Lithuanian stud-
ies usually involve the definition created by the Depart-
ment for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS 2001) 
of the United Kingdom government.

Creative industries can be as a catalyst of the changes in 
society because they have been growing as a business that 
shares ideas, images and experiences with the audience. The 
importance of intellectual property developed through cre-
ativity employment skills is more important than tangible 
property. DCMS was the first to introduce a definition of cre-
ative industries, it is more widely presented and analysed by 
the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), whereas the definition by United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is 
rather narrow and does not include new information.

Creative industries have been acknowledged as one of 
the most important in creative economy with a perspective 
to become a source of growth and well-being. Many coun-
tries, for instance, United Kingdom, Portugal, Germany, 
etc., include creative industries in their economic strategy 
plans, and the scientific interest in these areas has strength-
ened as well. Walter explains the importance of creative 
industries for economy by stating that in today’s economy 
all players at the table of economy accept that creative 
advantage goes hand in hand with support of economic 
prosperity (Walter 2015) and distinguishes the following 
four points that describe this:

• Creative and new media industries are growing and 
take up more important economic and social roles;

• Product market value is more often determined based 
on the product authenticity, presentation and aesthetic 
appeal creating the main competitive advantage in various 
branches of industry;

• Highly paid jobs are desired the most, for instance, 
dancers and musicians with mutual both creative and high-
level problem solving and communication skills;

• Business place establishment solutions are influenced 
by such factors as easily accessible creative employees and 
accessible life quality (Walter 2015).

Creative industries not only grow more rapidly than the 
average growth rate, but are also characteristic of creating 
new jobs; it also promotes cultural diversity whose result 
increases society’s cultural livelihood and economic suc-
cess and can also join various sectors that usually do not 
work together. In today’s society, creative industries are 
one of the most rapidly growing areas that is characteristic 
of constant improvement, creativity, generated added value 
and intellectual property. With creativity these industries 
encompass a very wide range of companies that may seem 
non-creative at first glance. Also, creative industries are 
very important for creative economy and are included into 
economic strategy plans.

The concept of creative economy.
The first to mention the term of creative economy is 

Howkins in his book The Creative Economy where he 
analyses creative economy and relations between crea-
tivity and economy in the broad sense. According to the 
author, it is economy whose main basis consist of ideas, 
and people spend the biggest amount of time generating 
ideas. Changes are created simultaneously as people try to 
avoid routine tasks, and aim at creating a career and iden-
tity (Howkins 2010). Also, creative economy promotes 
youth entrepreneurship, creates new jobs and decreases 
unemployment.
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Due to the high rate of production related to creative 
industries, people who are able to use their creative imag-
ination, generate various ideas and understand the value 
of idea create this economy. Creative people influence 
regional economic growth by mobilising in innovative, 
exceptional and tolerant places, and Howkins notes that 
people who have and manage ideas have become more 
powerful than those who operate equipment (Howkins 
2010). UNCTAD established in 1964 as an international 
organisation also defines creative economy and claims that 
creative economy is becoming a national advantage in eco-
nomic development countries that have high cultural diver-
sity, and especially in developing countries. With the defi-
nition of creative industries provided in Table 1, UNCTAD 
also distinguishes the following five aspects that describe 
creative economy (UNCTAD 2016):

• it can promote the rise of income, establishment of 
new jobs and income for export, and also promote social 
integration, cultural diversity and social human develop-
ment;

• it encompasses economic, cultural and social aspects 
that interact with the goals of technologies, intellectual 
property and tourism.

• it is knowledge-based economic activities that have 
aspects of development and complex relations at national 
micro and macro levels;

• it is a potential development opportunity that requires 
innovative political solutions from various areas as well as 
interministerial actions;

• the basis of the creative economy is creative indus-
tries.

Table 1 below presents definitions of how specialists 
treat the concept of creative economy.

All the concepts presented in the table emphasise cre-
ativity and innovations It is said that creativity is becom-
ing more important in various sectors, especially if there 
is a desire to have competitive products or services in the 
global market. Even though UNCTAD provides a very 
wide definition of creative economy, Levickaitė also dis-
tinguishes certain aspects and says that one of the most 
important characteristics of creative economy is infor-
mation consumption when creating its own content. She 
emphasises that the highest degree of impact of creative 
economy is achieved through the use of business models 
and skills when organisational value is created and intel-
lectual capital is managed, rather than through traditional 
creative industries. According to her, organisations are 
also becoming more dependent on creativity because they 
abandon traditional physical raw materials and start using 

intangible and intellectual raw materials (Levickaitė 2010). 
The idea of creative economy allows measuring the possi-
bilities of creativity based on everything rather than just 
art, cultural or heritage sectors.

UNCTAD provides the broadest description of creative 
economy and distinguishes additional points that enable 
easier understanding of the definition of creative economy, 
whereas UNESCO claims that the sectors of creative econ-
omy have impact on changes.

The phenomenon of creative economy is based on 
complex and symbolic consumption, technologies of new 
needs related to culture as well as social life satisfaction. 
Its basis includes creative industries, and creative people 
who are able to create and generate ideas and understand 
their value are becoming very important for the develop-
ment of this sector. Moreover, creative economy is impor-
tant in economic development countries that have high 
cultural diversity.

Concept and peculiarities of creative hub
Creative hubs are rapidly expanding and becoming a 

global phenomenon; however, it is also a new way to present 
innovations of creative economics and their development.

Creative hubs are platforms or workplaces for all cre-
ative subjects – from artists and musicians, designers and 
film-makers to businessmen; it can be an open place for 
collaboration with creative industries and for the wider 
creative sector.

They are unique for their various structures, sectors 
and services, and vary from collectives to cooperatives, 
laboratories and incubators, and can be static, mobile or 
internet. Such places are especially necessary for creative 
people. According to scientist Howkins, creative people 
need offices for practical reasons, i.e., so they would come 
to work in the morning and know that their colleagues will 
arrive as well, so they could call meetings. They need this 
calm space for thinking and access to the network where 
they can communicate and share ideas with colleagues 
(Howkins 2010). And communication/collaboration is the 
most important and frequently distinguished as a goal in 
any organisation. It is useful for the members of the net-
work to have or learn business skills whose training allows 
spending more time on creating art or cultural products/
services. Moreover, creative people who work in a hub can 
increase income of the organisation. Due to this reason, 
organisations may spend more time on improving the qual-
ity of the hub and less time and effort on acquiring funds.

Creative environment provides people with time to 
experiment, make mistakes, try again; it allows asking 
questions, creating, playing, finding out relations between 

Table 1. Comparison of the concepts of creative economy by different authors

Levickaitė, R.
The basis of creative economy is the economic value created by creative product transactions. This value is 
created on the basis of intellectual property. Creator’s creativity does not always yield in a creative product whose 
result cannot be measured by means of economic transactions or values.

Černevičiūtė, 
J., Strazdas, R.

Creativity – whether in art, science, technologies or business – is the most important factor that creates economic 
success both for single business and the entire economy. Creativity is an essential condition for innovations that 
are the driving force of technological change that promotes economic growth. 

Howkins, J. Creative economy consists of the created creative product (good or service) that arises from creativity and has 
economic value.

UNCTAD Creative economy is a concept under development, and it is based on creative capital that potentially generates 
economic growth and development. 

UNESCO Not only is creative economy on of the most rapidly growing sectors in global economy, but it also influences 
change when speaking about generation of income, creation of jobs and export income. 

Source: created by the author; based on the authors as presented in the table
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different elements. Such attempts or studies may not create 
an art product/service or be applicable to science for many 
years just like all original ideas and products that arise from 
primary experimenting stage or fooling around. Sometimes 
it may seem meaningless, yet this is the main point of the 
creative process. Such environment for a creative individ-
ual is provided by the creative hub. Before speaking of and 
analysing what a creative hub is, it is important to figure 
out the concept of the creative hub.

The origin of the concept of the hub lies in the concep-
tion of the cluster but they are different because of certain 
important main elements. Furthermore, the word “hub” is 
often used as a synonym for “incubator”; however, they 
do not carry out the same functions. The main differences 
between hub, cluster and incubator is the physical localisa-
tion for the development of work activities. A hub provides 
its members with an access to information about specific 
businesses, the area of industries and culture, and market 
opportunities. Speaking of the direct definition of the hub, 
its main area of activity is establishment of business, and 
many companies become independent thanks to the sup-
port and help from the hub. An incubator is an institution 
that enables integration of new companies into its structure 
thus decreasing costs and attempting to encourage these 
companies to enter the market by created a support net-
work that would help them to achieve economic autonomy.

The hub can be distinguished as a business park of 
many companies, an axis for many companies. Compa-
nies become stable in the market thanks to a hub. It is also 
a dynamic, and not a static organisation. This way a hub 
must adapt to various specific needs of its members. There-
fore, a hub must also have a service portfolio that is able 
to adapt to changes and must be open to new sectors of 
creative companies, culture and heritage.

During the last 10 years the hubs has been developing 
as a way to create new jobs in different sectors and various 
organisations. It is becoming a widespread idea that con-
nects various novelties that strengthen talents, disciplines 
and skills (British Council 2016). Hubs have become a 
nest for freelancers and small or medium-sized companies, 

communication and collaboration. They shed light on for-
gotten areas of cities, gather people in unused spaces and 
connect communities that have not communicated before.

Hubs allow communities to establish as well as develop 
a structured coincidence that allows people to join in ways 
that they did not have before, and inspires new related dis-
ciplines to collaborate, communities to merge and new pro-
jects to appear (British Council 2016).

Creative hubs may stand for almost everything for peo-
ple. This is not a result of clear lack of thinking but rather 
a sign of rapidly changing and lively activities. It is impor-
tant to note that diversity installed by the creative hubs is 
like a gene, and there is no need to create a single universal 
definition. In general, hubs were seen as organisations that 
provided jobs, and places for participation and consump-
tion (British Council 2016). Therefore, a creative hub is 
a physical or virtual place that assembles creative people. 
It creates a space and maintains communication, business 
development, and includes communities into cultural, cre-
ative and technology sectors; however, their general use 
does not differ from that of incubators, programmes for 
start-ups, laboratories and hubs (British Council 2016). 
Creative hubs can be shaped differently; the main types of 
hubs are introduced in Figure 1 below.

This typology also aims at expressing concern for the 
very wide variety and specialisation of creative hubs. The 
potential role of creative hubs has a mean to express crea-
tivity by creating and developing communities and encour-
aging innovations through creative industries. Similarly to 
the practice of a community, creative hubs are established 
where there are common interests or potential; therefore, 
this system is fragmented on the global scale, and creative 
hubs exist in many forms. Furthermore, successful hubs 
of creative industries connect on an international level, 
i.e., they create and attract people from different cities and 
countries because of the opportunities that hubs provide.

Analysis of creative hubs help to distinguish certain 
peculiarities that are provided in Table 2.

The table of peculiarities of the creative hub shows 
that they are diverse for their goals, functions, value offer, 

 

Fig. 1. Various types of creative hubs
Source: created by the author; based on The British Council. 2015. Creative Hub Toolkit



–13–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018 

–13–

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

founders, sponsors and interested parties as well as their 
expectations. Different connection of these components 
can provide a unique balance of the components.

Creative business companies usually develop spon-
taneous ideas, and take up ideas having rejected others. 
The uncertainty of consumer tastes promotes rapid gen-
eration of ideas and creation of innovations recognisable 
to the consumer. Moreover, new creative products should 
be tested by consumers. In today’s economy, successful 
organisations work according to the essential need to be 
creative in their activities. In the modern society, changes 
and innovations are the only constant features of organi-
sations. Creative organisations are those that aim at being 
open to the surrounding world.

Searching for a definition of creative hub in Lithuanian 
sources revealed a definition of creative organisations that 
is very close to the concept of the creative hub, which is 
why they are equated.

Creative organisations are modern artistic companies 
that usually connect into networks or clusters, that aim at 
economic benefit by employing their employees’ creativity, 
knowledge, thus creating innovations. Creative hubs, sim-
ilarly to the practice of communities, require assembling 
skills to sustain creativity and pass creative practices to 
future generations.

Table 3 presents the differences of the organisation and 
the creative organisation.

The table shows that creative organisation is much 
more open, aims at being global and having much more 
sources of communication. An organisation can be global; 
however, its main hub is usually in one place, and a cre-
ative organisation is fully global because it encompasses 
many organisations and may include international com-
panies. An organisation has only one main source of com-

munication, and since a creative organisation has various 
companies, there are more of these sources. An organ-
isation has a homogeneous, integral identity that helps 
to recognise it from the outside. A creative organisation 
includes many companies and can have a heterogeneous 
identity. Speaking of state intervention, there are signifi-
cant visible differences (Reimeris 2012). With regard to 
an organisation, the state is a regulating mechanism that 
usually does not intervene the activities of the organisa-
tion. Of course, the state can provide funding that would 
suit the goals of the organisation; however, this is not 
active support. In the case of a creative organisation, the 
state is one of the main active actors that put every pos-
sible effort into further development of these hubs. Not 
only does the state partially fund establishment of such 
hubs, it also supports regional and international commu-
nication that introduces these hubs to potential investors 
and attracts human resources (Reimeris 2012). An organ-
isation creates a competitive environment, and a creative 

Table 2. Peculiarities of creative hub
Creative hub:

Structure  
of hub Profit Non-profit Private Charitable Social venture

Established by Private individual University State (city) Publicly financed economic 
development agencies

Sector Interdisciplinary (mix of creative, cultural, 
technological and social companies) Special sector (Game, design hub)

Aim

To provide support 
for services and/or 

opportunities for the 
short-term or long-term 

preparation of ideas, 
project, organisations and 

business by including 
events, skill training, 

ability training and global 
opportunities

To make collaboration 
and establishment of 
networks among its 
community easier

To create contacts 
with research 

and development 
centres, 

institutions, 
creative and 
non-creative 
industries.

To communicate and 
collaborate with a 
wider audience by 

developing an active 
communication 

strategy.

To welcome 
and enjoy new 
talents, to study 

the limits of 
modern practices 

and risk for 
innovations

Value offer “Hot 
chair”

Study 
space

Training, 
seminars, 

events
Mobile 
work

Access to 
equipment, 

skills, 
resources, 
networks

Incubation, 
business support, 

consulting 
(mentor), funding

Retail 
opportunities

Scientific 
research and 
development

Must take up 
at least one of 
the following 

activities:
Business support

Creation of 
collaboration/network, 

communication
Scientific research Help/support for talented people

May have: Interested parties Sponsors Investors Help from 
universities

Help from other 
organisations

Table 3. Differences between the organisation  
and the creative hub

Differences between the organisation and the creative 
organisation

Organisation Creative organisation
Global and localised Global
One main source of 

communication
Many sources of 
communication

Homogeneous identity Heterogeneous identity
State as a passive actor State as an active actor

Competitive environment Partnership environment
 Source: Reimeris, R. 2012. Kūrybinių centrų identitetas: 

strateginio valdymo ir komunikaciniai aspektai
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organisation creates a partnership environment because it 
uses the same network, services, etc.

Since a creative hub encompasses very wide areas and 
can be very diverse let’s see the main creative organisa-
tions that currently exist in Lithuania.

• Creative/ art incubator – organisation that has 
includes small and medium-sized business subjects in its 
premises, i.e., artists, beginner businessmen, art-related 
business subjects: it leases premises, technical and office 
equipment under reduced price, provides methodical, tech-
nical, informational, consulting, training and similar ser-
vices. It aims to support beginner artists and CI businesses, 
to encourage creation of new jobs, to decrease activity risks 
for persons and companies carrying out economic activi-
ties and help companies or persons who have good crea-
tive business ideas yet are financially unstable to achieve 
a level where they could independently carry out artistic/
creative commercial activities and compete in the market.

• Co-working space – a combination between work-
places and support services for good price and simple con-
tracts. It aims to attract consumers who need a short-term 
workplace and additional services to achieve certain goals; 
this can include even meeting rooms. This is an open plan 
an informal environment that aims at making interactive 
and creative collaboration environment easier as well as 
form the sense of community among consumers.

• Cluster – a collection of companies and (or) sci-
ence and educational institutions that functions based on 
the principle of collaboration and whose members inter-
act with one another in various areas of economic activ-
ities and initiatives, thus aiming at increasing economic 
efficiency of the activities. It aims to increase innovative 
potential by promoting clustering.

• Creative industry hub – a place where the main 
focus is on the creativity of an individual who creates eco-
nomic well-being, which is how a hub adds to the growth 
of creative economy. It aims to provide suitable conditions 
for manifestation of individual creativity by encouraging 
entrepreneurship and focusing on the establishment of new 
creative industry-related businesses.

• Science and technology park – legal entity whose 
main functions are as follows: to stimulate the processes of 
science knowledge and technological spread, to create con-
ditions for commercialisation of scientific research results, 
to encourage relations between science and business, to 
promote the culture of innovations. Science and technol-
ogy parks comprise suitable conditions for new companies 
that will carry out applied scientific research, experimental 
development and install innovations. It aims to satisfy pub-
lic interests with at least one member being a state science 
or study institution and (or) state or municipal institution; 
the science and technology park can acquire state funds 
or respectively municipal funds and employ state assets or 
respectively municipal assets.

We can notice that all of the aforementioned institu-
tions are interconnected. The science and technology park 
carries out the highest number of functions as it encourages 
scientific research activities. Moreover, creative/art incu-
bators are mentioned in the study of creative and cultural 
industry possibilities as an opportunity for small businesses 
to develop. Incubators just like creative industry hubs also 
gather creative people and aim at helping them to estab-
lish themselves within the market. Co-working space has 
the least amount of responsibilities for the consumer and 

mostly carry out leasing activities for short periods. A clus-
ter encompasses various companies and creative industry 
initiatives, and promotes innovative potential.

The analysis of the peculiarities of the creative hub 
shows that it reflects the features of all the institutions 
presented in the table. Even though the definition of the 
creative hub is changing and the future may show clear 
differences between creative industries, this article deals 
with the creative hub as various institutions of creative 
industries.

Business models and their peculiarities
To achieve the best result, various companies and organ-

isations want to be leaders and expand within the market; 
this is why they need a sustainable business development, 
and today’s economic climate shows that a sustainable 
business development model is becoming more relevant, 
which becomes and important task for not only business, 
but also cultural or creative organisations. Applying a busi-
ness development model in an organisation, its prospect 
raises expectation to bring sustainable innovations by dis-
covering new methods that overcome internal and external 
barriers. Business development is important for the com-
pany, especially when it is a young company that strives to 
develop. Formed relations and partnerships with interested 
parties, presentation of the company’s products/services, 
establishment of a network, propositions of supply are 
important here.

An organisational business model or various busi-
ness strategies help to achieve goals and stay on track. To 
achieve competitive advantage, suitable application of a 
model can be one of the most effective ways. This per-
ception becomes stronger due to an increasing complexity 
of tasks and flexibility relevant in today’s business world; 
therefore, there is a need for new ways to establish and sus-
tain a business if managers want to keep the organisation 
alive in the long-term perspective.

However, it is rather difficult to choose a suitable busi-
ness model, and there are many different variations of the 
definitions of business model itself. Some of them are 
broad and encompass the entire organisation, while oth-
ers focus on separate parts of an organisation. To generate 
added value business model should: consist of four ele-
ments including value offer to the customer, formula 
for profit, main resources and main processes.

A business model is a conceptual measure that encom-
passes the set of elements and their relations, and that 
allows expressing the business logic of a specific company. 
It is the description of values provided by the company 
for one or several client segments, a network of the com-
pany’s structure and its partners: creation, marketing and 
presentation of this value and relations capital in order to 
gain profit and constant income flow. Even though there 
are many business models such as Agile, Canvas, Value 
Chain Model and others, the following three models shall 
be discussed further: Canvas, creative business develop-
ment model and continuous improvement system model 
for creative business companies.

Creative business development model
This model presented in Fig. 2 distinguishes the fol-

lowing three business development stages: pre-incuba-
tion, incubation and post-incubation.

It is necessary for creative business companies to 
go through these stages because not only do companies 
have a large economic potential, they also face a high 
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risk of failure during the first year of operation. The incu-
bation processes are beneficial because of their positive 
impact on the development of business; also, companies 
develop more rapidly than when they are independent 
(Jadzevičiūtė 2017).

Table 4 was created according to the main processes of 
incubation as described by Jadzevičiūtė.

This model is important for creative industries, and 
incubation processes allow easier establishment within 
the market and stand for decreased potential risks. The 
most important of these main stages is incubation during 
which companies learn, and a network between internal 
and external companies is created. Companies also inform 
about themselves and carry out communication. After the 
successful incubation stage, a company becomes inde-
pendent and leaves the incubator.

Business model Canvas is a visual template that 
reflects organisational business model and turns it into 
clear knowledge. The main focus of this model is the 
description of a single organisation’s high level strategic 
perspective (Osterwalder at al. 2010). This model and its 

main elements are presented in Figure 3. It encompasses 
9 different sets.

The sets presented in the figure are described in Table 5.
The BMC often connects methods of collaboration 

and visual thinking such as exchange of ideas, brainstorm-
ing, creation of prototypes and narrative. These methods 
encourage collaboration among interested parties and 
promote innovations. Applying the model to companies 
allows them to focus on separate parts of the model, think 
about what has not been thought about and understand the 
activities of an organisation.

Continuous improvement system model for creative 
business companies

The main aim of this model is to continuously improve 
the company’s processes. Continuous improvement is 
very important because its efficiency determines the effi-
ciency of related processes and the results of the activi-
ties of a company (Strazdas at al. 2014:83). Companies 
that use improvement systems become more competitive 
thus improving its activity results. The model consists of 
3 stages as shown in Fig. 4.

 
Fig. 2. Creative business development model

Source: Jadzevičiūtė, R. 2017. Kūrybinio verslo inkubavimas: komunikacijos tobulinimas

Table 4. Creative business incubation process
Incubation process

Pre-incubation 
stage

An incubator carries out a selection process of potential clients (creative people) that have a business idea. It is 
important to evaluate the potential the idea has and the ability to make it commercially successful.

Incubation 
stage

Incubation provides support for incubates companies; during this stage, a company can be established or just 
beginning to grow and realise its idea. At first, a company is offered to participate in various training sessions, 
consultations, conferences that involve experts, the team of the incubator, and also the companies that have gone 
through the incubation process. It is important to have practical consultations and simulated situations that teach 
to manage crises and make urgent decisions. Communication is also important in this stage. The collaboration 
network (communication) includes not only companies in the incubator, but it also includes institutions outside 
the company. This involves exchanging ideas, information, creating contacts and business relations.

Post-incubation 
stage

During this stage, companies become fully independent and leave the incubator. It is, however, important to 
maintain contact because it helps to develop the collaboration network.

Created by the author; based on Jadzevičiūtė, R. 2017. Kūrybinio verslo inkubavimas: komunikacijos tobulinimas.



–16–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018

–16–

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Stage 1 – preparation to install and correct a continu-
ous improvement system. In this stage, the attitude of the 
managers is very important; they must understand the ben-
efit of this system and the need for time and investments. 
Results are not immediately visible. If the manager finds 
everything clear, the next step involves separating daily 
activities from improvement activities; otherwise, the sys-
tem may not work because it will be thrown into the shade 
by more urgent tasks. A responsible person that would 
supervise the system is necessary. A team is organised and 
trained (Strazdas at al. 2014).

Stage 2 – installation of the continuous improvement 
system. This stage distinguishes and analyses the activi-
ties that are to be improved. Smaller and, later on, bigger 
improvements are carried out (Strazdas at al. 2014).

Stage 3 – operation control of the continuous improve-
ment system. In order to ensure efficiency of the system, 
constant control is necessary, i.e., it is necessary to mon-
itor the activity of the main indexes and the result of the 
changes. It is recommended to include other members of 
the team, thus increasing their motivation and inclusion 
into improvement processes (Strazdas at al. 2014).

Analysis of this model should focus on the fact that 
continuous system improvement needs time; good results 
require separating daily tasks; otherwise, the continuous 
improvement system will be forgotten and not used as 
often. It is also necessary to monitor the system stages 
and have a responsible person to analyse indexes, which 
will show whether system improvement work, what 
needs to be changed, etc. All this will make an organisa-
tion continuously improving and innovative, it will stay 
closest to the changes in the market and will be able to 
adapt to them.

Business development model of the creative hub
To achieve sustainable business development in a crea-

tive hub, it is necessary to regard the different constituents 
of this model and distinguish the most important steps. Fig-
ure 5 presents a creative hub model created by the author. 
This model focuses not only on the activities on the organ-
isation itself, but also on separate elements that may or do 
have impact on the creative hub.

The model presents the main elements in order to cre-
ate sustainable business development in a creative hub 
where companies are incubated. Firstly, an idea to estab-

 
Fig. 3 Business model Canvas

Source: Osterwalder, A. and Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation: a Handbook for 
Visionaries, Game Changers, and Challengers

Table 5. Structure of Canvas model
1. Value offer Set of services or products that generates added value for the client segment
2. Consu mers Target group of consumers that the state provides a value offer for
3. Channels A channel used by an organisation through which a value offer is presented to the consumer
4. Relations with consumers Relations with the consumer (attraction (acquisition), sustaining, development(
5. Main activities Main activities that create and strengthen the creation of value offer
6. Main resources Resources necessary for the organisation in order to implement a business model

7. Main partners External subjects (e.g., suppliers, distributors) that an organisation follows when implementing a 
business model

8. Input Costs experienced when creating and providing a value offer and sustaining relations with consumers
9. Income How every consumer generates income

Source: created by the author; based on Osterwalder, A. and Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation: a Handbook for 
Visionaries, Game Changers, and Challengers
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lish a creative hub requires figuring out what strategy of 
the organisation, its areas of activity, its activity planning 
could be, and what value offer the hub could provide to its 
consumer. All of these constituents influence one another 
and are one of the important parts of the model. The model 
has inseparable elements related to the team of the creative 
hub. A very important element here is internal and external 

communication related to not only the team and the hub, 
but also external outgoing communication that is spread 
beyond the organisation.

Making the internal aspects of the organisation clear 
makes it possible to start incubation of other companies 
or development of projects. In order to carry out this in an 
appropriate way, the following three steps are necessary: 

 

Fig. 4. Continuous improvement system model for creative business companies
Source: Strazdas, R., Černevičiūtė, J., ir Jančoras, Ž. 2014. Kūrybinio verslo valdymas: procesų 

tobulinimas

Fig. 5. Business development model of the creative hub
Source: created by the author
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pre-incubation of companies, incubation of companies and 
post-incubation of companies.

Pre-incubation of companies may include various 
auditions and courses that companies have to go through 
either compulsorily or depending on a company’s activi-
ties and level of establishment within the market. Having 
selected a company, its incubation process begins during 
which the creative hub can provide the company with var-
ious types of help, namely a mentor, training, looking for 
investors, funds the company can apply to; the hub often 
provides legal, financial help, bookkeeping services, 
etc. This is usually carried out over a three-year period. 
During the first year, incubated companies get the high-
est amount of support and are encouraged to carry out 
various studies and analyses in order to decrease estab-
lishment risks and figure out what products or services 
the company is to offer for consumers; during the second 
year, a lower amount of help is provided, and during the 
third year, the amount of help is the lowest. This way an 
attempt for the company to become more independent 
and establish in the market is made.

A creative hub can not only decrease the number of 
services, but it can lose the discount for leasing after the 
incubation period. In this case, if the company is allowed 
to stay, it must pay the full price for rent and services 
provided by the hub. After three years, post-incubation 
period begins; during this period, the company should 
independently enter the market, it should not receive addi-
tional help but it should be in contact in order to figure out 
whether the company is fully ready to leave, and it also can 
contact the hub in case of any questions.

If the company feels fully ready, it can independently 
enter the market at any stage of incubation and become 
independent of the creative hub. It is important to empha-
sise that a company, even though it signs a contract with 
the creative hub, does not need to stay there all the time 
if it grows faster than expected. However, if the company 
has not progressed in three years and there is no need for 
it to stay in the hub as a company/partner or otherwise, it 
is asked to leave the creative hub. It is also possible for 
a company to be very beneficial for the hub, it may even 
provide or transfer information to younger companies, or 
it can establish a wide network around itself thus attracting 
other companies. In this case, it is useful for the hub to 
invite the company to stay, yet it will not receive discounts.

Communication and transfer of knowledge during the 
incubation stages are also especially important because 
of establishment of relations and support, opportunity to 
exchange ideas and opportunity to discover something 
new, innovative, which allows finding solutions to com-
plex questions.

Communication, knowledge and information are the 
three most important elements in this model. They are pre-
sented in the model as going in a circle and encompassing 
the main constituents of the model, namely, the creative 
hub, its team and company incubation stages. Continuous 
communication between all the constituents and continuous 
exchange of knowledge and information helps carrying out 
a more fluent management of the hub, which may result in 
new ideas on how to improve organisational development. 
Ideas that aim at improving an organisation are included in 
the funnel presented in the model. This is where they are 
generated, analysed, and decisions on whether they should 
be accepted or rejected are made. In any case, informa-

tion about this enters the continuous communication, 
knowledge/information circle. This way the creative hub 
development is carried out, it continuously improves and 
becomes more innovative.

The external factors in the model (state, investors, part-
ners, educational institutions, other organisations, society) 
make a varying degree of impact to the hub. The state is 
exceptional because it has direct impact on not only the cre-
ative hub, but also other nearby interested parties. The state 
can influence the creative hub and other elements by mak-
ing various political decisions, laws, etc. Interested parties 
(in green circles) can also have a varying degree of impact 
on the hub. Investors may not be directly as important for 
the hub if it does not look for investors; however, they 
are very important for incubated companies because they 
always look for investors, and this may be important direct 
help. The creative hub may look for investors for compa-
nies thus establishing communication between this group 
and the hub. The next circle marks partners. Partners for 
the creative hub can be diverse, i.e., project partners who 
are also related only by certain projects; they can be con-
stant and carry out chosen activities or contribute to them. 
Educational institutions are important for a hub when the 
highest amount of attention is paid to universities that can 
influence the hub, or a hub may even be established with 
the help of a university that becomes the establisher of the 
creative hub. The attitude of the society towards the crea-
tive hub is also important, what their attitude is, what this 
hub can provide and does provide for it. The creative hub 
creates new jobs, which should be beneficial for the soci-
ety. It is important to mention other organisations that can 
contribute to the activities of a creative hub in various ways 
and can help start-ups. A hub can apply to them by inviting 
them to join or looking for local craft organisations.

All the aforementioned external factors and elements 
have impact on an organisation; however, they do not influ-
ence exchange of knowledge/information or communica-
tion. A creative hub must collect information of all these 
external factors and share it. It is also important for a hub 
to communicate a suitable message for interested parties, 
namely the state, investors, partners, educational institu-
tions, other organisations and the society.

Communication is very important in this model. This 
not only strengthens the internal relation of an organisation, 
but also creates closer relations with incubated companies 
and strengthens their mutual relations; therefore, various 
interesting products and services are created. Companies 
can spread information on the creative hub and its benefit, 
thus encouraging other companies to come and join.

Conclusions. Continuous expansion of creative indus-
try sector and growth of creative economics encourage 
youth entrepreneurship, and more and more attention is 
paid to creative hubs that are unique for their undefined 
various opportunities. This attracts creative people who 
want to create in an open place that cultivates the sense of 
community. Creative hubs also provide an opportunity to 
constantly learn and improve, experiment and create; they 
give access to various information for start-ups and vari-
ous collaboration opportunities, and create network com-
munities. It is important for them to continuously improve, 
adapt to various changes and be open to new sectors of 
creative industries sectors.

Various organisations have different business develop-
ment models; however, there is a lack of them for crea-
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tive industries institutions. Therefore, business develop-
ment models need analyses of how they can be adapted 
for the creative industries organisations. Creative business 
development model includes the most important elements 
of pre-incubation, incubation and post-incubation; model 
Canvas reflects what an organisational business develop-
ment model should be, and that it should encourage com-
munication with interested parties and innovations; and 
the continuous improvement systems model aims at con-
tinuous improvement, which is also very important for an 
organisation because it becomes more competitive.

The theoretical business development model finds 
important not only organisations, but also external inter-

ested parties as they can have different impact on the organ-
isation. This model is applied on the creative hubs that have 
incubated companies, which is why the model includes the 
stages of pre-incubation, incubation and post-incubation. 
The most important position in the model is taken by the 
turning communication and knowledge/information circle 
that can help to create, maintain and develop relations, 
continuously exchange ideas, information and knowledge, 
which allows creating new projects, products/services, and 
become more innovative. Suitable communication in a hub 
helps to create a good relation with incubated companies, 
thus effectively spreading information to the outside and 
attracting partners and investors.
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EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PROJECT SUCCESS EVALUATION  
WITH CRITICAL SUCCESS FACTORS

International cultural projects are widely used in organizations after the globalization process is becoming really impor-
tant. This study explores the project success evaluation literature and produces project success model with critical success 
factors for international project. Practically international cultural project success is being evaluated with success criteria 
and critical success factors but it is not tested and analyzed scientifically enough which factors should be important to be 
taken into account. After previous literature analysis and findings an International Cultural Project Success Evaluation 
model was made up. This model was created after literature analysis about project success, critical success factors and pro-
ject success models from different sectors. All critical success factors were combined, grouped and selected for international 
cultural project. The analysis of empirical research data are used to develop an International Cultural Project Success Eval-
uation Model. The aim of this study is to test International Cultural Project Success Evaluation Model with international 
projects – European Capital of Culture. An international cultural project success evaluation model previously defined and 
published will be empirically tested with four European Capital of Culture projects from different years.

Keywords: critical success factors, international cultural project, project success, European capital of Culture, Iron 
triangle.

У статті проведено аналіз наукових основ оцінки успішності проекту та розроблено модель оцінки успіш-
ності проекту з урахуванням критичних факторів успіху для міжнародного проекту. Дана модель розроблена на 
основі аналізу критичних факторів успіху та моделей успішності проектів з різних галузей. Всі критичні фак-
тори успіху об’єднані, згруповані та відібрані для міжнародного культурного проекту. Модель оцінки успішності 
міжнародних культурних проектів буде емпірично перевірена за допомогою чотирьох проектів різних років.

Ключові слова: критичні фактори успіху, міжнародний культурний проект, успіх проекту, культурна сто-
лиця Європи, Залізний трикутник.

В статье проведен анализ научных основ оценки успешности проекта и разработана модель оценки успеш-
ности проекта с учетом критических факторов успеха для международного проекта. Данная модель разрабо-
тана на основе анализа критических факторов успеха и моделей успешности проектов из разных отраслей. Все 
критические факторы успеха объединены, сгруппированы и отобраны для международного культурного про-
екта. Модель оценки успешности международных культурных проектов будет эмпирически проверена с помо-
щью четырех проектов разных лет.

Ключевые слова: критические факторы успеха, международный культурный проект, успех проекта, куль-
турная столица Европы, Железный треугольник.

Introduction. Cultural management as a science dis-
cipline is quite new, since research and training in this 
field was started only in the late 20th century (Brindge, 
DeVereaux 2011:4). As a result, this term and the man-
agement of cultural projects do not have a long history. 
In the field of cultural projects, the project success factors 
and their models are not so many, inaccurate and have 
lack of information. 15 articles were published on critical 
success factors between 1986–2004 and only 8 authors 
wrote about them in two project management magazines, 
Project Management Journal and International Journal 
of Project Management, mainly analyzing the success of 
construction project (Ika 2009:11–13). Aquilini et al. has 
investigated that most authors of scientific publications 
tried to create new critical success factors rather than 
group them and determine which ones are most suitable 
for success in different stages of the project (Aquilini et al 
2017). Scientific literature has been used to evaluate suc-
cess models in international projects (Binder, Gardiner, 
Ritchie 2010, Eberlein 2008) but there are no precise 
critical success factors and their models to evaluate the 
success of an international cultural project.

International cultural project became an important 
tool to stay competitive in cultural field. It includes not 
only international funding, international work team, 
wider networking but also challenges project managers 
with cross-cultural differences, cross-cultural commu-
nication difficulties and different languages (Varbanova 
2013:50–52, Binder 2009:1). In this case it becomes even 
more complicated to fluently manage project to reach its 
success and to evaluate its complex results.

For this reason international cultural project success 
evaluation was analyzed, critical success factors were 
combined and selected for international cultural project 
success evaluation model. International cultural project 
success evaluation model includes 5 groups of critical 
success factors: project related factors, project coordina-
tor related factors, used art forms related factors, inter-
national team factors, international collaboration tools 
factors, communication factors, external environment 
factors and includes Iron Triangle: time, cost and quality. 
To verify this model eligibility it is going to be checked 
with empirical research by using interviews and project 
document analysis.
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The aim of this study is to test critical success fac-
tors of International Cultural Project Success Evaluation 
Model.

Literature review. Any project aimed to reach suc-
cess and positive results must be coordinated or somehow 
managed. In the 1980’s, organizations began to realize that 
project management and learning to manage them effec-
tively achieved the goals and results of a project in a rather 
chaotic period (Frame 2003:15). Project management is a 
“control system used to achieve the required results or out-
comes” (Young 2007:17). Project management consists of 
specific processes carried out by the organization, team and 
administration to implement the project: planning, moni-
toring and control, volume management, risk management 
(Nokes et al. 2003:17). Project management processes are 
distinguished and otherwise named: “Initiation, Planning, 
Implementation, Control and Completion” (PMI 2004:6).

Due to the project uniqueness and temporary activ-
ities, most organizations divide the project into project 
life cycles to improve its management. Project life cycles 
define what actions need to be undertaken in the project 
and who must participate and be involved in each cycle 
(PMI 2000:11–12). Also, the following project phases are 
distinguished: definition, design, prototype creation and 
testing, implementation and review (Nokes et al. 2003). 
The following main project phases are distinguished in 
cultural projects: (1) “the preparation phase: conceptual-
ization and analysis; (2) the implementation phase: imple-
mentation, development and monitoring; (3) the evaluation 
phase: control and feedback, and undertaking of corrective 
measures“ (Varbanova 2013:51).

The project classification often is carried out accord-
ing to the following categories: (1) domestic projects car-
ried out internally; (2) projects abroad – projects carried 
out abroad to meet the needs of national organizations; 
(3)  foreign projects – foreign projects with the clients 
from foreign companies; (4) global projects – projects with 
a team of representatives from different countries and sol-
ving global challenges (Neverauskas et al. 2010:125–126).

The use of technology has changed the perceptions of 
other countries’ reach in the world, they have become more 
accessible, as a result business enterprises are seeking to 
expand their awareness and innovations through interna-
tional projects (Steffey, Anantatmula 2011:1). Interna-
tional projects are “projects involve team members from 
various cultures and organizations, spread in locations 
across countries and time zones, and speaking different 
native languages” (Binder 2009:1). Compared to national 
projects, international projects are more complex, because 
they must include international sponsors and cultural dif-
ferences (Kiznytė, Ciutiene, Dechange 2015:1). Separat-
ing an international project from a national one also con-
tributes to the characteristics of an international project: 
management expectations, management involvement, the 
need for a wider range of employees, buyers and suppli-
ers (Lientz, Rea 2012:12–13). An international cultural 
project is a unique activity within a defined period that 
involves at least one art form that shares ideas, values and 
attitudes from different countries in the same social envi-
ronment. International cultural project has features: it is 
organized mostly in consortium when one of the project 
organizations is the main coordinator, it has distributed 
responsibilities and activities, high ambitions and motiva-
tion, mostly has funding from national and international 

organizations or funds, has cultural differences which have 
to be considered (Varbanova 2013:50–52).

The difference between international project in any sec-
tor and international cultural project is that cultural project 
has to include and use art forms, generally focuses more on 
creativity, values and attitudes which are culture features 
(Sennara, Hartman 2002). When possibilities to commu-
nicate and interaction with organizations from other coun-
tries are growing up, the number of international cultural 
projects is also growing up. In this case the need to man-
age international cultural project successfully is becoming 
more important and should be better controlled. Interna-
tional cultural project faces cultural risks and challenges 
as networking, business culture, identifying the negotia-
tion process and style, leadership, local agents which could 
affect the project objectives in scope of time, cost, quality 
and influence the final results for project success (Sennara, 
Hartman 2002).

In many years scientists are still discussing “what is 
project success” and how it should be evaluated. Each 
project has different objectives and that’s already hard 
to define a unified model for project success. Project 
success is achieved when it meets certain participant’s 
expectations (Alias et al. 2014:61). “Project success has 
four dimensions: (1) project efficiency, (2) impact on the 
customer, (3) the business impact on the organization, 
(4) opening new opportunities for the future” (Meredith, 
Mantel 2009:4). The accomplishment of project success 
criteria (which are measured in the end of project) could be 
influenced through critical success factors (Muller, Turner 
2007). The need of critical success factors is particularly 
important for a longer duration projects because it is harder 
to control its management to achieve project objectives. 
The project critical success factors are “elements of a 
project that can be influenced to increase the likelihood of 
success; these are independent variables that make success 
more likely” (Muller, Turner 2007:299).

Morris and Hough (1987) discovered that success 
depends on the perception of a number of stakeholders 
involved in project activities, and the time when the suc-
cess is measured. They argued that success is subjective 
and objective (Morris, Hough 1987). Pinto et al. (1987, 
1990) discovered critical success factors that help to suc-
cessfully implement the project by relevance.

From 1990’s critical success factors were more ori-
ented into people (project managers) and their compe-
tences and satisfaction which are more subjective and 
harder to evaluate than other critical success factors or cri-
teria (Clarke 1999, Westerveld 2003, Chan 2004, Judgev, 
Muller 2012). Kealey et al. (2005) presented critical 
success factors for international project: cross-cultural 
skills and sensitivity, identification of cultural distance 
challenges, understanding of other cultures, harmonious 
interpersonal relationships among managers, defined 
governance structures, environmental management tech-
niques, government support, adherence to project phases, 
discovery of project objectives, understanding, support of 
policy and stakeholders (Kealey et. Al 2005:293,308). In 
the international projects Eberlein (2008) picket out criti-
cal success factors as methodological approach to project 
management, international team unity, control of cultural 
differences between participants, overcoming language 
barriers, understanding project activities and proper 
distribution of responsibilities (Eberlein 2008:34–36). 
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Binder, Gardiner, Ritchie (2010) grouped international 
project critical success factors into 6 groups: international 
teams, international communication, international organ-
ization, collaboration tools, collaboration techniques, 
international risk factors which all conclude into inter-
national project management model (Binder, Gardiner, 
Ritchie 2010:8). This model and project success could 
be affected by international project challenges but if they 
are controlled by presented model and PMBOK Guide 
knowledge areas, it could bring international project ben-
efits (Binder, Gardiner, Ritchie 2010:8).

Combination of analyzed critical success factors, their 
models and cultural features is presented in international 
cultural project success evaluation model (Fig. 1):

Project related factors: type of project, value, size 
of project, clear goals, project related factors define the 
basic information about project, its implementation. Criti-
cal success factors in this group are necessary for success 
evaluation of any kind of project.

Project coordinator related factors: organizing 
skills, coordinating skills, leadership skills, motivating 
skills, flexibility/adaptability, effective conflict solving, 
distribution of responsibilities, creation of structure, trust, 
contract management, cross-cultural competence, control, 
experience and tolerance.

Used art forms related factors are distinguished by 
cultural project features, therefore, the model adapts the 

knowledge about cultural projects and identifies new fac-
tors that are suitable for cultural projects.

International team factors were presented in every 
international project because they are requisite to properly 
select and manage cross-cultural features, define leader-
ship and built one strong team from many teams in differ-
ent countries.

International collaboration tools factors should be 
used throughout all project life cycles, especially imple-
mentation phase to improve and control communication, 
be updated to current situation, tasks and deadlines. The 
use of collaborative tools reduces the possibility of mis-
communication and misunderstandings (Binder 2009:7).

Communication factors can ensure smooth com-
munication between team members and stakeholders. It 
is important to have communication rules, templates to 
implement well workflow and information/advertising to 
the media and society.

External factors could make an affect to project suc-
cess in any phase of project life. It is important to define 
these factors, to rank them by importance and affect to the 
project success and take them into account as risks during 
project.

This model proposes to evaluate all the critical suc-
cess factors with the “Iron Triangle” (used in the success 
rates of all sectors projects from the earliest evaluations 
(Morris, Hough 1987, Parsanejad, Matsukawa, Teimoury 

 

 
 Fig. 1. International cultural project success evaluation model
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2013: 8–10) on the basis of time, quality and cost required 
for implementation of factor. International cultural project 
success evaluation model is going to be empirically tested 
with four international cultural projects.

Description of European Capital of Culture projects
The “European Capital of Culture” project applica-

tions must include answers to seven topics: basic princi-
ples, structure of the programme for the event, organisation 
and financing of the event, city infrastructure, communi-
cation strategy, evaluation and monitoring of the event, 
additional information. As a result, applications for all 
approved European Capital of Culture projects have the 
same structure but represent different ideas, attitudes, pro-
grams and problems.

Aarhus European Capital of Culture 2017 (hereinaf-
ter referred to as Aarhus 2017)

This international cultural project distinguishes four 
stages of cultural and artistic sector development and the 
whole project: infrastructure 2010–2016, knowledge and 
competence development 2013–2016, project develop-
ment 2013–2016, programme 2017 (Aarhus 2017 Foun-
dation 2012:9). The idea behind the Aarhus 2017 project 
program is to rethink the meaning of urban and historical 
memory (Aarhus 2017 Foundation 2012:12). They seek 
to rethink the perception of the age-old society, the city’s 
links and openness, arts and creativity, raising challenges 
for cultural organizations and artistic communication, and 
valuing their views from a religious, cultural and national 
perspective (Aarhus 2017 Foundation 2012:12).

Kaunas European Capital of Culture 2022 (hereinaf-
ter referred to as Kaunas 2022)

The aim of the Kaunas 2022 project is to make Kaunas 
residents more culturally accessible, so that cultural organ-
izations reach a larger audience, reach the audience from 
districts without focusing solely on their internal processes. 
Also there are created 40 cultural points. The aim is to keep 
youth in Kaunas, to change the emotional climate, to create 
new job positions, to refresh the multicultural memory of 
the city and to build long-term cooperation between cul-
tural organizations.

Kaunas 2022 program is divided into four stages of 
implementation:

1. Ignition (2017–2018) – developing skills, strength-
ening local and expanding international partnerships;

2. Agitation (2019–2020) – community engagement 
activities, introduction of major projects, launch of public 
events;

3. Explosion (2021–2022) – in cooperation with all 
partners and local communities implementation of the 
2022 program;

4. Legacy (2023 and beyond) – ensure the continuity 
of cooperation and active participation principles and pro-
gram results (Kaunas 2022 2017:25).

The idea behind this project is the transition from tem-
porary capital to contemporary.

Leeuwarden European Capital of Culture 
2018 (hereinafter referred to as the Leeuwarden 2018)

The Leewarden 2018 program consists of three themes:
1. Nature and culture – an open laboratory for ideas on 

culture and natural heritage.
2. City and country – exchange of urban and suburban 

values.
3. Community and diversity – international empa-

thy to understand the cultures of other people by enrich-

ing their own cultures (Foundation Kulturele Haadsted 
2018 2013:5).

The objectives of the Leeuwarden 2018 project are 
to transform the community’s feelings through a cultural 
prism, create a legacy in Europe, solve social problems 
(child poverty, encourage youth to stay and entrepreneurs 
to return to the city), raise awareness of the region in the 
Netherlands, and create new and innovative tourism ideas 
based on cultural values (Foundation Kulturele Haadsted 
2018 2013:4).

Matera European Capital of Culture 2019 (hereinaf-
ter referred to as the Matera 2019)

The goals of the Matera 2019 project are to ensure that 
the urban tourists they call “temporary residents” would 
visit cultural activities and even so after the end of the pro-
ject, the number of “temporary residents” would increase. 
Each project and activity aims to open, learn and share its 
knowledge, thus creating cultural cartography for artistic 
planning, teaching in schools and universities, marketing 
and communication strategies, and improving local eco-
nomic development. Project objectives:

1. Strengthening citizenship of a broad, open and 
diverse culture;

2. Strengthen international relations by creating the 
most creative bureaucratic movement;

3. To transform the city of Matera into the most impor-
tant open culture platform in southern Europe (Fondazione 
di partecipazione Matera-Basilicata 2019 2014:8).

The application for Matera 2019 identifies five pro-
grams: Ancient Future, Continuity and Disruption, Utopias 
and Dystopias, Roots and Routes, Reflections and Connec-
tions. The aim is to change the reach and insights on the 
effects of cultural events in Matera, the region and south-
ern Italy (Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 
2019 2014:6–7).

Methodology
The number of critical success factors plays an impor-

tant role in projects which has a crucial influence on project 
continuity and utility (Banihashemi et al 2017:13). Rod-
riguez-Segura et al. raised the hypothesis and found that 
not all critical success factors have the same impact on the 
project success and created models with critical success 
factors should be the most appropriate predictors and eval-
uations of the project success or identifying preliminary 
problems and risks in the project (Rodriguez-Segura et al 
2016:5424). However, there is a lack of scientific articles 
on the project success of the cultural sector. The aim of 
the study is to test critical success factors of International 
Cultural Project Success Evaluation Model.

A qualitative research often used in social and human-
itarian research will be carried out to analyze the activi-
ties and international cultural project success. The content 
analysis strategy will be used as a text analysis will be car-
ried out – grouping, calculating and describing of critical 
success factors. Content analysis is a “statistical analysis 
of text units, such as measuring the character of a text in 
a number of words” (Kardelis 2016:133). It is selected 
evaluation research strategy which aims to test the Interna-
tional Cultural Project Success Evaluation Model.

The study general set is international cultural projects. 
The sample is selected on a selective basis by criteria. The 
following criteria are emerging from the research: (1) inter-
national projects European Capital of Culture; (2) has to be 
carried out in 2017; (3) unfinished projects – the year of 
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the European Capital of Culture closes differently. These 
criteria are chosen because of the large number of interna-
tional projects carried out, the international cultural project 
of Kaunas 2022 proclaimed and won in 2017, performing 
the international cultural project Matera 2019, doing the 
internship in Matera, Italy, and the personal aspirations of 
the researcher to create the basis for evaluating the interna-
tional cultural project success for future use.

In the course of this study it is planned to interview 
two project coordinators who are familiar with the activ-
ities carried out in all areas of the project and programs 
from each of these international cultural projects: Kaunas 
2022, Matera 2019, Leeuwarden 2018 and Aarhus 2017. 
Qualitative research data collection methods are used two: 
interview and document collection. Using methodologies 
for interview and document analysis data collection and 
analysis, methodological triangulation will be performed 
in order to establish and verify the validity of the research 
and to fully describe the subject.

The semi-structured, standardized type of interview 
is used, when the questions and the whole procedure are 
pre-determined, no significant changes are made during the 
interview, and a data collection tool is created – a question-
naire in Lithuanian and English containing a clear question 
form. All informants are asked the same questions in the 
same sequence.

The data will be analyzed using the content analysis 
method since this method allows to select critical success 
factors and assign them to critical success factor groups. For 
content analysis a selected concept subset in the paragraphs 
will be sorted out by the categories (project related factors, 
project coordinator related factors, used art forms factors, 
international team factors, international collaboration tools 
factors, communication factors, international external envi-
ronment factors, measurable factors) to subcategories.

Results
After the analysis of data collected during interview 

and document analysis, critical success factors used in the 
projects were indicated in the tables (Appendix 1), also 
the reasons why they are important in the project and why 
they affect the project success. Differences in responses 
may depend on various factors because projects have 
different programs, objectives and years when they are 
implemented.

Evaluation of international cultural project success
All international cultural projects that are under the 

study do not have yet a model for assessing the success 
or success of a project, but the projects have been sched-
uled to collaborate with the city university in the last year 
to evaluate an international cultural project according to a 
personally selected model and criteria at the end of the pro-
ject. All investigated international cultural projects have 
set indicators for project success as it was requested by 
the “European Capital of Culture” application. The most 
important indicator of the international cultural project 
is to achieve the project success and to create value and 
future inheritance focusing on cooperation.

The Aarhus 2017 team collaborates with the Aarhus 
University, which together with the project team seeks to 
create a new model for project success and adapt it to future 
use. The model for evaluating their success will include the 
following areas: cultural impact, image and identity, eco-
nomic impact, social impact, organizational and political 
impact, governance and funding impact (Aarhus 2017 Foun-

dation 2015:49). Aarhus 2017 has established 11 Key Per-
formance Indicators that help them monitor the entire 
project, whether they are performing well and ensure that 
the six strategic objectives of the project are attained. The 
objectives of this project are to influence policy co-operation 
on socio-cultural development through cultural investment, 
to enhance excellence development, to develop strategic 
thinking in many events and new evaluation models, to cre-
ate new co-operation between different organizations and 
institutions, to leave cultural heritage to cultural policy, to 
develop a new tourism strategy, to create a new sponsorship 
model and to cooperate between the business and the cul-
tural sector (Aarhus 2017 Foundation 2015:50).

The Aarhus 2017 team is planning to implement the 
project’s success evaluation by topics at three levels:

1. Macro level – creativity, innovation, cultural prod-
ucts and events, cultural dynamism, participation in cul-
tural life, urban development and cultural differences, 
identity, sustainable environment, motives, urban commu-
nities, investment and activity levels, financial impact.

2. Mezzo level – the study of selected local communities, 
it is a case with high investment and innovative strategies.

3. Micro level – evaluation of individual projects by 
external analysts (Aarhus 2017 Foundation 2012:117).

The application of Kaunas 2022 describes the risks 
and their management which are critical success factors: 
financial (budget management, budget use), political 
(political support), media (media communication), man-
agement (managerial changes, qualified specialists), cul-
tural relations (involvement and cooperation of cultural 
representatives, volunteering, active participation) (Kaunas 
2022 2017). This proves the importance of these areas in 
the project and their influence on project success. Also, 
the necessary competencies of the director and the artistic 
director are emphasized: the international experience in 
long-term cultural projects, the management of action com-
plexity, knowledge in cultural documents and strategies, 
communication, support and marketing skills, reputation, 
complex human resource management skills. Art direc-
tor’s competencies: experience in international art and cul-
ture projects management, community engagement skills, 
program implementation strategy skills, local knowledge 
and experience in managing a skill enhancement program 
(Kaunas 2022 2017:91). These competences are detailed 
and described in more detail, but can be summarized in the 
competencies of the model for assessing the success of an 
international cultural project: experience, organization and 
coordination skills, leadership skills, trust, contract manage-
ment, intercultural knowledge and control.

Kaunas 2022 seeks to create a platform for evaluation 
and control of the program which would be open to all and 
would be useful in developing cultural policies for cultural 
organizations. This project distinguishes four evaluation 
steps: preparatory periods on 2018 and on 2020,title year 
on 2022, the end of the program on 2024. An independent 
public opinion research agency has gathered the quality 
of the implementation of the program, the effectiveness 
of management models, the effectiveness of work meth-
ods, the economic impact of the program, and the effec-
tiveness of impact strategies (Kaunas 2022 2017:14). The 
chosen indicators for the Kaunas 2022 project success are 
related to the objectives of the project and their fulfillment, 
expected impact and critical success factors are divided 
and described in three areas: cultural, social and economic.
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Matera 2019 project application addresses innova-
tive solutions and aims to be innovative which should 
bring success to the international cultural project. The 
aim is to measure the degree of satisfaction with the artis-
tic programs and the interest in various cultural activities 
as well as the impact on the skills of cultural managers 
and city authorities staff. Their ambition is also to assess 
long-term effects and financial management. The Mat-
era 2019 team will present control and evaluation results 
and data in an open format to provide information for all 
researchers in the world and encourage sharing among 
recipients (Fondazione di partecipazione Matera-Basili-
cata 2019 2014:108–109). As stated their greatest eval-
uation will focus on the opinions of external factors and 
visitors as information about visitors’ characteristics, age, 
job, gender, place of residence will be collected. Matera 
2019 has agreed on evaluation of the project, its control 
and the allocation of activities with the Head of Reasearch 
at Institute of Cultural Capitals (Fondazione di partecipazi-
one Matera-Basilicata 2019 2014:108).

Leeuwarden 2017 team collaborates with several uni-
versities and municipalities on project success evaluation. 
The evaluation is also carried out in four phases:

1. Inception.
2. Baseline and pre-European Capital of Culture 

interim evaluation.
3. Post-European Capital of Culture initial evaluation.
4. Longer-term evaluation of the impact and legacy 

of the European Capital of Culture (Foundation Kulturele 
Haadsted 2018 2013:113).

They seek to establish an independent evaluation team, 
which stakeholders and a group of experts will monitor 
their data collection and quality (Foundation Kulturele 
Haadsted 2018. 2013:113). Leeuwarden 2017 has set and 
described 32 key performance indicators that will evaluate 
the project’s results and impacts in various areas: economy 
and tourism, political and social environment, cultural 
access and participation, cultural vibrancy and sustainabil-
ity, image and perception, governance and delivery process, 
etc. (Foundation Kulturele Haadsted 2018 2015:113–116).

Each international cultural project under the study pro-
vides indicators that are measured and evaluated in order 
to find out the success of the project. In each project indi-
cators are different and the amount of them also differs. 
However, all projects used either success indicators or key 
performance indicators that are measurable in numbers and 
indicate which legacy will remain after the completion of 
project. Projects do not disclose other areas of evaluation 
such as the project itself, activities, teamwork but officially 
seek to investigate only the project results. To achieve the 
success indicators and results outlined in the projects there 
is a need to complete the necessary activities and success-
fully ensure their implementation and control, therefore, 
it would be useful to follow the critical success factors 
and the model for evaluation of the international cultural 
project success in order to achieve the desired results and 
to carry out the project activities smoothly and success-
fully. Kaunas 2022 set up success factors/expected impact 
(Kaunas 2022 2017:12–13) but they are not similar to the 
critical success factors considered in the theory and are 
oriented towards the project impact on other organizations 
and groups and the results achieved by the project.

Finance, sponsorship and financial allocation were 
clearly described in all applications. Big attention and 

importance is focused on the financial aspects which is 
why it is an important critical success factor. Also, each 
application often referred to communication and described 
the communication strategy in detail and communication 
rules. Although the evaluation documents did not mention 
critical success factors in the evaluation section but from 
the collected data in other sections and interviews it can be 
stated that the investigated international cultural projects 
use critical success factors, know their importance but they 
do not evaluate them.

Use of the International Cultural Project Success 
Evaluation Model

Project-related factors, international collaboration, 
project coordinator competencies, communication and 
external factors have the biggest influence on the interna-
tional cultural project success. Used art forms and interna-
tional cooperation tools critical success factors as critical 
success factors of management and control software sys-
tems are more adaptable to an individual project because 
they are strongly dependent on the project objectives and 
use of it, the importance depends on the project type and 
the sought results. The smallest influence have these crit-
ical success factors: the international team leadership, 
price setting (if the project activities are for free and it is 
not commercial), used art forms’ communication chan-
nels because it could be used ordinary communication 
channels, project management software and work flow 
management systems because it could be done during 
meetings, using reports and these systems and software 
are used mostly on big scale project with a lot of activities 
at a time. The results are usually assessed using success 
criteria, not critical success factors, which can be used to 
integrate critical success factors with other success factors 
and evaluate the project’s performance and results.

International Cultural Project Success Evaluation 
Model or part of its critical success factors can be used 
to evaluate project’s individual activities from the pro-
gramme, individual performances and events that create 
a complex and long-term project. Also, this model can be 
used for short-term projects as well, because even in the 
methodologies of long-term international cultural project 
success evaluation there are suggestions to make evalua-
tion several stages and individual events.

The evaluation of international cultural project suc-
cess is measured at the stages of the project activity in 
order to ensure that the activities are carried out to achieve 
the desired goals and evaluate the areas that need further 
improvement. However, the team of each international cul-
tural project has to choose its own critical success factors 
for the project activity and evaluation from the completed 
model in accordance with its defined goals, ideas and 
ongoing programme. Success indicators are individually 
selected by each international cultural project team as they 
depend on the defined project goals. There is a possibility 
to use common success indicators: time, quality and costs 
that are needed and implemented in each international cul-
tural project with priorities for the two selected indicators 
of the three. It is possible to pre-determine possible prob-
lems and avoid them by using the critical success factors of 
International Cultural Project Success Evaluation Model.

Conclusions
European Capital of Culture projects are planning to 

evaluate the project success after the completion of the 
project in cooperation with the selected university com-
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munity or by setting up an independent evaluation team. 
European Capital of Culture projects have not been cre-
ated or chosen the model for project success evaluation but 
have set success indicators or key performance indicators 
that will be used to evaluate project outcomes and long-
term impact on the economic, political, social and cultural 
dimensions. The project success will be evaluated at sev-
eral levels or stages. Great focus is on finance and commu-
nication. European Capital of Culture projects have not set 
up critical success factors in project success evaluation but 
they understand their importance.

All of the critical success factors identified in the Inter-
national Cultural Project Success Evaluation Model have 
been identified as affecting the project success at least by 
one of the European Capital of Culture project. Project-re-
lated factors, international collaboration, project coordi-
nator competencies, communication and external factors 
have the biggest impact on international cultural project 
success. Factors of the same groups influence time, qual-
ity and costs. Time, quality and costs remain one of the 
most important criteria for project success evaluation. The 
importance of other groups (used art forms, international 
collaboration tools) depends individually on the project 
and on its objectives.

Recommendations
All international cultural projects should identify crit-

ical success factors or other success indicators in the first 
phase of the project so that project team members know 
from the project start the desired results and achieve the 
required methods and activities. In this case the whole 
team will work purposefully and coordinated to ensure the 
project success.

For Aarhus 2017 project team together with the selected 
university is recommended to add critical success factors or 

the information provided in this work in creation of a new 
international cultural project success evaluation model. 
It should be included in purpose to evaluate not only the 
results achieved during the project and the legacy created 
after it but also the activities carried out during the project. 
Then it will be clearer for other researchers or international 
cultural project coordinators on what activities they should 
focus on in order to achieve the established core perfor-
mance indicators.

It is recommended for Kaunas 2022 project team to 
select two of the three time, cost and quality criteria that 
would be the priority criteria for the project implementa-
tion before the start of project programme. Also, project 
management software or a workflow management pro-
gram, mandatory regular reports would help to better coor-
dinate internal communication while team members are 
still working in different jobs on purpose to know about all 
the areas in the project.

The Leeuwarden 2018 project is proposed to identify 
critical success factors on the last year of the project when 
will be carried out a great number of programs and events, 
to help achieve the desired project results and to strengthen 
the team knowledge of orientation. Well-coordinated and 
planned teamwork is required to achieve the 32 key perfor-
mance indicators.

Matera 2019 team is recommended to evaluate the pro-
ject success in several stages and different activities. In this 
case there will be identified activities that will bring suc-
cess to the project and which should be further improved. 
The Matera 2019 project could review and evaluate all 
external risk factors that could have a positive and negative 
impact on project performance. At the same time it is worth 
to evaluate existing stakeholders and use them for planning 
and to shorten the timing of delays.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У статті проведено аналіз європейського досвіду залучення соціально-відповідальних інвестицій у діяльність 
підприємств. Надано класифікацію соціально-відповідальних інвестиції за такими ознаками: мета, тип, об’єкт, 
суб’єкт, рівень впливу, форми та інструменти, очікуваний вплив, результат, структура. Виявлено чинники, що 
впливають прийняття управлінських рішень щодо необхідності залучення соціально-відповідальних інвести-
цій: людські, екологічні, етичні, інші. У результаті дослідження виявлено необхідність у розробленні та впро-
вадженні управлінських рішень щодо залучення соціально-відповідальних інвестицій у діяльність вітчизняних 
підприємств.

Ключові слова: інвестування, соціальна відповідальність, сталий розвиток, ESG, стратегія, управлінські 
рішення.

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Иванова Т.В.

Предоставлена классификация социально-ответственных инвестиции по таким признакам: цель, тип, объ-
ект, субъект, уровень влияния, формы и инструменты, ожидаемое влияние, результат, структура. Выявлены 
факторы, которые влияют на принятие управленческих решений относительно необходимости привлечения 
социально-ответственных инвестиций: человеческие, экологические, этичные, другие. В результате исследо-
вания выявлена необходимость в разработке и внедрении управленческих решений относительно привлечения 
социально-ответственных инвестиций в деятельность отечественных предприятий.

Ключевые слова: инвестирование, социальная ответственность, устойчивое развитие, ESG, стратегия, 
управленческие решения.

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SOCIAL RESPONSIBLE INVESTMENT

Ivanova T.

The main objective of this study is to systematize the international experience of socially responsible investment in 
order to develop appropriate activities for the implementation of the most successful practices in the activities of Ukrainian 
enterprises. The article analyzes the European experience of attracting socially responsible investments in the activities of 
enterprises. A classification of socially responsible investments is provided according to the following criteria: goal, type, 
object, subject, level of influence, forms and tools, expected impact, result, structure. The factors that influence management 
decision making regarding the need to attract socially responsible investments are identified: human, environmental, ethi-
cal, and others. The study revealed the need for the development and implementation of management decisions on attracting 
socially responsible investments in the activities of domestic enterprises.

Keywords: investment, social responsibility, sustainable development, ESG, strategy, management decisions.

Постановка проблеми. Для підвищення резуль-
тативності роботи вітчизняні підприємства прагнуть 
запроваджувати у свою діяльність інструменти, які 
сприятимуть їх міжнародній інтеграції та сталому 
розвитку. На сьогодні таким інструментом є впро-
вадження принципів соціальної відповідальності 
та залучення соціально-відповідальних інвестицій. 
У розвинених країнах, зокрема у країнах європей-
ського союзу, сталі і відповідальні інвестиції є досить 
поширеним явищем, яке отримує підтримку у міжна-
родних інвесторів та організаціях. Тому дослідження 
теоретичних аспектів та розроблення практичних 
рекомендацій стосовно впровадження соціально-від-
повідального інвестування є досить актуальним для 
українських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню соціальної відповідальності та залучення 
соціально-відповідальних інвестицій у діяльність під-
приємств різних галузей промисловості присвячено 
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, 
серед яких О. Брежнєва-Єрмоленко [1], В. Г. Годлев-
ська [2], І. В. Леонова [4], С. Е. Сардак [5], В. М. Шапо-
вал, І. А. Шаповал [7], Дж. Шорталл, С. Чоударі [8] та 
ін. При узагальнені думок зазначених вчених, на нашу 
думку, потребує подальшого вивчення практичний 
міжнародний досвід залучення соціально-відповідаль-
них інвестицій, що сприятиме розробленню та впро-
вадженню управлінських рішень на рівні вітчизняних 
підприємств щодо необхідності залучення соціально-
відповідальних інвестицій.
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Формулювання цілей статті. Основною метою 
даного дослідження є систематизація та обґрунтування 
положень щодо впровадження соціально-відповідаль-
ного інвестування у практику українських підприємств. 
Для досягнення мети вирішуються наступні завдання: 
провести аналіз досвіду залучення соціально-відпові-
дальних інвестицій у країнах ЄС; визначити класифі-
каційні ознаки соціально-відповідальних інвестицій; 
проаналізувати чинники щодо необхідності залучення 
соціально-відповідальних інвестицій. Для досягнення 
поставленої мети було використано загальнонаукові 
методи наукового пізнання, а саме: теоретичного уза-
гальнення, систематизації, аналізу та синтезу.

Виклад основного матеріалу. На даний момент 
науковці у своїх роботах виділяють різну кількість 
стратегій соціально-відповідального інвестування. На 
нашу думку, більш повним є перелік, запропонований 
організацією Eurosif [3], яка виділяє наступні основні 
стратегії соціально-відповідального інвестування:

• Тематичне інвестування сталого розвитку 
(sustainability themed investment) – інвестиції в напрями, 
пов’язані зі сталим розвитком. Тематичні фонди зосе-
реджуються на конкретних або численних питаннях, 
пов’язаних з ESG.

• Інвестиційний відбір найефективніших компа-
ній (best-in-class investment selection) – підхід, за яким 

Таблиця 1. Обсяги відповідального інвестування за стратегіями у ЄС, 2013–2015 р.
№ 
з/п Стратегія соціального інвестування Обсяг інвестування, млн євро

2013 р. 2015 р. Темп приросту, у %
1. Тематичне інвестування сталого розвитку 58 961 145 249 57
2. Інвестиційний відбір найефективніших компаній 353 555 493 375 18
3. Нормативний відбір 3 633 794 5 087 774 18
4. Негативний відбір 6 853 954 10 150 595 22
5. Інтеграція ESG критеріїв у фінансовий аналіз 1 900 040 2 646 346 18
6. Взаємодія та голосування 3 275 930 4 270 045 14
7. Інвестиції впливу 20 269 98 329 120

Джерело: складено на основі [3]

Таблиця 2. Класифікація соціально-відповідальних інвестицій 
№ 
з/п

Класифікаційні ознаки 
соціальних інвестицій Види соціальних інвестицій

1. Мета інвестування

Забезпечення безпеки і стабільності суспільства.
Підтримка існуючого і стабільного рівня виробництва товарів (робіт, послуг) суб’єкта 
інвестування.
Підвищення ефективності виробництва і надання соціальних товарів і послуг.
Збільшення обсягу соціальних товарів і послуг на одну особу.
Придбання і впровадження нових або принципово нових соціальних технологій, продуктів 
або послуг.

2. Тип інвестування Безпосередньо.
Опосередковано.

3. Об’єкт інвестування
В об’єкти соціального середовища.
У виробничі об’єкти соціальної спрямованості.
В ноо- та креатосферу.
У людський капітал.

4. За суб’єктами інвести-
ційної діяльності

Особисті.
Інвестиції домашніх господарств.
Інвестиції суб’єкта підприємницької діяльності.
Внески неприбуткових організацій.
Асигнування з місцевого бюджету.
Асигнування з державного бюджету.

5. Рівень впливу реалізації 
інвестиційного проекту

Макрорівень (державний, міждержавний).
Мезорівень (регіональний).
Мікрорівень (окремі суб’єкти господарювання, домогосподарства).

6. Форми та інструменти 
інвестування 

З безпосереднім (прямим) позитивним ефектом для компанії.
З розпорошеним позитивним ефектом для компанії.
З непрямим позитивним ефектом для компанії.
З опосередкованим позитивним ефектом для компанії.

7. Очікуваний вплив на 
фінансові результати

Збільшення сукупних доходів компаній.
Зменшення сукупних витрат компаній.

8. За очікуваним резуль-
татом

Інвестиції з прямим соціальним ефектом;
Інвестиції з розсіяним соціальним ефектом;
Інвестиції з непрямим соціальним ефектом;
Інвестиції з опосередкованим соціальним ефектом.

9. Структурою витрат
Розвиток персоналу,
Розвиток територіальних громад,
Охорона навколишнього середовища та ресурсозбереження,
Підтримання добросовісної ділової практики та дотримання етичних норм конкуренції тощо

Джерело: на основі [2; 4; 5; 7]
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провідні або найефективніші інвестиції у міжнародній 
практиці, вибираються або зважуються на основі кри-
теріїв ESG.

• Нормативний відбір (norms-based screening) – від-
бір інвестицій відповідно до їх відповідності міжна-
родним стандартам та нормам.

• Негативний відбір (exclusion of holdings from 
investment universe) – підхід, який виключає конкретні 
інвестиції або класи інвестицій з досліджень.

• Інтеграція ESG критеріїв у фінансовий аналіз 
(integration of ESG factors in financial analysis) – чітке 
включення керівниками активів ризиків та можливос-
тей ESG у традиційний фінансовий аналіз та прийняття 
інвестиційних рішень на основі систематичного про-
цесу та відповідних джерел досліджень.

• Взаємодія та голосування (engagement and voting 
on sustainability matters) – залучення та голосування з 
компаніями щодо питань ESG. Це довготривалий про-
цес, який прагне вплинути на поведінку або збільшити 
розкриття інформації.

• Інвестиції впливу (impact investment) – інвестиції, 
здійснені в компанії, організації та фонди, з наміром 
породжувати соціальний та екологічний вплив разом із 
фінансовою віддачею. Ці інвестиції можуть бути здій-
снені як на ринках, що розвиваються, так і на розвине-
них, і націлювати ряд доходів з нижчого рівня ринкової 
ставки, залежно від обставин.

Соціально-відповідальне інвестування у країнах ЄС 
постійно розвивається. Згідно з дослідженням, проведеним 
організацією Eurosif [3] у 2016 році, темп річного приросту 
показників основних стратегій SRI у 2013–2015 роках 
складають від 14% до 57%, а «інвестиції впливу» – як і 
раніше найшвидше зростаюча стратегія – становить 120% 
(дані наведено у табл. 1). Безперечними лідерами соці-
ально відповідального інвестування в Європі залишаються 
Франція та Німеччина, а також Швейцарія та Англія. Їх 
частка на європейському ринку соціально-відповідальних 
інвестицій становить близько 75%.

Проте, для визначення впливу інвестицій на діяль-
ність вітчизняних підприємств, а також для забезпечення 
ефективного управління ними, слід проаналізувати кла-
сифікацію соціально-відповідальних інвестицій. Запро-
понована нами класифікація наведена у табл. 2.

Однак, на нашу думку, на прийняття рішень щодо 
залучення інвестицій у діяльність вітчизняних підпри-
ємств, впливають також певні чинники. Їх класифіка-
цію наведено у табл. 3.

Вважаємо, що існують фактори, які обмежують 
можливість розвитку соціально-відповідальних інвес-
тиції в Україні:

1. Низька активність українського суспільства, біз-
несу та держави у вирішенні питань сталого розвитку.

2. Певні розбіжності у напрямках розуміння та реа-
лізації соціально-відповідального інвестування.

3. Небажання залучати у діяльність підприємства 
інвестиції, які не сприймає керівництво, оскільки не 
може оцінити актуальність даного питання.

4. Низький рівень обізнаності керівництва підпри-
ємства у питаннях соціально-відповідального інвесту-
вання.

5. Низький рівень інформованості населення країни 
щодо соціально-відповідального інвестування.

Разом з тим, можна визначити певні шляхи і спо-
соби подолання обмежень соціально-відповідальних 
інвестицій:

1. Збільшення рівня обізнаності керівників та пра-
цівників підприємства шляхом проведення семінарів, 
тренінгів.

2. Концентрація на тих проблемах сталого розвитку, 
які зрозумілі для населення України. Поступове розро-
блення заходів з долучення громади до інших проблем.

3. Створення програм на рівні держави, які підтри-
муватимуть підприємства, що залучатимуть соціально-
відповідальні інвестиції (зменшення податків, надання 
пільг і т. д.).

На нашу думку основними перевагами від впрова-
дження соціально-відповідальних інвестицій у діяль-
ність вітчизняних підприємств є:

1. Залучення до додаткових інвестицій, що сприя-
тиме розвитку підприємств.

2. Зростання рівня ефективності роботи персоналу 
через залучення більш досвідчених та мотивованих 
працівників.

3. Збільшення рівня інноваційності підприємства.
4. Удосконалення бізнес-процесів підприємства.
5. Формування позитивного іміджу та репутації 

компанії.
Отже, збільшення кількості реалізації проектів 

соціально-відповідального фінансування у практику 
діяльності вітчизняних підприємств, сприятиме вирі-
шенню соціально-екологічних питань, розвитку та 
інтеграції на міжнародні ринки.

Висновки. Передумовою розвитку підприємниць-
кої діяльності в Україні є впровадження у їх практику 
принципів соціальної відповідальності. Виходячи з 
цього, існує потреба у аналізі досліджень щодо соці-
ально-відповідального інвестування, для виділення 
найбільш ефективних практик у розвинених країнах 
світу, зокрема ЄС, з метою їх подальшого впрова-
дження у діяльність вітчизняних підприємств.

На нашу думку, подальшого наукового обґрунту-
вання потребує розроблення системи показників щодо 
оцінки ефективності залучення соціально-відповідаль-
них інвестицій у діяльність українських підприємств.

Таблиця 3. Чинники необхідності залучення соціально-відповідальних інвестицій 
№ з/п Назва чинника Характеристика

1. Людський Вирішення питань щодо дискримінаційної політики зайнятості, неналежних умов праці, експлуа-
тації працівників, пагубних соціальних наслідків шкідливої людської діяльності.

2. Екологічний Контроль питань стосовно діяльності підприємства у екологічному аспекті: забруднення довкілля, 
раціональне використання ресурсів.

3. Етичний Регулювання діяльності підприємства щодо її відповідності моральним та релігійним традиціям 
суспільства, а також зниження кількості (відмова від) виробництва шкідливої продукції та послуг.

4. Інші Впровадження прозорої фінансової та нефінансової звітності.
Врахування вимог інвесторів до корпоративного управління.

Джерело: на основі [4; 6]
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕКСПАНСІЇ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ  
НЕВЕЛИКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Визначено економічні наслідки політичних перетворень, які відбулися в Україні в останні роки. Серед них – 
зміна векторів маркетингової діяльності невеликих підприємства. Запропоновано гіпотезу, за якою саме вони 
(через кількість, чисельність залученого персоналу, переваги у порівнянні з великими суб’єктами господарювання) 
здатні здійснити експортну «революцію», позбавивши націю статусу імпортозалежної. Визначено ключові 
етапи розробки стратегії експансії сегментів міжнародного ринку, до якої можуть вдаватися невеликі підпри-
ємства. У тому числі, через інтеграцію у глобальні ланцюги створення вартості та використання перспектив, 
які відкриває цифровізація світової економіки. Окреслено форми співпраці з іноземними партнерами: комерційні 
контракти, партнерства (спільна діяльність), об’єднання капіталів зацікавлених сторін.

Ключові слова: економіка, підприємництво, малі та середні підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, 
менеджмент, маркетинг, стратегія, експансія, стратегічне управління.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЭКСПАНСИИ ВНЕШНИХ РЫНКОВ  
НЕБОЛЬШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Парсяк В.Н., Жукова О.Ю.

Определены экономические последствия политических преобразований, которые произошли в Украине в послед-
ние годы. Среди них – изменение векторов маркетинговой деятельности небольших предприятия. Предложена 
гипотеза, согласно которой именно они (благодаря количеству, численность привлеченного персонала, преиму-
ществ по сравнению с крупными субъектами хозяйствования) способны осуществить экспортную «революцию», 
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избавив нацию статуса импортозависимой. Определены ключевые этапы разработки стратегии экспансии сег-
ментов международного рынка, к которой могут прибегать небольшие предприятия. В том числе, через инте-
грацию в глобальные цепи создания стоимости и использования перспектив, которые открывает цифровизация 
мировой экономики. Определены формы сотрудничества с иностранными партнерами: коммерческих контракты, 
партнерства (совместная деятельность), объединение капиталов заинтересованных сторон.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, малые и средние предприятия, внешнеэкономическая 
деятельность, менеджмент, маркетинг, стратегия, экспансия, стратегическое управление.

DEVELOPMENT OF EXPANSION STRATEGY FOR EXTERNAL MARKETS  
BY SMALL ENTERPRISES

Parsyak V., Zhukova O.

The economic consequences of political transformations, which occurred in Ukraine during last years, were defined. 
Among those is the change of direction of marketing activities of small and medium size enterprises. The hypothesis is put 
forward that it’s up to them (due to their number, number of their staff, their advantages in comparison with big business 
entities) to make export “revolution”, ridding the nation from import-dependant status. The key stages of strategy develop-
ment of expansion to international market segments, which can be deployed by small and medium size enterprises were 
determined. Including strategies of integration into global value-chains and using opportunities provided by digitalization 
of world economy. The forms of cooperation with foreign partners were outlined: commercial contracts, partnership (joint 
ventures), blending of capitals of interested parties.

Keywords: economy, entrepreneurship, small and medium enterprises, foreign economic activity, management, 
strategy, expansion, strategic management.

Постановка проблеми. Відомі політичні події, що від-
булися в Україні, мали, крім іншого, й економічні наслідки. 
Серед них, зміна важливих для бізнесу маркетингових орі-
єнтирів, зумовлена наступними обставинами:

а) по-перше, спочатку уповільненням, а потім й 
згортанням відносин з партнерами у Російській Феде-
рації. Втрата будь-якого ринку завжди болісна. Тим 
більше, коли йдеться про ринок величезний. Не скар-
жимося на долю – сталося те, що сталося – і лише кон-
статуємо сам факт події, яка відбулася;

б) по-друге, такими, що відкрилися, перспективами, 
проникнення на ті чи інші сегменти світових ринків. 
Не сказати, що раніше вони перебували поза межами 
доступу. Але навіщо було витрачати сили і кошти на 
просування своїх продуктів туди, де покупець розпе-
щений шаленою за розмірами та різноманіттям про-
позицією, а конкуренція сягає «точки кипіння». Тим 
більше, що існувала багатомільйонна армія не занадто 
вибагливих та традиційно прихильних покупців, роз-
киданих неосяжними територіями «від Москви до 
самих до околиць».

Особливий дискомфорт відчули, перш за все, влас-
ники малих та середніх підприємств (МСП). Воно й не 
дивно: тим у кого чисельність працюючих не переви-
щує, відповідно, 50 та 250 осіб, річний дохід від будь-
якої діяльності не перетинає межі, еквівалентної двом 
та 10 млн євро, обчисленої за середньорічним курсом 
НБУ, а балансова вартість активів – до чотирьох та 
20 млн євро, вкрай складно накопичити необхідні для 
«перебудови» резерви, втримати кваліфіковані кадри, 
виконати незнайомі процедури щодо сертифікації про-
дукції, отримати належну частку у затверджених кво-
тах поставки того чи іншого товару.

Не без гордості констатуємо, що знайшлися ті, 
хто до наведеної трансформації віднісся обачливо, 
холоднокровно і спромігся дістатися неабияких успі-
хів. Йдеться, наприклад, про вітчизняних пасічників. 
Олігархів серед них, дякувати Богові, не спостеріга-
ється, а от професійні асоціації створено чи не в кож-
ній області України. І от саме вони змогли наростити 
обсяги поставки за кордон продукції бджолярства 
настільки, що країна наша посіла у цьому сегменті 
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цілком пристойне місце у першій десятці світо-
вих постачальників. Перелік позитивних прикладів 
можна продовжувати.

З 2015 р. на сайті Державної службі статистики 
України [1] розміщується інформація, яка відкриває очі 
на внесок невеликих підприємств у експортну діяль-
ність (рис. 1, 2).

Він, як бачимо, цілком співставний з їх масшта-
бами: із зростанням розмірів рухається вгору і частка, 
яка припадає на мікро-, малі та середні підприємства. 
А усі разом «бізнес-гноми» (пробачте за таке казкове 
порівняння) за 2015–2016 рр. в середньому постачали 
закордонним споживачам без малого третину усіх екс-
портованих Україною товарів. Водночас, якщо опе-
рувати узагальненими показниками співвідношення 
експорту та імпорту, констатуємо їхній дисбаланс. Під-
твердження – у табл. 1.

Очевидно, що впродовж останніх п’яти років (з 
приємним виключенням у 2015 р.) імпорт товарів ста-
більно перевищує експорт. Більше того, не має ніяких 
підстав говорити навіть, що вдалося вибороти пози-
тивну динаміку зміни ситуації на краще. У 2017 р. 
від’ємне сальдо навіть зросло у порівнянні з 2014 р. на 
5,8 млн дол. Якщо зважити на усі з добре відомих пере-
ваг невеликих підприємств, на їх абсолюте доміну-
вання у загальній кількості суб’єктів господарювання 
в Україні, а також на чисельність залучених до роботи 
співробітників (табл. 2) отримуємо підстави для споді-
вання, що саме вони здатні вчинити експортну «рево-
люцію», позбавивши українців принизливої насправді 
ролі імпортозалежної нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми 
не єдині серед тих, кого окреслена проблема не зали-
шає байдужими. Так, наприклад, чисельні публікації 
наших попередників присвячені аналізу стану справ у 
зовнішньоекономічній сфері українського бізнесу [2; 
3], перспективам залучення до неї невеликих підпри-
ємств [4], формат державної підтримки експорту [5; 6]. 
Але більшості з них не вистачає, як на нас, здорового 
прагматизму, який би став у нагоді кожному, хто зробив 
вибір на користь співпраці з закордонними партнерами. 
Цілком ймовірно, що вини – з іншого боку державного 
кордону – теж пориваються до неї, шукаючи відповід-
ної користі. Тож справа за малим: набуваємо відповід-
них компетенцій і рушаймо на зустріч один до одного.

Постановка завдання. Виходячи з вищевикладених 
міркувань, ставимо собі за мету визначити головні кроки 
малих та середніх підприємств (МСП) на шляху до омрі-
яної цілі – експансії того, що для більшості з них поки що 
виглядає як Terra Incognita. Але, не в останню, чергу, саме 
з цієї причини вона стає ще більш привабливою.

Основні результати дослідження. Прийняття 
власниками або менеджментом1  МСП рішення про 
поширення бізнес-активності за межі власної країни 
поділяється на два етапи. Впродовж першого2  – клю-
чового, як на нас, вибудовують стратегію роботи на 
закордонних ринках. А оскільки експорт – невід’ємна 
частина зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на 
нього поширюються наступні аксіоми: 

вона, поза сумнівом, є специфічним продовженням 
господарської діяльності, започаткованої засновни-
ками підприємства (не залежно від його місця у життє-
вому циклі й бізнес-орієнтації). Якщо це – маркетинг, 
як у нашому випадку, то у його міжнародній іпостасі;

покликання ЗЕД полягає, природно, у досягненні 
цілей підприємства, як поточних, так і віддалених у 
часі. Серед головних – збільшення доходів на капі-
тал, інвестований у бізнес, з дотриманням принципів 
соціальної відповідальності, які складають основу 
концепції сталого економічного розвитку. Позбавля-
ючи шановних читачів суто академічних сентенцій, 
зауважимо лише: якщо ви навчилися бездоганно шити 
одяг з натурального хутра, перспективи продати його, 
наприклад, на європейському ринку виглядають більш 
ніж сумнівними, оскільки питання захисту оточуючого 
середовища перебувають там у самому центрі суспіль-
ної уваги;

поставившись до ЗЕД, як до такої, що відбувати-
меться впродовж тривалого часу, маємо по відношенню 
до неї застосовувати методи стратегічного управління. 
Це означає, якщо бути лаконічним, що кожного разу, 
коли змінюватимуться умови здійснення експортних 
операцій, потрібно вдаватися до відповідного корегу-
вання, а у разі потреби – до кардинальної зміни визна-
чених попередньо маркетингових цілей або обраних 
векторів руху до них.

Змістовного наповнення стратегії зовнішньоеконо-
мічної діяльності залежатиме від глибини та характеру 
господарських зав’язків підприємства із міжнарод-
ними ринками, що склалися до тепер. Відповідні варі-
анти, підказані спостереженням за вітчизняною прак-
тикою, наведені на рис. 3. Очевидно, розмірковування 
щодо звернення до міжнародних ринків у кожному з 
окреслених випадків матимуть особливу мотивацію:

– побоювання економічного спаду, зменшення купі-
вельної спроможності громадян у власній країні та, як 
наслідок, перенесення центру тяжіння підприємниць-
кої активності за її межі;

– вмотивоване прагнення набути в очах певних сус-
пільних кіл репутацію успішного експортера;

– бажання покращити використання наявних вироб-
ничих потужностей;

– необхідність технічного переоснащення бізнесу 
або його трансформації із прагненням отримати на 
міжнародному ринку необхідні для цього кошти для 
здійснення закордонних інвестицій. Звернемо увагу, 
що вітчизняний бізнес (за даними на початок 2018 р.) 

1 У більшості з відомих нам випадків вони уособлені однією 
постаттю.
2 На другому виконується низка формальностей, передбачених зако-
нодавствами країни експортера та імпортера. Але це – предмет окре-
мої розмови.

Таблиця 1. Зовнішньоторговельний баланс України, тис. дол. США, [1]

Показники Роки
2014 2015 2016 2017 2018 (місяці: 01–09)

Експорт 53901689,1 38127149,7 36361711,2 43264736,0 30910512,4
Імпорт 54428716,9 37516443,0 39249797,2 49607173,9 35914575,5
Сальдо –527027,8 610706,7 –2888086,0 –6342437,9 –5004063,1
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інвестував в економіку країн світу (у акціонерний капі-
тал та боргові інструменти) 6579,8 млн дол. США. 
У порівнянні з прямими іноземними інвестиціями 
в Україну (47 593,1 млн дол. США) це 13,82% [9]. 
Йдеться про легалізовані обсяги. Скільки інвестовано 
з офшорних рахунків, можна лише здогадуватися;

– сподівання збільшити рентабельність господар-
ської діяльності за рахунок сприятливої міжнародної 
кон’юнктури. Як тут не згадати про експортовані укра-
їнські продукти рослинного походження. За дев’ять 
місяців 2018 р. їх було продано закордонним замовни-
кам на суму 6632,4 млн дол. США [10]. Одна біда – 
домінує у номенклатурі, що пропонується до поставок, 
сировина. Нема потреби доводити, що продаж продук-
тів глибокої переробки була б ефективнішою;

– створення умов для продовження життєвого циклу 
певного товару або збалансування сезонних коливань 
попиту на нього завдяки продажам на новому ринку;

– подолання ускладнень, пов’язаних із насиченням 
внутрішнього попиту на відповідну продукцію.

Зрозуміло, що цей перелік не є вичерпним і може 
бути продовжений. Як, власне, і реєстр причин, які 
стримують бажання займатися міжнародним бізнесом. 
Серед них, зокрема:

перевищення витрат на підготовку до експорту 
(модифікація товару, створення збутової мережі, сти-
мулювання збуту) у порівнянні із видатками на розши-
рення збуту всередині країни;

занадто малі розміри підприємства для створення 
достатніх передумов щодо успішного протистояння 
невідомим поки що іноземним конкурентам;

«безмежність» та ризикованість (йдеться, скажімо, 
про неочікуване застосування антидемпінгових заходів 
проти експортерів) закордонного ринку у порівнянні із 
знайомим та відносно безпечним ринком внутрішнім;

система відносин та цінностей, звичайних для спів-
робітників підприємства і країни, резидентом якої воно 
є, суттєво відрізняється від культури держав, де роз-
ташовані потенційні покупці. Спробуйте запропону-
вати найсмачніше українське сало (навіть у шоколаді) 
мусульманським споживчим спільнотам і ви миттєво у 
цьому переконайтесь.

Ґрунтуючись на наведених роздумах, наголошуємо: 
ЗЕД і експорт, зокрема, вважатимуться доцільними 
тоді, коли є економічно ефективними. Якщо погоди-
тись із запропонованою гіпотезою, стає зрозумілим: 
перш ніж розпочати оформлення закордонного від-
рядження, варто спочатку визначитися, щодо май-
бутнього розв’язання актуальних для підприємства 
проблем всередині країни. І лишень потім, коли за 
наслідками проведеного дослідження виявиться, що 
з’ясовані ризики домінують над шансами, а загрози 
переважають сприятливі можливості – час «збирати 
валізи» або готуватися до прийому дорогих (буквально 
та у переносному сенсі) іноземних гостей. Якщо ста-
лося саме так, на часі аутодіагностика підприємства, 

Таблиця 2. Малі та середні підприємства у складі вітчизняних суб’єктів господарювання

Роки Кількість підприємств, одиниць Частка, %
Великих Середніх Малих1 Разом Великих Середніх Малих Середі та малі разом

2010 586 21343 68311 90240 0,65 23,65 75,70 99,35
2011 659 21059 71083 92771 0,71 22,70 76,59 99,29
2012 698 20550 68103 89351 0,78 23,00 76,22 99,22
2013 659 19210 65021 84890 0,78 22,63 76,59 99,22
2014 497 16618 55159 72274 0,69 22,99 76,32 99,31
2015 423 15510 47555 63488 0,67 24,43 74,90 99,33
2016 383 15113 49298 64794 0,59 23,32 76,09 99,41
2017 399 15254 52324 67977 0,59 22,44 76,97 99,41
Роки Кількість зайнятих працівників, тис. осіб Частка, % Середі та малі разом
2010 2400,3 3413,8 1417,9 7232,0 33,19 47,2 19,61 66,81
2011 2449,0 3273,5 1411,6 7134,1 34,33 45,89 19,78 65,67
2012 2484,2 3188,2 1434,2 7106,6 34,96 44,86 20,18 65,04
2013 2383,7 3054,2 1376/1 6804,0 35,03 44,89 20,08 64,97
2014 1915,1 2766,4 1138,3 5819,8 32,91 47,53 19,56 67,09
2015 1708,6 2632,7 960,1 5301,4 32,23 49,68 18,09 67.77
2016 1586,6 2650,0 1057,0 5293,6 29,97 50,06 19,97 70.03
2017 1560,9 2623,8 1081,5 5266,2 29,64 49,82 20,54 70,36

1 Без врахування суб’єктів мікропідприємництва
Розраховано, ґрунтуючись на відомостях з [7; 8]
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Рис. 3. Характер зав’язків підприємства з закордонними партнерами
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в іпостасі потенційного експортера. Аналіз, до якого 
вдаються з цього приводу, передбачає:

1. Вибір перспективних міжнародних ринків для збуту 
продукції. У цьому контексті корисно проаналізувати 
чинні ланцюги створення вартості, аби поставити собі на 
службу, чому б і ні, переваги глобалізації. Якщо її не зупи-
нити, то чому б не інтегруватися до роботи відомих світо-
вих постачальників, запропонувавши їм партнерство та 
сконцентрувавшись на бізнес-процесах, які підприємство 
виконує краще або дешевше за будь-кого іншого.

2. Окреслення вичерпного переліку виробів та 
послуг, якими можливо зацікавити потенційних спо-
живачів за кордоном. Добре було б відразу визначити 
їхній код за класифікацією товарів, прийнятою у від-
повідній країні.

3. Вивчення умов організації бізнесу за межами 
країни: і впродовж пошуку сегментів ринку, найбільш 
вигідних для експансії, і при розробці планів діяль-
ності підприємства на вже освоєних. Чинники, які 
впливають на умови експорту узагальнено у табл. 3. 
Завдання полягають у тому, аби оцінити що їм сприяє, 
а що, навпаки, може справити гальмівний ефект.

4. З’ясування вимог зовнішнього ринку (і покупців, 
власне, і відповідних законодавчих обмежень) до спо-
живчих властивостей продукту, запропонованого під-
приємством. Серед найголовніших:

а) якість товару. Її оцінюють за допомогою широ-
кого кола показників: призначення, надійності, тех-
нологічності, естетичності (стильова відповідність, 
колірний колорит), ергономічності (відповідність осо-
бливостям людського організму). Важливо розуміти: 
які саме атрибути та якою мірою є першорядними 
для іноземного покупця; чи доцільно витрачатись на 
покращенням споживчих характеристик товару, який 
вже перебуває у виробництві;

б) відповідність стандартам (екологічним, уніфіка-
ції продукції, безпеки та захисту здоров’я споживачів), 
чинним у країнах, де перебувають імпортери. Маємо 
виходити з того, що продавець несе відповідальність за 
свій товар і після того, як він опинився у користуванні 
нового власника;

в) патентна чистота. Забезпечується, якщо проду-
цент має державний патент (на власні оригінальні тех-
нічні рішення, використані при виробництві товару) 
або придбану ліцензію;

г) конкурентоспроможність товару.
5. Спостереження за рівнем світових цін та тенден-

ціями їх зміни. Світовими вважається ціни:
– відповідно до яких здійснюються великі обсяги 

експортно-імпортних операцій на умовах, звичайних 
для більшості ринків;

– ті, які застосовуються у регулярних угодах на най-
важливіших ринках.

Найбільш цікаво дізнатися про ціни укладених та 
виконаних контрактів (але, зазвичай, відомості про 
них – конфіденційні), ціни аукціонів, біржові котиру-
вання (оприлюднюються міжнародними товарними 
біржами); довідкові та прейскурантні ціни, а також ті, 
що публікуються у спеціалізованих періодичних видан-
нях. Заслуговують на увагу, звичайно, й індекси цін на 
товари експорту, а також чинники, вплив яких визначає 
рівень та динаміку зміни: купівельна спроможність спо-
живачів, рівень конкуренції, державне регулювання сис-
теми ціноутворення, тенденції щодо курсів валют.

6. Декларування свого прагнення до співпраці з 
закордонними партнерами на офіційному сайті під-
приємства. Приналежність до будь-якої категорії неве-
ликих, не звільняє від необхідності створити його та 
підтримувати у стані, який відповідає технічним та 
естетичним нормам тієї чи іншої країни. Більш того, 
Світове павутиння – прийнятне середовище для орга-
нізації он-лайн продажів у власному Інтернет-мага-
зині. Не маєте відповідного досвіду – скористайтеся 
співпрацею з потужним електроннім комерсантом, 
постачаючи йому свої продукти оптом.

7. Визначення посередників й помічників із збуту, які 
надають професійний супровід товарам підприємства на 
сегменті міжнародного ринку, призначеному для проник-
нення (йдеться про торгові дома, про агентів, представ-
ників, дистриб’юторів). Вони пропонують цілу низку 
різноманітних послуг (відшукати закордонного партнера, 
оформити необхідні документи та виконати відповідні 
митні процедури, забезпечити транспортно-експедиційне 
обслуговування, післяпродажний сервіс тощо). Схеми 
експорту за посередництвом наведені на рис. 4.

Для кожної з них обирають організаційну форму 
партнерства:

а) експорт, умови якого визначаються терміновими 
контрактами. Після виконання сторонами взаємних 
зобов’язано, вони втрачають чинність;

Таблиця 3. Чинники впливу на умови здійснення експортно-імпортних операцій
Назва Найважливіші характеристики

Демографічні Чисельність населення та його статевовікова структура. Розміщення на території країни. Щільність насе-
лення. Його вікова структура. Народжуваність. Смертність. Етнічна і релігійна структура населення

Економічні
Темпи економічного зростання та обсяги виробництва і товарообігу. Купівельна спроможність населення, 
рівень та розподіл його поточних доходів, витрат та заощаджень. Рівень інфляції. Загальногосподарська 
кон’юнктура. Система оподатковування. Зміни в структурі споживання громадян. Еластичність споживання.

Природно-
екологічні

Кліматичні умови країни. Вимоги щодо екологічної безпеки продуктів, які планується запропонувати спо-
живачам

Технологічні Темпи технологічних змін у контрольованій і суміжній галузях. Інноваційний потенціал найближчих конку-
рентів. Жорсткість вимог до рівня безпеки технологічних нововведень

Політико-
правові

Стан законодавства, що регулює господарську діяльність. Державна економічна політика. Вплив громад-
ськості на характер рішень, прийнятих державними органами. Політична стабільність, зміст урядових про-
грам та програм провідних політичних угруповань; експортно-імпортної діяльності та діяльності іноземних 
суб’єктів

Соціально-
культурні

Особливості культурних і моральних цінностей споживачів. Форми субкультур. Рівень освіти мешканців; 
ступінь прихильності традиційним культурним цінностям; відношення до світобудови, природи, суспіль-
ства; самооцінка; схильність до впливу референтних груп; життєва позиція; стиль та спосіб життя
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б) співпраця в межах угоди про спільну діяльність 
(тепер ще говорять про «партнерство»), коли сторони 
на погоджений термін (інколи – на невизначений) 
домовляються діяти разом для отримання прибутку 
без створення юридичної особи. З огляду на обста-
вини, які склалися, партнери можуть об’єднати свої 
активи (грошові кошти, інше майно, професійні зна-
ння, навички та вміння, ділову репутацію та зв’язки) і 
не робити цього, якщо відсутня потреба у такій інте-
грації. Договір про спільну інвестиційну діяльність за 
іноземним партнером підлягає державній реєстрації. 
Спільна діяльність припиняється, коли, зокрема, одна 
із сторін або усі разом втрачають до неї інтерес; спли-
ває термін дії угоди; за умов досягнення поставленої 
попередньо мети тощо;

в) діяльність, задля здійснення якої сторони вда-
ються до створення господарської організації або 
інвестор купує частку у тієї, яка вже існує. Наведемо 
декілька причин, з яких відбувається саме так, а не 
інакше:

– нездоланним є бажання миттєво опанувати вже 
існуючі канали товароруху та скористатися накопиче-
ним маркетинговим досвідом протилежної сторони;

– влада країни імпортера або забороняє створення 
підприємств із стовідсотковим іноземним капіталом, 
або ставиться до них не так, щоб доброзичливо;

– бракує власного капіталу для того, аби скориста-
тися потенціалом привабливого закордонного ринку.

Природно, що кожний із інвесторів намагається 
запропонувати до об’єднання свої найсильніші інди-
відуальні якості, оскільки це, з одного боку, впливає 
на розмір частки у статутному капіталі знову створе-
ного підприємства, а з іншого – посилює ділові позиції 
останнього на ринку (рис. 5).

Створення підприємства разом із іноземним 
інвестором відбувається з дотриманням наступній 
послідовності (ми не згадуємо попередні етапи: 
визначення предмету спільної діяльності та пошуку 
бізнес-партнера):

1. Проведення перемовин між представниками сто-
рін з обговоренням низки важливих питань (щорічні 
обсяги продажів продукції підприємства та її виробни-
цтва; потреби в інвестиціях у основний та оборотний 
капітал, частки та форм внесків кожного з партнерів 
(гроші, обладнання, торгові марки тощо), покриття 
браку коштів за рахунок кредитів із визначенням 
фінансово-кредитної установи щодо вирішення цієї 
проблеми; перспективи використання прибутку на ета-
пах життєвого циклу підприємства; склад та структура 
органів управління. Для господарського товариства: 
правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

2. Укладання угоди про наміри із викладенням 
результатів дискусій, що відбулися. Важливо при бага-
тораундових переговорах (залишається згадка про 
узгоджені домовленості), а також створюється під-
ґрунтя для підготовки установчих документів.

3. Розробка бізнес-плану нового підприємства, за 
допомогою якого оптимізуються рішення щодо його 
майбутнього. Йдеться, зокрема, про розміри та поря-
док формування статутного капіталу, терміни проекту-
вання та будівництва необхідних приміщень, створення 
збутової мережі та її маркетингового підкріплення, 
підготовку персоналу.

4. Розробка проектів статутних документів, обгово-
рення та узгодження їхнього змісту на зустрічах екс-
пертів кожної із сторін і, нарешті, підписання уповно-
важеними особами.

5. Державна реєстрація статутних документів та 
іноземної інвестиції відповідно до чинного законодав-
ства країни.

Висновки. 1. Негативне сальдо зовнішньої тор-
гівлі нашої країни – свідчення несприятливого біз-
нес-клімату, який не заохочує розвиток активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання до участі у 
міжнародному розподілі праці через, зокрема, інте-
грацію у глобальні ланцюги створення власності. 2. 
Одночасно, є підстави вважати, що власники малих та 
середніх підприємств мали б докладати більше зусиль 
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Рис. 4. Схеми опосередкованого експорту1

Примітка: 1 Прямий експорт кінцевому споживачеві теж не виключений. Він навіть має низку пере-
ваг: відносно вища віддача від здійснених інвестицій у міжнародний маркетинг; посилення конкурент-
них переваг через нижчу ціну продажів; розуміння вимог та потреб клієнта, невикривлене баченням 
посередника. Тож добре, якщо комусь поталанить. Але з досвіду відомо, що це скоріше щасливий виня-
ток, а ніж правило. Виключення, хіба що, – продажі через Інтернет, які набувають поширення у циф-
ровій економіці.

 

Володіння інструментами маркетингу, 
пристосованими до особливостей 
місцевого ринку 

Товари, що здатні задовольнити 
потреби споживачів, які складають 
ринок, запланований до експансії 

+ 
Перший інвестор Другий інвестор 

Рис. 5. Варіанти об’єднання активів імпортера та експортера
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для бодай поступового втягування свого бізнесу у 
міжнародний маркетинг. Через це їм відкрилися б 
нові перспективи піднесення започаткованої справи 
завдяки стиканню з досвідом роботи закордонних 
партнерів, сприйняттю технологій товарно-грошових 
обмінів, що позитивно зарекомендували себе у світі. 
3. Аби сталося саме так, потрібно ретельно опрацьо-

вувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності. 
Виявляється, що на цьому шляху мають бути виконані 
взаємопов’язані операції, які у сукупності формують 
лінію поводження експортера, здатну привести його 
до омріяної мети, зробити присутність на зовнішніх 
ринках економічно ефективною завдяки збільшенню 
продажів, посиленню ділової репутації.
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СВІТОВІ ПРАКТИКИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

У статті досліджено роль та місце податків в структурі надходжень бюджету, обґрунтовано доцільність 
дослідження ПДВ як одного із основних бюджетоутворюючих податків в Україні та країнах Європейського 
союзу. Проаналізовано економічну сутність податкового розриву як індикатора ефективності політики адмі-
ністрування податків та зборів та визначено найбільш поширені методи оцінки обсягу податкових розривів в 
економіці. Дано міжнародний досвід оцінки податкових розривів за ПДВ і на основі проведеного порівняльного 
аналізу участі країн світу в процесах адміністрування ефективності стягнення ПДВ, зроблено висновок про 
значну диференціацію підходів та суттєві відмінності в законодавчому регулюванні даних процесів. Доведено, 
що на сучасному етапі розвитку економіки України ключовим вектором ефективної політики в сфері детінізації 
економіки є інтеграція найкращих світових практик державного регулювання та контролю за повнотою та 
своєчасністю сплати ПДВ.

Ключові слова: податковий розрив, ПДВ, тінізація доходів, міжнародний досвід, адміністрування податків, 
оцінка розриву.

МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Тютюнык И.В., Котенко Н.В.

В статье исследована роль и место налогов в структуре поступлений бюджета, обоснована целесообраз-
ность исследования НДС как одного из основных бюджетообразующих налогов в Украине и странах Евро-
пейского союза. Проанализировано экономическую сущность налогового разрыва как индикатора эффектив-
ности политики администрирования налогов и сборов и определены наиболее распространенные методы 
оценки объема налоговых разрывов в экономике. Дано международный опыт оценки налоговых разрывов по 
НДС. На основе проведенного сравнительного анализа участия стран мира в процессах администрирования 
эффективности взыскания НДС, сделан вывод о значительной дифференциации подходов и существенных 
различиях в законодательном регулировании данных процессов. Доказано, что на современном этапе раз-
вития экономики Украины ключевым вектором эффективной политики в сфере детенизации экономики 
является интеграция лучших мировых практик государственного регулирования и контроля над полнотой 
и своевременностью уплаты НДС.

Ключевые слова: налоговый разрыв, НДС, тенизация доходов, международный опыт, администрирование 
налогов, оценка разрыва.

GLOBAL PRACTICES OF CONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATION  
FOR VALUE ADDED TAX

Tiutiunyk I., Kotenko N.

The article investigates the role and place of taxes in the structure of budget revenues. The expediency of study of VAT as 
one of the main budget-forming taxes in Ukraine and the countries of the European Union is substantiated. The economic 
essence of the tax gap as an indicator of the effectiveness of the policy of administering taxes and duties is analyzed. The 
most common methods for estimating the volume of tax gap in the economy are determined. The international experience of 
estimating tax gap for VAT is analyzed. On the basis of the comparative analysis of the participation of the countries of the 
world in the processes of administering the efficiency of VAT collection, it was concluded that significant differentiation of 
approaches and differences in the legislative regulation of these processes. It is proved that at the present stage of develop-
ment of the economy of Ukraine the key vector of effective policy in the field of unshadowing of the economy is integration 
of the best world practices of state regulation and control over completeness and timely payment of VAT.

Keywords: tax gap, VAT, shadow income, international experience, tax administration, gap estimation.



–40–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018

–40–

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми. Однією із найбільш акту-
альних проблем сучасності в сфері економічних відно-
син є дефіцит фінансових ресурсів, що формуються та 
акумулюються на рівні держави. Переважна більшість 
країн з перехідною економікою, середнього та низь-
кого рівня розвитку відчувають значний обсяг дефі-
циту бюджетних коштів та неможливість покриття всіх 
витратних статей бюджету, спрямованих на виконання 
державою своїх функцій.

Одним із найбільш вагомих джерел формування 
надходжень до бюджету є податкова складова. Саме 
податкові надходження виступають інструментами 
прямого і непрямого впливу на економіку держави, 
розвиток окремих підприємницьких структур та галу-
зей економіки. За допомогою податків здійснюється 
перерозподіл доходів між різними соціальними гру-
пами населення, реалізується вплив на рівень цін, 
обсяг виробництва, частку окремих галузей економіки 
в загальному валовому випуску продуктів та послуг.

Як свідчать результати дослідження одним із осно-
вних бюджетоутворюючих податків не лише в Україні, 
а й в світі, в цілому, є податок на додану вартість, частка 
якого в структурі надходжень державного бюджету 
коливається в діапазоні 5–10% ВВП, а в загальному 
обсягу податкових надходжень – 12–42%. Як свідчать 
наведені на рисунку 1 дані, питома вага ПДВ в струк-
турі податкових надходжень бюджету для різних країн 
світу суттєво відрізняється.

Так, якщо для США, Японії та Австралії вона не 
перевищує 12%, то в Новій Зеландії дане значення зна-
ходиться на рівні 30%, а в Китаї взагалі складає 42% 
від загальної суми податкових платежів. В Україні за 
результатами 11 місяців 2018 року частка ПДВ в струк-
турі загальних доходів бюджету складала 41%, в т. ч. 
32,06% – податок на додану вартість з імпортних това-
рів, а в структурі податкових надходжень – 50,37% [2].

Зважаючи на вагому роль ПДВ в процесах наповне-
ння державного бюджету, важливого значення набу-
ває аналіз повноти та стабільності його надходження, 
оскільки саме від цього здебільшого залежить своєчас-
ність фінансування видаткової частини бюджету. Крім 
того, здійснення будь-яких нелегальних дій з приводу 

мінімізації обсягу податкового зобов’язання за ПДВ в 
більшій мірі, по відношенню до інших платежів, нега-
тивно впливає на економічний розвиток держави.

ПДВ є одним із небагатьох непрямих податків, спе-
цифічною характеристикою якого є можливість прямого 
повернення частини коштів з бюджету у вигляді подат-
кового кредиту за умови його перевищення над сумою 
податкового зобов’язання. Враховуючи дану особли-
вість ПДВ, суб’єктами господарювання – платниками 
податку розроблена значна кількість схем та механізмів 
навмисного завищення сум податкового кредиту.

Наявність ефективної, справедливої та дієвої норма-
тивної бази функціонування ПДВ не забезпечує повноти 
та своєчасності його сплати. Досить часто наявність 
широкого спектру пільг та особливих умов нарахування 
даного податку використовується платниками податків з 
метою необґрунтованого отримання пільг.

Зазначені особливості формують передумови до 
посилення контролю за ефективністю адміністрування 
процедур нарахування та сплати ПДВ податковими 
органами, а не на його нормативному забезпеченні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пере-
думови виникнення тіньових фінансових потоків, їх 
вплив на показники економічного розвитку країни, 
найбільш поширені канали та інструменти тінізації 
доходів знайшли своє відображення в наукових пра-
цях багатьох вітчизняних та закордонних вчених. 
Так, напрямки впливу тіньових операцій на рівень 
економічного розвитку країни досліджені в роботах 
Н. Лайози, Ф. Шнайдера, С. Джайн-Чандра, Р. Місаті, 
І. Радулеску, С. Попеску.

Аналізу світового досвіду адміністрування ПДВ, 
дослідженню його місця та ролі у наповненні бюджету 
держави, присвячені праці: В. Андрущенка, В. Буряков-
ського, В. Геєця, Б. Карпінського, І. Луніної, Л. Новиць-
кої, В. Суторміної, В. Федосова та інших.

Не применшуючи важливість існуючого наукового 
доробку в даному питанні, зазначимо, про необхідність 
зміщення акцентів при дослідженні питань повноти 
сплати ПДВ з удосконалення законодавчих основ його 
функціонування до більш системного та ґрунтовного 
дослідження схем та обсягів формування податкових 
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Рис. 1. Частка ПДВ в структурі податкових платежів державного бюджету [2; 5]
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розривів за ПДВ; аналізу міжнародного досвіду в сфері 
контролю за повнотою його сплати з метою визначення 
найбільш адекватних та адаптованих до умов еконо-
мічного, соціального та політичного розвитку України 
механізмів спрямованих на мінімізацію різниці між 
потенційно можливим та фактичним обсягом надхо-
джень даного податку.

Постановка завдання. Метою дослідження є ана-
ліз існуючого закордонного досвіду оцінки податкових 
розривів за ПДВ, що крізь призму ідентифікації його 
переваг та недоліків дозволить визначити найбільш 
ефективні та адаптовані до економічних та законодав-
чих умов розвитку України підходи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тео-
ретично оцінка податкового розриву може бути здій-
снена для будь-якого виду податку чи збору. Найчас-
тіше її застосовують для непрямих податків і ПДВ, 
як один із них, є найбільш досліджений в цьому кон-
тексті. Лише декілька країн світу використовують 
оцінки податкового розриву для непрямих податків, 
таких як податок на доходи фізичних осіб, податок 
на прибуток підприємств, а також для внесків на 
соціальне забезпечення.

У таблиці 1 наведено огляд підходів до оцінки 
податкового розриву в світі.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз міжнародних 
практик оцінки податкових розривів за ПДВ [1]

Країни Оцінка податкового розриву за ПДВ
ПДВ Ставка ПДВ Метод оцінки

Бельгія Ні 21
Чеська республіка Так 21 Зверху вниз

Естонія Так 20 Зверху вниз, 
знизу вгору

Фінляндія Так 24 Зверху вниз
Франція Так 20 Зверху вниз

Німеччина Так 19 Зверху вниз
Італія Так 22 Зверху вниз
Латвія Так 21 Зверху вниз
Литва Ні 20

Польща Так 23 Зверху вниз
Португалія Так 23 Зверху вниз

Словацька респу-
бліка Так 20 Зверху вниз

Словенія Так 22 Знизу вгору
Іспанія Ні 21

Великобританія Так 20 Зверху вниз, 
знизу вгору

Україна Ні 20

В Україні, на сьогоднішній день, відсутня прак-
тика оцінки обсягу тінізації економіки саме на основі 
податкових розривів. Існуюча політика протидії тініза-
ції базується на використанні окремих методів оцінки 
тіньових фінансових потоків, в основі яких лежить 
порівняння фактичного обсягу спожитої електроенер-
гії з тим який би відповідав задекларованому обсягу 
виробництва, споживчих грошових витрат населення 
на придбання товарів над загальним обсягом продажу 
товарів населенню усіма суб’єктами господарювання 
в легальному секторі економіки, обсягу внесеної на 
депозит готівки у поточному та базовому періодах, 
граничних мінімального та максимального коефіцієн-

тів тіньової економіки як частки ВВП, у межах яких 
перебуває рівень тінізації [3; 4].

Однак, як свідчать отримані на основі даних під-
ходів результати, їх розрахунки суттєво відрізняються 
від результатів оцінок отриманих незалежними інсти-
тутами – Світовим банком, Міжнародним валютним 
фондом, тощо. Як правило, задекларовані показники є 
набагато меншими, за міжнародні та свідчать про непо-
вне врахування всіх складових тінізації економіки.

В свою чергу метод оцінки податкових розривів дає 
можливість більш комплексно оцінити рівень ефектив-
ності адміністрування в розрізі кожного окремого виду 
податку та визначити найбільш пріоритетні галузі еко-
номіки, регіони, сфери діяльності з точки зору поси-
лення державного контролю в сфері протидії тінізації.

У світовій практиці оцінювання ефективності адмі-
ністрування ПДВ широко застосовуються два методи 
оцінки податкових розривів: макроекономічний 
(«зверху вниз») та мікроекономічний («знизу вгору»).

Метод «зверху вниз» – полягає в макроекономічній 
оцінці різниці між величиною потенційних та фак-
тично отриманих податкових надходжень.

Недоліком даного підходу є те, що:
– він дозволяє оцінити лише ті види діяльності та 

галузі економіки, які можна відслідковувати в макро-
економічній статистиці;

– якість отриманих результатів залежить від 
повноти та коректності вихідних даних, які є достатньо 
укрупнені і не підлягають деталізації;

– офіційні дані макроекономічної статистики не 
відображають міжнародні аспекти ухилення від сплати 
податкових платежів, пов’язані з виведенням коштів в 
офшори, вкладенням активів за кордон, тощо;

– отримані на основі даних підходів оцінки, як 
правило, мають часовий лаг в 2 роки та вимагають 
регулярного перегляду.

Перевагою даного методу є відсутність значних 
затрат ресурсів і часу та придатність отриманих резуль-
татів для порівняння в ретроспективі.

Відмінністю підходу «знизу вверх» є високий 
рівень деталізації розрахунків, що дозволяє не лише 
визначити обсяг податкових розривів за окремими 
видами податків, операцій та видів діяльності, але й 
отримати інформацію про дотримання податкового 
законодавства кожним окремим платником податків. 
В той же час, даний підхід охоплює лише конкретно 
визначені джерела податкового розриву, і не дає комп-
лексного уявлення про загальний обсяг податкових 
розривів в економіці, не забезпечує оцінку навмисних 
та прихованих дій економічних суб’єктів спрямованих 
на зменшення податкових зобов’язань.

Практика оцінки податкових розривів застосо-
вується в значній кількості країн, як з високим так і 
середнім рівнем розвитку. З метою визначення осо-
бливостей розрахунку податкового розриву за ПДВ та 
врахування кращих практик при запровадженні даного 
підходу в Україні, проведемо більш детальний аналіз 
процедур оцінки податкового розриву в розрізі деяких 
країн світу.

На сьогоднішній день, урядом Бельгії підхід до 
оцінки розриву за ПДВ на державному рівні не розро-
блено. Міністерством фінансів проводиться аналіз на 
основі результатів CASE-дослідження та оцінок про-
ведених на рівні ЄС шляхом аналізу обсягів бюджет-
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них та податкових витрат. Однак відсутність власного, 
адаптованого до реалій економічного розвитку країни 
підходу, не дозволяє раціонально та ефективно вико-
ристати дані результати в державній політиці.

Урядом Чеської Республіки розрив за ПДВ оціню-
ється на основі методу «зверху вниз» на базі даних 
Міністерства фінансів. Оцінки здійснюються укруп-
нено, для всіх платників податків та не використо-
вуються в межах окремих секторів економіки або 
суб’єктів господарювання. Розрахунок розриву здій-
снюється в чотири етапи: 1) оцінюється теоретична 
база оподаткування ПДВ в межах всієї економіки кра-
їни; 2) визначається ефективна ставка ПДВ для всієї 
економіки; 3) ефективна ставка ПДВ застосовується до 
теоретичної бази оподаткування, внаслідок чого визна-
чається теоретично можлива сума ПДВ; 4) потенційна 
сума ПДВ порівнюється з фактичними його надходжен-
нями. Різниця між сумою теоретичних зобов’язанням 
та фактичними надходженнями становить податковий 
розрив за ПДВ.

В Естонії оцінка розриву за ПДВ здійснюється 
на основі методу «зверху вниз» та охоплює близько 
75 000 зареєстрованих платників ПДВ. Методологія 
оцінки базується на використанні даних національних 
рахунків і за методологією подібна до підходу, що засто-
совується у CASE-дослідженні. Для розрахунку фак-
тичної суми ПДВ використовуються дані накопиченої 
фінансової звітності, тобто сплачений ПДВ відноситься 
до того періоду, в якому реально виникло зобов’язання. 
Оцінюючи розрив за ПДВ у поточному році, потенцій-
ний обсяг зобов’язання цільового року порівнюється з 
сумою фактично сплаченого у тому ж році податку.

У Франції для визначення розриву за ПДВ використо-
вується підхід «зверху вниз» та дані підготовлені Фран-
цузьким національним інститутом статистики та еконо-
мічних досліджень (INSEE) за підтримки Казначейства 
Франції. Розрив за ПДВ оцінюється для всієї економіки, 
і не підлягає деталізації за секторами. Теоретично сума 
податкового розриву обчислюється за допомогою даних 
національних рахунків, даних про повернення ПДВ (на 
сукупному рівні) та конкретних статистичних даних 
щодо обсягу реалізації деяких товарів (наприклад, сіль-
ського господарства, води та енергетики).

В Латвії Податкова адміністрація почала оцінювати 
розрив за ПДВ у 2014 році та застосовує його і досі. 
Розрахунки готуються за методологією «зверху вниз», 
яка використовує дані національних рахунків, а також 
деякі додаткові джерела даних для оцінки потенцій-
ного обсягу ПДВ. Потенційний ПДВ порівнюється з 
сумою фактично сплаченого платниками податку.

Формула для оцінки податкового розриву за ПДВ 
має вигляд:

GAP
PM FA D

PMVAT �
� �( ) ,                 (1)

де GAPVAT – податковий розрив за ПДВ;
РМ – сума потенційного ПДВ, яка відповідно до 

законодавства повинен бути нарахована та сплачена;
FA – сума податку, яка добровільно сплачена плат-

никами;
D – сума податку, яка самостійно задекларована 

платниками, але не сплачена за аналізований рік.
У Литві податкова адміністрація нещодавно почала 

оцінювати розрив за ПДВ. Розрахунки виконуються 

власними силами і базуються на різних підходах. Для 
оцінки розриву за ПДВ використовуються як метод 
«зверху вниз», так і метод «знизу вгору». Окрім того, 
оцінювання розривів також здійснюється за допомогою 
опитувань. Методологія «зверху вниз» охоплює всю 
сукупність платників податків, а методологія «знизу 
вгору» – приблизно 62% платників. У останньому 
випадку податкові зобов’язання незареєстрованих 
платників податків, тих, чиї оголошені річні продажі 
складають менше 300 євро, а також осіб, зареєстрова-
них як платники ПДВ на період, менший ніж 1,5 року, 
не враховуються при здійсненні оцінки.

У Польщі Міністерство фінансів лише нещодавно 
розпочало процес оцінки обсягів тіньових фінансових 
потоків на основі розриву за ПДВ. Оцінка застосову-
ється для періоду з 2005 по 2014 рік і здійснюється на 
основі методу «зверху вниз».

Розрив за ПДВ розраховується як різниця між тео-
ретичними зобов’язаннями щодо ПДВ та фактичними 
надходженнями з деякими коригуваннями – при оці-
нюванні остаточної бази ПДВ кожний елемент (при-
ватне споживання, державні інвестиції, державне про-
міжне споживання, інвестиції та проміжне споживання 
інших секторів) коригується відповідно до розміру 
ставки оподаткування, що застосовується для кожного 
з них у відповідному році.

У Португалії Податкова адміністрація на основі 
співпраці з МВФ розпочала застосовувати методологію 
RA-GAP. Результати методології RA-GAP можуть бути 
деталізовані за секторами економіки. Оцінка податко-
вого розриву за методологію RA-GAP здійснюється за 
наступною формулою:
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де VS – сума чистого потенційного ПДВ за окремим 
сектором економіки;

τс – ставка ПДВ для товару с;
MC

S  – сума імпорту товару с в сектор s;
YC

S  – обсяг виробництва товару с в секторі s;
XC
S  – сума експорту товару с в сектор s;

NC
S  – проміжний попит (споживання) товару с в 

секторі s;
IC
S  – обсяг інвестицій на виробництво товару с в 

секторі s;
rS – частка виробництва зареєстрованим бізнесом в 

секторі s;
eS – частка виробництва, що підлягає оподатку-

ванню.
У Словаччині оцінки розриву за ПДВ здійсню-

ються за двома різними методами. У 2013 році Сло-
ваччина приєдналася до Програми RA-GAP МВФ, і 
за підтримки МВФ здійснила оцінку розриву за ПДВ 
за період 2008–2012 років. Крім даного методу оцінка 
розриву здійснюється і на основі методу «зверху вниз».

Обидва методи визначають розрив за ПДВ як різ-
ницю між потенційним надходженням ПДВ та фак-
тично сплаченою його сумою. Інтерпретація розриву 
здійснюється за двома складовими: розрив у оціню-
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ванні та розрив у зборах. Розрив у зборах – це різниця 
між фактично сплаченим ПДВ та сумою ПДВ зазна-
ченою в податковій декларації. Розрив у оцінці – це 
різниця між сумою ПДВ, що зазначена в податковій 
декларації та потенційним обсягом ПДВ.

Висновки з проведеного дослідження. В сучасних 
економічних умовах проблема тіньового виведення 
капіталу носить глобальний та міжнаціональний харак-
тер. В Україні, незважаючи на реформування податко-
вої системи, посилення контролю з бору держави за 
повнотою та своєчасністю сплати податкових плате-
жів, удосконалення антикорупційного законодавства, 
створення ряду інституцій в сфері протидії корупції 
та тінізації економіки відбувається щорічне зростання 
обсягів виведення коштів, в тому числі і за допомо-
гою податкових каналів. Як свідчить проведений ана-

ліз, традиційні підходи до оцінки обсягів незаконних 
фінансових потоків не забезпечують врахування всього 
спектру каналів та схем їх виникнення. Існуючий 
інструментарій не дає достовірних та об’єктивних оці-
нок, оскільки суттєво залежить від доступності необ-
хідної інформації та повноти її висвітлення.

Використання методу оцінки податкових розривів 
дозволить уникнути недоліків традиційних підходів, 
оцінити ефективність процесу адміністрування в роз-
різі окремих видів податків, визначити найбільш про-
блемні точки їх законодавчого регулювання, оцінити 
рівень тінізації окремих секторів та галузей економіки. 
Каталізатором досягнення зазначених цілей може слу-
гувати дослідження міжнародного досвіду протидії 
легалізації коштів з метою визначення можливостей 
його застосування в Україні.
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СУТНІСТЬ ТА АТРИБУТИ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ  
ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність понять «конкуренція», «конкурентоспроможність» та «конкурентоспро-
можність підприємств». Визначено найпоширеніші підходи до трактування поняття «конкуренція»: соціаль-
ний, ринковий, державний, законодавчий та економічний. Визначено найпоширеніші підходи до трактування 
поняття «конкурентоспроможність»: ринковий підхід, підхід протистояння, ціновий підхід та економічний 
підхід. На основі проаналізованих переваг та недоліків щодо визначення поняття «конкуренції» запропоновано 
авторське тлумачення категорії, як соціально-економічну, державно-ринкову, законодавчу категорію, яка являє 
собою витіснення підприємств, які займаються виробництвом непотрібної для ринку продукції (послуги), шля-
хом дотримання конкурентних переваг та спрямування на отримання прибутку. Згідно проаналізованих пере-
ваг та недоліків щодо визначення поняття «конкурентоспроможність» запропоновано авторське тлумачення 
категорії, як ринкову, цінову, економічну категорію та категорію протистояння, яка являє собою здатність 
суб’єктів економічної діяльності пристосовуватись до змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища, вико-
ристовуючи при цьому свої конкурентні переваги шляхом спрямування своєї діяльності на результативність 
виготовлення якісної продукції та отримання максимального прибутку. Проаналізувавши переваги та недоліки 
щодо поняття «конкурентоспроможність підприємства» запропоновано авторське тлумачення категорії, як 
ринкову, технологічну, стратегічну та виробничу категорія, яка являє собою здатність суб’єктів економічної 
діяльності пристосовуватись до нових видів діяльності, використовувати свої конкурентні переваги і перема-
гати в конкурентній боротьбі, максимально ефективно використовувати ресурси, резерви, потенціал, можли-
вості та якомога повніше задовольняти потреби споживачів шляхом стратегічного аналізу.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємств, еволюція, 
підходи, підприємство, економічна діяльність, переваги та недоліки.

СУЩНОСТЬ И АТРИБУТЫ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Безродная С.М.

В статье рассмотрена сущность понятий «конкуренция», «конкурентоспособность» и «конкурентоспо-
собность предприятий». Определены самые распространенные подходы к трактовке понятия «конкуренция»: 
социальный, рыночный, государственный, законодательный и экономический. Определены самые распростра-
ненные подходы к трактовке понятия «конкурентоспособность»: рыночный подход, подход противостояния, 
ценовой подход и экономический подход. На основе проанализированных преимуществ и недостатков относи-
тельно определения понятия «конкуренции» предложено авторское толкование категории, как социально-эко-
номическую, государственно-рыночной, законодательную категорию, которая представляет собой вытеснение 
предприятий, занимающихся производством ненужной для рынка продукции (услуги), путем соблюдения кон-
курентных преимуществ и направления на получение прибыли. Согласно проанализированных преимуществ и 
недостатков относительно определения понятия «конкурентоспособность» предложено авторское толкова-
ние категории, как рыночную, ценовую, экономическую категорию и категорию противостояния, которая пред-
ставляет собой способность субъектов экономической деятельности приспосабливаться к изменениям усло-
вий внешней и внутренней среды, используя при этом свои конкурентные преимущества путем направления 
своей деятельности на результативность изготовления качественной продукции и получения максимальной 
прибыли. Проанализировав преимущества и недостатки относительно понятия «конкурентоспособность 
предприятия» предложено авторское толкование категории, как рыночную, технологическую, стратегическую 
и производственную категорию, которая представляет собой способность субъектов экономической деятель-
ности приспосабливаться к новым видам деятельности, использовать свои конкурентные преимущества и 
побеждать в конкурентной борьбе, максимально эффективно использовать ресурсы, резервы, потенциал, воз-
можности и как можно полнее удовлетворять потребности потребителей путем стратегического анализу.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятий, эволюция, 
подходы, предприятие, экономическая деятельность, преимущества и недостатки.
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ESSENCE AND ATTRIBUTES CONCEPT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Bezrodnaya S.

The article discusses the essence of the concepts of “competition”, “competitiveness” and “competitiveness of enter-
prises”. The most common approaches to the interpretation of the concept of “competition” are defined: social, market, 
state, legislative and economic. Identified the values of each approach, reveals the essence of the studied concepts accord-
ing to scientists and researchers from different periods. Based on the analyzed advantages and disadvantages regarding 
the definition of the notion of “competition”, the author’s interpretation of the category as a socio-economic, state-market, 
legislative category is proposed, which is the ousting of enterprises engaged in the production of products (services) unnec-
essary for the market by respecting competitive advantages and directions for profit. According to the analyzed advantages 
and disadvantages regarding the definition of the concept of “competitiveness”, the author’s interpretation of the category 
as a market, price, economic category and confrontation category, which represents the ability of economic actors to adapt 
to changes in the external and internal environment, using their competitive advantages by directions of its activity on the 
effectiveness of manufacturing quality products and obtaining ma maximum profit. After analyzing the advantages and 
disadvantages regarding the concept of “enterprise competitiveness”, the author’s interpretation of the category is suggested 
as a market, technological, strategic and production category, which is the ability of economic actors to adapt to new activi-
ties, use their competitive advantages and win the competition, as efficiently as possible. Use resources, reserves, potential, 
opportunities and as fully as possible to satisfy needs consumers through strategic analysis. The study made it possible to 
determine that the effectiveness of the enterprise’s activity is perceived through the correspondence of value.

Keywords: competition, competitiveness, enterprise competitiveness, evolution, approaches, enterprise, economic 
activity, advantages and disadvantages.

Постановка проблеми. Історія розвитку суспіль-
ства супроводжується виникненням та формуванням 
таких понять, як «конкуренція», «конкурентоспро-
можність» та «конкурентоспроможність підприємств». 
Дослідження категорій передбачає визначення етапів 
їх розвитку й еволюції. Терміни мають безліч тлума-
чень, але немає єдиного узагальненого напряму щодо 
їх трактування. Незважаючи на широке коло науков-
ців та дослідників, які розглядали дану проблематику, 
зазначимо, що багато питань щодо конкурентоспро-
можності та конкуренції підприємств залишається 
мало дослідженими. На основі цього й було обрано 
напрям дослідження щодо трактування даних катего-
рій. Важливим науковим та практичним завданням є 
вивчення та узагальнення теоретичних засад конкурен-
тоспроможності та конкуренції підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти конкурентоспроможності підпри-
ємства знайшли відображення в працях Т.В. Полозо-
вої, Н.В. Сурженко, М.В. Савченко, В.Ю. Фролової, 
Т.М. Халімон, Н.А. Хрущ, та інших вітчизняних та 
зарубіжних економістів. Малодослідженим залиша-
ються теоретичні та практичні завдання щодо спри-
яння пошуку сучасних наукових досягнень у сфері 
понять конкуренції та уміння використовувати їх при 
вирішенні прикладних проблем розвитку підприємств.

Формулювання цілей (постановка завдання). 
Основними завданнями дослідження в сфері роз-
криття сутності категорій «конкуренція», «конку-
рентоспроможність» та «конкурентоспроможність 
підприємств» є: визначення найпоширеніших підхо-
дів до трактування понять; аналіз еволюції атрибутів 
понять; виявлення цінностей кожного підходу, що 
розкриває сутність досліджених понять згідно вчених 
та дослідників різних періодів; пропонування автор-
ського тлумачення категорій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ети-
мологічно слово «конкуренція» походить від латин-
ського «concurrentia», що означає «зіткнення», «зма-
гання». В процесі еволюції саме це трактування і 
вплинуло на появу такого терміну як, «конкуренто-

спроможності». Тобто поняття «конкурентоспромож-
ності» є похідним від «конкуренції». Це обумовлене 
законами її дії, механізму забезпечення конкурентних 
переваг, виявлення цінностей та інших. Тому ми вва-
жаємо за необхідне, щоб здійснити основні напрямки 
дослідження саме взаємозв’язку категорій «конкурен-
ції», «конкурентоспроможності» та «конкурентоспро-
можності підприємств».

Визначено найпоширеніші підходи до трактування 
поняття «конкуренції».

1) Соціальний підхід (Дж. Мілль, Дж. Робінсон, 
Х. Фасхієва). Згідно соціального підходу (XVIII ст. 
та поч. XX ст.), при визначенні «конкуренції», соці-
альний підхід розглядався частково, оскільки з однієї 
сторони не підтримувався соціалізм, бо вважалося, що 
він частково знищує конкуренцію, але з іншої сторони 
не повністю підтримувалося природна конкуренція 
[1, с. 85–90].

2) Ринковий підхід (Д. Рікардо, Е. Чемберлен, 
Й. Шумпетера, Ф. Еджворт, В. Парето, М. Портера, 
Ж. Ламбен, І. Ансофф, Ф. Котлер). Згідно ринкового 
підходу (XVIII ст. та поч. XX ст.) при обґрунтуванні 
«конкуренції» було визначено теорію «порівняльних 
переваг» (comparative advantage theory), тобто рин-
кові сили, які самі спрямовують ресурси країни туди, 
де вони найбільш продуктивні. Теоретична модель 
«досконалої конкуренції» вченого стала основою для 
обґрунтування цінового регулювання ринку та розви-
тку капіталістичної економіки.

3) Державний підхід (А. Сміт, Дж. Робінсон, 
Ф. Хайєк). Згідно державного підходу (XVIII ст. та 
кінця XX ст.), при визначенні «конкуренції» визнача-
ється, що «вільна конкуренція» – є необхідною рушій-
ною силою дії ринкового механізму, яка примушує всіх 
її учасників діяти відповідно до ідеального плану роз-
витку економіки, – конкуренти витісняють підприєм-
ства, що займаються виробництвом непотрібної ринку 
продукції чи послуги. Держава в цілому не повинна 
втручатися в економіку і торгівлю, тому що там діє 
«невидима рука» – автоматичний урівноважений меха-
нізм конкурентного ринку [2, с. 123–130].
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4) Законодавчий підхід (Дж. Мілль, Р. Фатхутдінова, 
І. Цветкова). Згідно законодавчого підходу, (XVIII ст. 
та поч. XXI ст.), «конкуренція» це єдиний регулюю-
чий фактор встановлення ціни, заробітної плати, ренти 
та є законом, який визначає правила такого регулю-
вання. При обґрунтуванні не підтримувався соціалізм, 
оскільки визначалось, що знищується конкуренція.

5) Економічний підхід (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, 
А. Маршалл, П. Самуельсон, А. Вайсман, Р. Каплан, 
Д. Нортон, А. Томпсон, А. Стрікленд, Х. Фасхієва, 
А. Юданов, В. Фомін, І. Балабанова). Згідно даного 
підходу (XІX ст. та початку XXІ ст.) «конкуренція» 
це блага нижчого порядку (предмети вжитку) і блага 
вищого порядку (засоби виробництва).

Нами визначено, що поняття категорії «конкурен-
ція» пройшла еволюцію з XVIII ст. до сьогоднішнього 
часу, початку XXІ ст. Поняття згідно сформованих під-
ходів можна розглядати, як соціальну, ринкову, дер-
жавну та законодавчу категорію. Всі підходи вплинули 
на визначення еволюції атрибутів даного визначення, 
що на сьогоднішній день є мало дослідженим (рис. 1). 
Тобто, атрибути категорії «конкуренція», це є власти-
вості, або ознаки, які характеризують її з точки зору 
важливості та невід’ємності [3, с. 47–50].

Згідно рис. 1 поняття «конкуренції» можна визна-
чити, як економічний процес взаємодії і боротьби 
товаровиробників за найвигідніші умови виробництва 
і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. 
На основі цього пропонуємо авторське визначення 
поняття. «Конкуренція» – це соціально-економічна, 
державно-ринкова, законодавча категорія, яка являє 
собою витіснення підприємств, які займаються вироб-
ництвом непотрібної для ринку продукції (послуги), 
шляхом дотримання конкурентних переваг та спряму-
вання на отримання прибутку.

Визначено найпоширеніші підходи до трактування 
поняття «конкурентоспроможність».

1) Ринковий підхід (М.Е. Портера, В. Стівенсон, 
В.М. Геєць, Ж.В. Крючкова, В.Є. Швець). Згідно ринко-
вого підходу, який формувався за період 1905–2018 рр., 
«конкурентоспроможність» це здатність успішно кон-
курувати на конкретному ринку (регіоні збуту) в пев-
ний період, шляхом випуску й реалізації конкуренто-
спроможних виробів і послуг.

2) Підхід протистояння (Жан-Жак Ламбен, 
С.І. Ожегов, Р.А. Фатхутдінов, І.О. Піддубний, А.І. Під-
дубна, С.А. Нестеренко). Згідно підходу протистояння, 
який формувався за період 1960–2012 рр., «конкурен-
тоспроможність» це здатність витримувати конкурен-
цію та протистояти конкурентам [4, с. 233–235].

3) Ціновий підхід (Б.А. Райзберг, П. Кругман, 
Х.А. Фасхіева, В.П. Грошев, М.І. Книш, А.І. Кредісов, 
О.Д. Андрєєва). Згідно цінового підходу, який фор-
мувався за період 1970–2010 рр., «конкурентоспро-
можність» це реальна і потенційна можливість фірм в 
існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та 
збувати товари, які за ціновими та неціновими характе-
ристиками є більш привабливими для споживачів, ніж 
товари їх конкурентів.

4) Економічний підхід (Ю.В. Рубін, П.В. Забєлін, 
М.К. Моїсєєва, М.О. Єрмолов, В.Є. Хруцький, І.В. Кор-
нєєва). Згідно економічного підходу, який формувався 
за період 1990–2017 рр., «конкурентоспроможність» 
це здатність приносити прибуток на вкладений капітал 

в короткостроковому періоді не нижче заданої, або як 
перевищення над середньостатистичної прибутком у 
відповідній сфері бізнесу.

Узагальнюючи дані підходи пропонуємо авторське 
визначення даної категорії.

«Конкурентоспроможність» – це ринкова, цінова, 
економічна категорія та категорія протистояння, яка 
являє собою здатність суб’єктів економічної діяльності 
пристосовуватись до змін умов зовнішнього та внутріш-
нього середовища, використовуючи при цьому свої кон-
курентні переваги шляхом спрямування своєї діяльності 
на результативність виготовлення якісної продукції та 
отримання максимального прибутку [5, с. 156–170].

Також можна стверджувати, що категорії «конку-
ренція» та «конкурентоспроможність» є основополож-
никами поняття «конкурентоспроможність підприєм-
ства», оскільки дана категорія була пізніше досліджена, 
аніж попередні. Визначено найпоширеніші підходи до 
трактування поняття «конкурентоспроможність під-
приємства».

1) Ринковий підхід (В.І. Крамаренко, С.О. Шеве-
льова, П.Л. Алтухов, О.О. Гетьман, В.М. Шаповал, 
Дж.Л. Гибсон, Д.М. Іванцевіч, Д.Х. Донеллі, 
М.П. Денисенко, А.П. Гречан, К.О. Шилова, О.Є. Кузь-
мін, Н.І. Горбаль, Г.Я. Кіперман, С. Хамініч, Д.М. Чер-
ваньов, Л. Названова).

Згідно ринкового підходу, який формувався за 
період 1960–2018 рр., «конкурентоспроможність під-
приємства» це комплекс соціально-економічних харак-
теристик, що відображають становище суб’єкта госпо-
дарювання на ринку.

2) Технологічний підхід (В.В. Олійник, І.З. Должан-
ський, Т.О. Загорна). Згідно технологічного підходу, 
який формувався за період 1992–2006 рр., «конкурен-
тоспроможність підприємства» це здатність виробляти 
й реалізовувати продукцію швидко, в достатній кіль-
кості, при високому технологічному рівні обслугову-
вання та як можливість ефективно розпоряджатися 
власними й позиковими ресурсами в умовах конку-
рентного ринку [6, с. 98–100].

3) Стратегічний підхід (Л.M. Минко, Н. Грицишин, 
А.В. Єрмак). Згідно стратегічного підходу, який форму-
вався за період 1990–2007 рр., «конкурентоспромож-
ність підприємства» це здатність підприємства вчасно 
й ефективно коригувати параметри своєї діяльності 
залежно від змін у зовнішньому середовищі для підтри-
мання існуючих і створення нових конкурентних пере-
ваг з метою досягнення власних стратегічних цілей.

4) Виробничий підхід (А.Ю. Юданов, А.Е. Ворон-
кова, В.П. Пономарьов, Г.І. Дібніс, І.З. Должан-
ський, Т.О. Загорна, М.М. Радєва, П.М. Маслов, 
Р.А. Фатхудiнов). Згідно виробничого підходу, який 
формувався за період 1995–2015 рр., «конкуренто-
спроможність підприємства» це спроможність підпри-
ємства виробляти та реалізовувати конкурентоспро-
можну продукцію [7, с. 127–130].

Категорія «конкурентоспроможність підприємства» 
пройшла еволюцію за період 1960–2018 рр. На основі 
сформованих підходів поняття можна розглядати, як 
ринкову, технологічну, стратегічну та виробничу кате-
горію. Пропонуємо авторське визначення даної кате-
горії. «Конкурентоспроможність підприємства» – це 
ринкова, технологічна, стратегічна та виробнича кате-
горія, яка являє собою здатність суб’єктів економічної 
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діяльності пристосовуватись до нових видів діяльності, 
використовувати свої конкурентні переваги і перема-
гати в конкурентній боротьбі, максимально ефективно 
використовувати ресурси, резерви, потенціал, можли-
вості та якомога повніше задовольняти потреби спо-
живачів шляхом стратегічного аналізу [8, с. 153–155].

Висновки. Підсумовуючи вище досліджене можна 
стверджувати, що конкуренція є тією ринковою силою, 
що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урів-

новажує ринкові ціни. Дана категорія відбиває зв’язок 
між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв’язок 
є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і 
повторюваним, тобто об’єктивним економічним зако-
ном. Закон конкуренції відображає причинно-наслід-
ковий зв’язок між можливостями створити продукт, 
потрібний споживачам, і можливостями реалізувати 
його з вигодою насамперед для покупця, а потім вже 
для виробника. Етимологічно термін «конкуренто-

 
 Еволюція атрибутів (характерних ознак) поняття «конкуренція» 

- Невидима рука 

- Ринкові сили 

- Регулюючий фактор встановлення ціни 

- Оптимізація взаємовідносин та діяльності 
 
- Монополія 

- Цінність благ 

- Оптимальність конкурентної рівноваги 

- Вимір корисності і математичного визначення рівноваги 

- Попит, пропозиція, рівновага і прибуток 

- Монополія на інформацію 

- Інновації 

- Стратегічний менеджмент 

- Мікроекономіка та макроекономіка 

- Нереальність «досконалої конкуренції» 

- Конкурентні сили та економічний кластер 

- Конкурентні переваги  

- Ринкова сила, витрати, якості, ключові компетенції 
 

- Збалансована система показників 

Конкуренція 

- Життєвий цикл продукції 

- Ключові фактори успіху 

- Конкурентні стратегії 

- Суперництво в будь-якій сфері діяльності 

- Поділ стратегій підприємств на: комутанти, патієнти, віоленти та експлеренти 

- Якість продукції та її сертифікація 

- Об’єктивні та суб’єктивні потреби 

- Закон, процес та ринкова структура 
 

Рис. 1. Еволюція атрибутів поняття «конкуренції» за період XVIII-XXІ ст.
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спроможність» визначається як здатність об’єкта зма-
гатись з іншими аналогічними об’єктами за право бути 
обраним. Зрозуміло, що конкурентоспроможність про-
являється тільки в умовах конкуренції і через конку-
ренцію. Необхідно відмітити, що єдиного підходу до 

визначення даної категорії у вітчизняній та зарубіжній 
науці не існує. Аналіз економічної літератури щодо 
логічного встановлення змісту цього поняття свідчить 
про наявність багатоаспектного трактування терміну 
«конкурентоспроможність».
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ЕЛЕКТРОННИХ БІЗНЕС-РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто проблеми забезпечення ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства. 
Підтверджено необхідність застосування аудиту для вдосконалення механізмів ведення бізнесу через мережу 
Інтернет та розглянуто організаційні питання, які стосуються аудиту ефективності використання електро-
нних бізнес-ресурсів підприємства. Визначено послідовність проведення такого аудиту і обгрунтована доціль-
ність використання показників, отриманих за допомогою аналітичних інтернет-сервісів для проведення аудиту 
ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства. Зосереджено увагу на можливості 
трансформації кількісних показників в інформацію, яка дає змогу приймати рішення. Зазначено, що підсумки 
проведення аудиту сприяють досягненню бажаних результатів діяльності підприємства й стратегічних цілей 
розвитку.

Ключові слова: аудит, ефективність, електронні ресурси, підприємство, інтернет-маркетинг, інтернет-
середовище.

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ БИЗНЕС-РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Голяш И.Д.

Рассмотрены проблемы обеспечения эффективности использования электронных бизнес-ресурсов предпри-
ятия. Подтверждена необходимость применения аудита для совершенствования механизмов ведения бизнеса 
через Интернет и рассмотрены организационные вопросы, касающиеся аудита эффективности электронных 
бізнес-ресурсов предприятия. Определена последовательность проведения этого аудита и обоснована целесо-
образность использования показателей, полученных с помощью аналитических интернет-сервисов для про-
ведения аудита эффективности использования электронных бизнес-ресурсов предприятия. Сосредоточено 
внимание на возможности трансформации количественных показателей в информацию, которая позволяет 
принимать решения. Отмечено, что итоги проведения аудита способствуют достижению желаемых резуль-
татов деятельности предприятия и стратегических целей развития.

Ключевые слова: аудит, эффективность, электронные ресурсы, предприятие, интернет-маркетинг, интер-
нет-среда.

AUDIT OF EFFECTIVE USAGE OF ONLINE BUSINESS RESOURSES OF THE ENTERPRISE

Golyash I.

The problems of efficiency online resources providing of the enterprise are considered. The conclusion is made about 
necessity of audit to improve business processes through the Internet. The organizational issues related with audit of of 
online resources efficiency of the enterprise are considered. The consistency of the audit is determined. The expediency of 
indicators usage obtained through analytical Internet services is for an audit of the effectiveness of online resources. The 
possibility of transforming quantitative indicators into information that allows them to make decisions is in focus. It is noted 
that the results of the audit contribute to the achievement of desired business results and strategic goals of development.

Keywords: audit, efficiency, online resources, enterprise, internet marketing, internet environment.

Постановка проблеми. Основною метою діяльності 
будь-якого підприємства є отримання ним прибутку. 
Шляхів досягнення цієї мети є багато, проте успішними 
стають лише ті підприємства, які домагаються при-
скорення процесу реалізації виготовленої продукції за 
рахунок використання технологій інтернет-маркетингу.

У сучасних умовах більшість підприємств спрямо-
вують свої зусилля на залучення споживачів та реа-
лізації комунікаційної взаємодії шляхом створення 
власних електронних ресурсів. Проте для ефективного 
ведення бізнесу підприємствам необхідно постійно 
удосконалювати маркетингову стратегію. Досягнути 

цього можна за допомогою аудиту, який зорієнтований 
на вдосконалення механізмів ведення бізнесу через 
Інтернет. Тому у сучасних умовах все більшої популяр-
ності набуває аудит, як засіб, який здатний визначити 
проблемні сфери, можливості і шляхи підвищення 
ефективності діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чис-
ленні зарубіжні та вітчизняні автори приділяють поси-
лену увагу дослідженню питань, які стосуються вико-
ристання електронних бізнес-ресурсів підприємства.

Зокрема, Дж. Кох та Б. Дейл вважають електро-
нні ресурси основним інструментом, що має значні 
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перспективи використання [1]. А. Фланагін досліджує 
процес сприйняття інформації, розміщеної на електро-
нних ресурсах та відзначає необхідність її перевірки 
[2]. I. Курсан вказує на важливу роль Інтернету в марке-
тингових дослідженнях та звертає увагу на його вплив 
на бізнес [3]. E. Гайд розглядає електронні ресурси як 
домінуючий інструмент розвитку бізнесу [4]. С. Пас-
торе досліджує тенденції розвитку сучасних електро-
нних ресурсів [5]. М. Лебеденко та І. Лученко розгля-
дають комунікативну складову електронних ресурсів 
підприємства [6]. Є. Цимбаленко переконаний, що 
електронні ресурси є складовим елементом інформати-
зації українського суспільства [7].

У своїх працях науковці розкривають стратегічні 
пріоритети Інтернет-маркетингу, характеризують його 
інструменти, проте недостатньо розглядають питання 
їх ефективності.

Вважаємо, що досягнення ефективності викорис-
тання електронних бізнес-ресурсів підприємства пови-
нно ґрунтуватися на науковій основі, яка передбачає 
використання сучасних методів одержання та обробки 
інформації. Тому у сучасних умовах закономірною є 
тенденція звернення до аудиту, як засобу, який здатний 
покращити діяльність підприємства.

Вивчення спеціальної літератури показує, що на 
питання використання аудиту для дослідження елек-
тронних бізнес-ресурсів підприємства практично не 
звертається увага. У наукових працях переважно роз-
глядається традиційна орієнтація аудиту, яка спря-
мована на дослідження фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Однак, сучасні тенденції 
трансформують процеси управління та спрямовують 
аудит у нове русло, пов’язане з наданням консультацій-
них послуг [8], що створює підґрунтя для проведення 
аудиту ефективності використання електронних біз-
нес-ресурсів підприємства.

Стосовно цього на даний час є багато дискусійних 
питань, які вимагають подальших наукових дослі-
джень та глибокого вивчення. Ми вважаємо, що цим 
питанням слід приділити посилену увагу.

На противагу теоретичним дослідженням, практика 
аудиту ефективності використання електронних біз-
нес-ресурсів підприємства є більш прогресивною.

На даний час створено ряд он-лайн аналізаторів, 
які сприяють автоматизації пошуку даних для аудиту 
ефективності використання електронних бізнес-ресур-
сів на основі комплексного підходу. Ці сервіси дають 
змогу отримати потрібні дані про поточний стан функ-
ціонування підприємства. Однак, можливості цих сер-
вісів є обмеженими, оскільки вони не можуть критично 
оцінити поведінку користувачів електронних ресурсів, 
не здатні встановити взаємозв’язок між аналітичними 
даними та бажаними результатами діяльності підпри-
ємства, не спроможні зробити прогноз зміни дослі-
джуваних показників. Автоматизація цих функцій на 
даний час є неможливою, а тому вважаємо, що для 
такої роботи необхідно залучати спеціалістів, які воло-
діють відповідними знаннями й здатні удосконалити 
аудит електронних бізнес-ресурсів шляхом комплек-
сної оцінки його ефективності.

Результатом проведення аудиту ефективності вико-
ристання електронних бізнес-ресурсів підприємства 
має бути не тільки збільшення його популярності, 
але й підвищення конкурентоспроможності та зрос-

тання прибутку підприємства. Таким чином, можна 
констатувати той факт, що існуюча практика аудиту в 
сфері інтернет-маркетингу недостатньо адаптована до 
потреб підприємств. Вважаємо, що на даний час вона 
вимагає систематизації наявного досвіду та потребує 
спрямування на дослідження ефективності.

Формулювання цілей статті. На основі ана-
лізу сучасних теоретичних досліджень та практич-
них розробок з інтернет-маркетингу ми усвідомили 
необхідність обґрунтування особливостей аудиту 
ефективності використання електронних ресурсів та 
визначення на цій основі шляхів досягнення бажаних 
результатів діяльності підприємства, що і стало метою 
даної публікації.

Для досягнення поставленої мети нами були визна-
чені такі завдання:

• розглянути проблеми досягнення ефективності 
використання електронних бізнес-ресурсів підприєм-
ства;

• обгрунтувати необхідність застосування аудиту 
для вдосконалення механізмів ведення бізнесу через 
мережу Інтернет;

• оцінити придатність джерел інформації для про-
ведення аудиту ефективності використання електро-
нних бізнес-ресурсів підприємства;

• визначити організаційні та методичні особли-
вості проведення аудиту ефективності використання 
електронних бізнес-ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Розміщення влас-
них електронних бізнес-ресурсів в мережі Інтернет та 
їх продумане використання відкривають підприємству 
необмежені можливості для успішної конкуренції на 
ринку і реалізації продукції.

Головною функціональністю електронних бізнес-
ресурсів можна вважати управління контентом, а також 
функціонування інтерактивних модулів, які допомага-
ють взаємодіяти і обмінюватися інформацією з відвід-
увачами електронних ресурсів, контролювати відвід-
уваність, здійснювати управління рекламою, а також 
оперативно аналізувати наявність замовлень. Загалом, 
завдання аудиту електронних бізнес-ресурсів підпри-
ємства повинно полягати у повноцінному викорис-
танні його маркетингового потенціалу [8].

Вважаємо, що проведення аудиту електронних 
бізнес-ресурсів може бути рекомендованим для 
з’ясування причин невдач, які супроводжують марке-
тингову діяльність підприємства. Така перевірка пови-
нна стосуватися зручності користування бізнес-ресур-
сом, аналізу аудиторії, стратегії просування, оцінки 
конкурентоспроможності [9].

Аудит ефективності використання електронних 
бізнес-ресурсів повинен передбачати здійснення ана-
лізу якості інформації, тестування існуючих сервісів, 
обгрунтування поточної стратегії просування тощо. 
Практична реалізація такого аудиту повинна охоплю-
вати аналіз макро- і мікросередовища підприємства, 
чинників, загроз і можливостей для підприємства, 
сприяти проведенню комплексного аналізу ринку, оці-
нюванню місця підприємства на ньому, виявленню 
найважливіших напрямків розвитку підприємства, під-
вищенню ефективності його діяльності.

Організація аудиту ефективності використання 
електронних ресурсів може здійснюватися одним із 
способів:
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• самоаудит, який проводиться співробітниками 
маркетингового підрозділу підприємства;

• аудит, який здійснюється спеціальним аудитор-
ським підрозділом в межах самого підприємства;

• аудит, що проводиться спеціально створеною на 
підприємстві групою, до якої входять представники 
різних підрозділів підприємства, що взаємодіють між 
собою тільки в період проведення аудиту;

• аудит, який здійснюється сторонньою аудитор-
ською чи консалтинговою фірмою на умовах співпраці 
типу косорсинг чи аутсорсинг.

На наш погляд, найбільш доцільним для невеликих 
за розмірами підприємств є здійснення самоаудиту, 
для середніх – створення спеціального підрозділу, або 
групи, а для великих підприємств вигідним буде залу-
чення сторонніх висококваліфікованих спеціалістів в 
галузі аудиту.

Зазначимо, що вартість аудиту ефективності вико-
ристання електронних бізнес-ресурсів при різних спо-
собах його організації є дуже незначною, порівняно з 
можливим ефектом, адже отримані результати дають 
змогу побудувати вірну маркетингову стратегію розви-
тку підприємства в мережі Інтернет.

Провести аудит та оцінити ефективність роботи 
електронних бізнес-ресурсів підприємства можливо 
на основі вихідних даних, які надають різноманітні 
аналітичні інтернет-сервіси. На нашу думку, Google 
Analytics є найбільш прийнятним інструментом для 
отримання інформації тому, що він є безкоштовним і 
доступним для широкого кола користувачів.

Зазначимо, що у процесі аудиту використовують 
систему показників, до складу якої відносяться такі:

а) вербальні (описові) показники – застосовують 
для описання довготривалих цілей підприємства або 
явищ, кількісний вираз яких важко здійснити;

б) кількісні показники – використовуються найчас-
тіше і поділяються на абсолютні, відносні, індексні;

в) якісні показники – використовуються тоді, коли 
кількісні характеристики взагалі не застосовуються;

г) універсальні показники – 
використовуються не тільки для 
контролю маркетингу, а й для 
загального аналізу діяльності під-
приємства (показники обсягу про-
дажів, прибутку, витрат, доходу, 
втрат, продуктивності тощо);

д) специфічні показники – 
використовуються для характерис-
тики особливостей маркетингової 
діяльності.

Якщо в процесі аудиту вико-
ристовувати всю систему показ-
ників, то це буде супроводжува-
тись надмірними витратами часу 
і підвищить ймовірність аналізу 
непотрібних даних. У зв’язку з 
цим, виникає необхідність вико-
ристання окремих показників, які 
є найбільш придатними для аудиту.

Ми вважаємо, що такими 
показниками повинні бути абсо-
лютні кількісні показники, які 
можна отримати за допомогою 
аналітичних інтернет-сервісів. 

Критеріями відбору показників повинні виступати 
простота їх відстеження, відсутність протиріч та їх 
зрозумілість для користувачів.

Вагома перевага аудиту полягає у можливості 
трансформації отриманих кількісних показників в 
інформацію, яка дає змогу приймати рішення. На від-
міну від абсолютних кількісних показників, ці показ-
ники мають бути пов’язаними з часовими характерис-
тиками та виражати співвідношення порівнюваних 
абсолютних величин, що дасть змогу виявити ступінь 
їх мінливості [9]. Тому аудит повинен зосереджувати 
особливу увагу на дослідженні тієї категорії показ-
ників, які є ключовими для досягнення ефективності 
використання електронних ресурсів підприємства.

Розрахунок ключових показників повинен здій-
снюватися шляхом визначення співвідношень та базу-
ватися на використанні числових значень кількісних 
показників, отриманих з аналітичних інтерет-сервісів. 
Кількість ключових показників для визначення ефек-
тивності використання електронних ресурсів підпри-
ємства може бути індивідуальною. Ключові показники 
ефективності електронних бізнес-ресурсів повинні 
стимулювати до конкретних дій, спрямованих на 
досягнення бажаних результатів діяльності підприєм-
ства й стратегічних цілей розвитку. Призначення клю-
чових показників ефективності електронних ресурсів 
має полягати у можливості їх адаптації до конкрет-
них цілей підприємства. При цьому цілі підприємства 
повинні стати вимірюваними та зрозумілими для його 
управлінського персоналу. Саме на основі моніторингу 
ключових показників ефективності та їх здатності 
впливати на ступінь досягнення цілей підприємства 
можна робити висновки про ефективність його елек-
тронних ресурсів. Вважаємо, що використання ключо-
вих показників повинно бути основою практичної реа-
лізації аудиту ефективності використання електронних 
бізнес-ресурсів підприємства.

Зазначимо, що аудит ефективності використання 
електронних бізнес-ресурсів підприємства є процесом, 

 

Збір інформації за допомогою аналітичних інтернет-сервісів  
та формування системи кількісних показників, придатних  

для проведення аудиту ефективності використання електронних  
бізнес-ресурсів  підприємства 

 

Трансформація кількісних показників в ключові показники 
ефективності використання електронних бізнес-ресурсів  

підприємства шляхом проведення відповідних розрахунків 

Встановлення взаємозв’язку між цілями розвитку підприємства  
і показниками ефективності використання  його електронних 

бізнес-ресурсів та розробка рекомендацій на цій основі 

Оформлення і подання результатів  аудиту у вигляді звіту 

Рис. 1. Процес аудиту ефективності використання  
електронних бізнес-ресурсів підприємства

Джерело: побудовано автором
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а тому він має здійснюватися у відповідності до певних 
етапів. У зв’язку з цим, ми пропонуємо на практиці засто-
совувати послідовність аудиту, яка зображена на рис. 1.

Як свідчить рис. 1, поетапне проведення аудиту 
створює можливості для дослідження ефективності 
використання електронних бізнес-ресурсів підпри-
ємства шляхом збору даних та формування системи 
кількісних показників, трансформації цих показників 
в ключові показники, встановлення взаємозв’язку між 
цілями розвитку підприємства та показниками ефек-
тивності його електронних бізнес-ресурсів та роз-
робки рекомендацій на цій основі, а також оформлення 
і подання результатів аудиту. Розглянута послідовність 
проведення аудиту є важливим елементом організації 
такої перевірки та служить основою для формування 
й досягнення цілей розвитку підприємства. Ми вважа-
ємо, що такий підхід може бути корисним для прак-
тики проведення аудиторської перевірки електронних 
бізнес-ресурсів підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Необхід-
ність поглиблення теоретичних та організаційно-мето-
дичних розробок у вирішенні проблем досягнення 
ефективності використання електронних бізнес-ресур-
сів підприємства шляхом проведення аудиту дало нам 
змогу сформувати такі висновки:

Для ефективного ведення бізнесу підприємствам 
необхідно постійно займатися просуванням власних 

електронних ресурсів, відстежувати потреби спо-
живачів та удосконалювати маркетингову стратегію. 
Досягнути поставлених цілей можливо за допомогою 
аудиту, який зорієнтований на вдосконалення механіз-
мів ведення бізнесу через мережу Інтернет.

Науковцями переважно розглядається лише тра-
диційна орієнтація аудиту, яка спрямована на дослі-
дження фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства. Однак, сучасні тенденції трансформують 
процеси управління та спрямовують аудит у нове 
русло, пов’язане з наданням консультаційних послуг, 
що створює підґрунтя для проведення аудиту ефектив-
ності використання електронних бізнес-ресурсів під-
приємства.

Організація аудиту ефективності використання 
електронних бізнес-ресурсів підприємства повинна 
здійснюватися відповідно до визначених етапів, а його 
підсумки мають бути узагальнені у спеціальному звіті. 
Дані звіту повинні відображати необхідні відомості для 
побудови подальшої стратегії розвитку підприємства.

Вважаємо, що перспективи подальших досліджень 
повинні бути спрямовані на поглиблення вивчення 
питань методики здійснення аудиту ефективності в 
Інтернет-середовищі, формування конкретних реко-
мендацій щодо його організації та удосконалення 
програмного забезпечення для автоматизації функцій 
аудиту електронних бізнес-ресурсів підприємства.
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ОЦІНКА β- ТА σ-КОНВЕРГЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  
ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Проведено оцінку наявності конвергенції розвитку регіонів України за показниками обсягів експортних та 
імпортних операцій протягом 2002–2017 рр. Досліджено явище β-конвергенції рівнів розвитку регіональної тор-
гівлі на основі побудованих регресійних моделей Барро, а також розраховано швидкість конвергенції та час подо-
лання половини відстані до зближення рівнів регіональної торгівлі за показником експорту. Аналітично оцінено 
явище σ-конвергенції на основі числових характеристик ряду статистичних даних обсягів експорту та імпорту 
регіонів України. Встановлено та графічно зображено зміну коефіцієнта варіації в динаміці для обсягів експорту 
та імпорту регіонів України протягом 2002–2017 рр.

Ключові слова: варіація, дисперсія, експорт, імпорт, конвергенція, регресія, торгівля.

ОЦЕНКА β- И σ-КОНВЕРГЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Дзюбановская Н.В., Гураль И.В.

Проведена оценка наличия конвергенции развития регионов Украины по показателям объемов экспортных 
и импортных операций в течение 2002–2017 гг. Исследовано явление β-конвергенции уровней развития регио-
нальной торговли на основе построенных регрессионных моделей Барро, а также рассчитаны скорость конвер-
генции и время преодоления половины расстояния к сближению уровней региональной торговли по показателю 
экспорта. Аналитически оценено явление σ-конвергенции на основе числовых характеристик ряда статистиче-
ских данных объемов экспорта и импорта регионов Украины. Установлено и графически изображено изменение 
коэффициента вариации в динамике для объемов экспорта и импорта регионов Украины в течение 2002–2017 гг.

Ключевые слова: вариация, дисперсия, экспорт, импорт, конвергенция, регрессия, торговля.

EVALUATION OF β- AND σ-CONVERGENCE OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS 
IN INDICATORS OF FOREIGN TRADE

Dziubanovska N., Hural I.

The estimation of the presence of convergence of development of regions of Ukraine in terms of volumes of export and 
import operations during 2002–2017 was done. Phenomenon of β-convergence of levels of regional trade development 
was researched on the grounds of built Barro regression models. Based on the received results convergence speed and 
time of overcoming half of the distance for the regional trade levels in the export indicator was calculated. Phenomenon 
of σ-convergence was analytically researched basing on number of numerical characteristics of the statistical data of the 
volume of export and import of Ukrainian regions. The change coefficient of variation for the exports and imports volume 
of the regions of Ukraine during the 2002–2017 was found and graphically depicted in dynamic.

Keywords: variation, dispersion, export, import, convergence, regression, trade.

Постановка проблеми. Дослідження, оцінка та 
вирівнювання рівнів розвитку регіонів країни є осно-
вним завданням при ефективному веденні регіональної 
політики кожної держави, адже відмінності у розвитку 
регіонів можуть негативно вплинути на загальнодер-
жавні стратегії економічного і соціального розвитку 
країни [1]. На функціонування та розвиток національ-
ної економіки неабиякий вплив має збалансованість її 
розвитку як єдиного цілого, тобто кожна адміністра-
тивно-територіальна одиниця країни повинна бути 
органічно пов’язана з іншою для досягнення пропо-
рційності структури суспільного виробництва [2].

Беручи до уваги те, що протягом останніх років 
економіка Україна перебуває у кризовому стані, 
актуальним залишається питання зміцнення тери-
торіальної цілісності країни, хоча б шляхом набли-
ження рівнів розвитку регіонів для зменшення роз-
риву між економічно сильними та слаборозвиненими 
регіонами.

Враховуючи, що однією із передумов економічного 
зростання держави є розвиток її зовнішньої торгівлі, 
при здійсненні аналізу регіонального розвитку Укра-
їни, за основу було обрано обсяги торговельних пото-
ків регіонів країни.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням дослідження конвергентного розвитку регіонів 
України присвячено багато робіт вітчизняних вчених, 
зокрема таких як І. М. Соломко, О. І. Тішутіної [2], 
І. М. Вахович [3], Л. Я. Беновської, Л. О. Павлової [4], 
Л. С. Гурьянової [5], О. М. Захарової [6] та ін.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є оцінка конвергенції розвитку регіонів України за 
обсягами торгівельних потоків для визначення ефек-
тивності зменшення розриву між економічно сильними 
та слаборозвиненими регіонами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вним завданням при оцінюванні рівнів розвитку регіонів 
країни є дослідження наявних конвергентно-дивергент-
них зв’язків між ними [3], тобто встановлення наявності 
або відсутності процесу зближення в часі рівня розви-
тку регіонів. Оскільки в сучасних дослідженнях регіо-
налістів при аналізі даних процесів найпоширенішими 
є моделі β-конвергенції і σ-конвергенції, тому оцінюючи 
розвиток регіонів України за показниками зовнішньої 
торгівлі, дослідимо саме ці два індикатори.

Для перевірки конвергенції регіонів України за 
показниками експортно-імпортних операцій, викорис-
таємо раніше описаний економетричний підхід, засто-
сований при оцінці конвергенції рівня міжнародної 
торгівлі країн Європейського Союзу [7]. А також ско-
ристаємось статистичними даними Державної служби 
статистики України [8] протягом 2002–2017 рр. (в 
аналізі не брали участь дані про тимчасово окуповані 

території Автономної Республіки Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення антитерористичної 
операції, у зв’язку із їх відсутністю).

Вважається, що підтвердження гіпотези про наяв-
ність β-конвергенції передбачає більш високі темпи 
економічного росту слабше розвинених регіонів кра-
їни, ніж сильніше розвинених, і як наслідок у довго-
строковій перспективі відбувається зближення рівнів 
економічного розвитку регіонів.

Для емпіричної перевірки гіпотези про наявність 
β-конвергенції наше завдання отримати два рівняння 
Барро [7] для експорту та імпорту торгівельних пото-
ків за регіонами України. В загальному вигляді регре-
сія Барро має вигляд:
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де у0і та уТі – обсяги експорту та імпорту країни в почат-
ковий та кінцевий моменти часу відповідно; α – вільний 
член; β – коефіцієнт регресії; ε – випадкова похибка.

Побудуємо кореляційні залежності обсягів екс-
портно-імпортних операцій за 2002 р. і середньорічних 
темпів зростання за 2002–2017 рр. (рис. 1) за допомо-
гою програмного продукту STATISTICA 10.

Із рис. 1 бачимо, що різниця в обсягах і експорту, 
і імпорту між економічно сильними та слаборозвине-
ними регіонами України за останні 16 років скороти-
лася. Проте, завдяки лише графічним зображенням 
кореляційних залежностей важко стверджувати про 

  
а) б) 

 
Рис. 1. Регіони України в полі кореляції реальних обсягів експортно-імпортних операцій за 2002 р.  

і середньорічних темпів зростання за 2002–2017 рр.: а) обсяг експорту, б) обсяг імпорту

Summary Statistics; DV: Var1 (Spreadshe
Statistic Value
Multiple R
Multiple RІ
Adjusted RІ
F(1,23)
p
Std.Err. of Estimate

0,457620622
0,209416633
0,175043444
6,09244107

0,0214390568
0,0420847235

а) 

Summary Statistics; DV: Var1 (Spreads
Statistic Value
Multiple R
Multiple RІ
Adjusted RІ
F(1,23)
p
Std.Err. of Estimate

0,172528577
0,02976611

-0,0124179722
0,705624218
0,409547716

0,0301696461

б) 
 

Рис. 2. Зведені значення результатів регресії за експорт но-імпортними операціями,  
отримані у STATISTICA 10: а) експорт, б) імпорт
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наявність β-конвергенції. Адже зменшення асиметрій 
регіонального розвитку може бути зумовлене погір-
шенням показників у високорозвинених регіонах з 
наближенням до показників слаборозвинених. А таке 
згладжування не є позитивним для розвитку країни 
в цілому. Тому для кожного із графіків детально про-
аналізуємо одержані регресійні рівняння, враховуючи 
значення коефіцієнтів множинної кореляції та детермі-
нації, що вказують на ступінь тісноти зв’язку між змін-
ними, а також перевіримо адекватність побудованих 
регресійних моделей за допомогою критерія Фішера.

Для підтвердження β-конвергенції необхідною 
умовою є від’ємність коефіцієнта регресії. При додат-
ному коефіцієнті регресії спостерігається дивергенція. 
Отже, для експорту маємо рівняння Барро:

1
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Множинний коефіцієнт кореляції R=0,4576, від-
повідно коефіцієнт детермінації R2=0,2094. На основі 
отриманих результатів, β-коефіцієнт дорівнює –0,0182, 
його значення від’ємне і ми можемо прийняти гіпо-
тезу про наявність β-конвергенції, так як для нашого 
випадку статистична значущість коефіці-
єнтів регресії підтверджується (рис. 2,а), 
критерій Фішера фактичний більший кри-
терія табличного F-критерійфакт=6,0924, 
F-критерійтабл(1,23)=4,27.

Для імпорту:
1
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Множинний коефіцієнт кореля-
ції R=0,1725, відповідно детерміна-
ції – R2=0,0298, що вже свідчить про 
досить слабкий зв’язок між змінними. 
Отриманий при розрахунках β-коефіцієнт 
дорівнює –0,0046. Його значення від’ємне, 
проте для імпорту ми не можемо прийняти 
гіпотезу про наявність β-конвергенції, 
тому що для нашого випадку статис-
тична значимість β-коефіцієнта регре-
сії не підтверджується (рис. 2, б), кри-
терій Фішера фактичний менший ніж 
табличний: F-критерійфакт=0,7056, 
F-критерійтабл(1,23)=4,27.

Тобто за результатами дослідження 
бачимо, що для обсягів імпорту від’ємний 
β-коефіцієнт свідчить не про наявність 
β-конвергенції регіонального розвитку 
торгівлі, а про те, що протягом останніх 
років скорочення міжрегіональних дис-
пропорцій за показником імпортну тор-
говельних потоків відбувалося внаслідок 
зменшення обсягів імпортних операцій у 
високорозвинених територій і наближен-
ням їх до показників слаборозвинених.

Процес конвергенції характеризується 
також швидкістю і часом подолання поло-
вини відстані, що обчислюються за допо-
могою формул [3]:

b
T

T
� �

�� �ln 1 � ,                 (2)

де b – швидкість конвергенції, має знак протилеж-
ний до коефіцієнта конвергенції і показує у скільки 
разів скорочується розрив між розвитком регіонів за 
певний період часу;
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1 b

,                             (3)

де τ – час подолання половини відстані під час збли-
ження рівнів регіонів.

Оскільки для обсягів імпорту гіпотеза про наявність 
β-конвергенції відхилена, розрахунки проводимо лише 
для експорту. Використовуючи раніше знайдені коефі-
цієнти регресії Барро, обчислюємо швидкість конвер-
генції b=0,0215. Як бачимо, хоча для регіонів України 
і наявна β-конвергенція рівня торгівлі за показником 
експорту, проте вона характеризується надзвичайно 
малою швидкістю, тобто спостерігаємо незначне ско-
рочення розриву між розвитком регіонів за останні 
16 років.

Щодо часу подолання половини відстані до збли-
ження рівнів регіональної торгівлі за показником екс-
порту, бачимо, що τ=33, тобто досить великий про-
міжок часу відділяє економіку регіону від її стійкого 
розвитку.

Descriptive Statistics (Spreadsheet26)
Variable Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. Coef.Var.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

25 695908 65000,0 3539900 938255 134,8246
25 785840 64900,0 4421800 1086759 138,2927
25 1267348 85600,0 8347700 1957649 154,4681
25 1345096 76100,0 8225500 2020958 150,2463
25 1499632 81600,0 8778600 2228889 148,6291
25 1926176 125000,0 10663700 2846926 147,8020
25 2623436 144300,0 14409500 3965974 151,1748
25 1549720 119800,0 9332600 2271097 146,5489
25 2016472 104000,0 13126300 3066803 152,0876
25 2693178 136572,0 17197627 4055466 150,5829
25 2684193 124920,0 14127179 3852951 143,5422
25 2484039 125316,4 12408183 3561223 143,3642
25 2146537 129218,2 11469613 2938865 136,9120
25 1513991 108294,5 8742884 2044358 135,0310
25 1691938 139604,8 11163574 2376399 140,4543
25 1984175 174471,1 12677953 2732824 137,7310

 
Рис. 3. Числові характеристики обсягів експорту  

регіонів України протягом 2002–2017 рр.

Descriptive Statistics (Spreadsheet26)
Variable Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. Coef.Var.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

25 427200 29000,0 3561100 712049 166,6781
25 548144 41600,0 4353600 882274 160,9566
25 797648 67000,0 6488600 1329146 166,6331
25 1245748 95600,0 13150600 2591285 208,0104
25 1605516 104200,0 17573000 3461111 215,5763
25 2212188 133700,0 23936400 4732801 213,9421
25 3177732 194900,0 36097500 7143603 224,8019
25 1664208 104400,0 20524000 4029328 242,1168
25 2214220 113100,0 25941900 5110158 230,7882
25 2479322 162974,9 22775443 4537669 183,0206
25 2678975 174891,7 26115989 5172153 193,0646
25 2520216 158104,9 26672875 5246319 208,1694
25 1923609 111517,9 20179904 3974939 206,6397
25 1300085 78384,1 14495411 2854528 219,5648
25 1609669 97189,9 18150844 3562167 221,2980
25 1986975 114920,7 22263414 4372189 220,0425

 
Рис. 4. Числові характеристики обсягів імпорту  

регіонів України протягом 2002–2017 рр.
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Таким чином, оцінивши лише β-конвергенцію роз-
витку регіонів нашої держави, вже можна констатувати 
про недосконалість механізму коригування соціально-
економічних розривів [3] між рівнями розвитку регіонів.

Проте, окрім β-конвергенції ще одним індикато-
ром зближення рівнів розвитку країн є σ-конвергенція. 
Для оцінки рівня σ-конвергенції, використаємо ряд 
числових характеристик вибірки статистичних даних, 
тобто аналітично розрахуємо середню вибіркову, дис-
персію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт 
варіації. Використаємо ті ж статистичні дані обсягів 
експортних та імпортних операцій регіонів України за 
2002–2017 рр. [8].

Розрахунок основних числових характеристик для 
двох вибірок (обсягів експорту та імпорту регіонів 
України за 2002–2017 рр.) було здійснено за допомогою 
програмного продукту STATISTICA 10 (рис. 3, рис. 4).

Для встановлення наявності σ-конвергенції 
потрібно дослідити зміну коефіцієнта варіації в дина-
міці. Зобразимо цей процес графічно (рис. 5, рис. 6).

На основі коефіцієнта варіації можна прослідкувати 
зміну обсягів експорту та імпорту для регіонів України. 
На рис. 5 чітко видно, що коефіцієнт варіації в дина-
міці скорочується, і лише в останні два роки (2016 р. 
і 2017 р.) його значення зростає порівняно з попере-
дніми. Якщо розглядати динаміку коефіцієнта варіації 
за показником експорту загалом, нехтуючи його зрос-
тання з 135% до 155% на початку досліджуваного пері-

оду (2002–2004 рр.), далі спостерігаємо зменшення 
коефіцієнта варіації з 155% (2004 р) до 138% (2017 р.), 
а це підтверджує наявність σ-конвергенції рівнів обся-
гів експорту між регіонами України.

І абсолютно протилежну ситуацію спостерігаємо 
стосовно обсягів імпортних операцій (рис. 6). Незва-
жаючи на незначний спад коефіцієнта варіації протя-
гом 2009–2011 рр., загалом спостерігаємо зростання 
даного показника протягом досліджуваного періоду з 
167% (2002 р.) до 220% (2017 р.). Це свідчить про те, 
що наслідки економічної ситуації в Україні є важчими 
для слаборозвинених регіонів.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження конвергентно-дивергентних 
зв’язків між регіонами нашої держави за показниками 
експортно-імпортних операцій приходимо до висно-
вку, що наявність наздоганяючого ефекту між слабше 
і сильніше розвиненими регіонами України існує лише 
для експортних операцій. Тобто сильнорозвинені регі-
они відстають за показниками експорту, а слабороз-
винені навпаки покращують свою ситуацію, в резуль-
таті чого в довгостроковій перспективі відбувається 
зближення рівнів розвитку регіонів. Однак, оцінюючи 
швидкість конвергенції та час подолання половини від-
стані під час зближення рівнів регіонів, приходимо до 
висновку, що міжрегіональні конвергентні зв’язки є 
надзвичайно слабкими.

Щодо показника імпорту торговельних потоків, 
дослідження показали, що протя-
гом останніх років скорочення роз-
риву між сильно і слаборозвиненими 
регіонами відбулося внаслідок змен-
шення обсягів імпортних операцій у 
високорозвинених територій і таким 
чином наближенням їх до показників 
слаборозвинених.

Окрім того, при оцінці 
σ-конвергенції рівнів регіональ-
ної торгівлі країни, ми прийшли 
до аналогічних висновків. Під час 
дослідження було встановлено, що 
значення коефіцієнта варіації для 
експортних операцій регіонів в 
динаміці зменшується, що підтвер-
джує існування міжрегіональної 
конвергенції, а для імпортних опе-
рацій значення коефіцієнта варіації 
в динаміці зростає, що свідчить про 
наявність явища дивергенції між 
регіонами України.

Одним із варіантів покращення 
ситуації у слаборозвинених регіо-
нах є рух праці та капіталу. Згідно з 
неокласичними теоріями регіональ-
ного росту існує думка, що капітал 
потрібно переміщувати із сильно-
розвинених регіонів у слаборозви-
нені через сприятливіші інвести-
ційні можливості, а трудові ресурси 
навпаки – із менш розвинутих у 
більш розвинуті, так як значимим 
фактором буде більша заробітна 
плата [3].

 
Рис. 5. σ-конвергенція відносно обсягів експорту  

між регіонами України

 

Рис. 6. σ-конвергенція відносно обсягів імпорту  
між регіонами України
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ВПЛИВ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ  
НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто особливості впливу комерційної свідомості та її складової корпоративної соціальної 
відповідальності на формування конкурентних переваг підприємства. Визначено, що комерційну свідомість та 
корпоративну соціальну відповідальність можна розглядати як ресурс, якщо вона має стратегічний вплив на 
господарські операції підприємства. Комерційна свідомість також може призвести до конкурентних переваг, 
саме тому підприємство має належним чином використовувати КСВ, щоб зменшити витрати, залучати та 
мотивувати співробітників і покращити корпоративну репутацію. Залучення до КСВ може допомогти підпри-
ємству розвивати нові ресурси та можливості, пов’язані з ноу-хау, корпоративною культурою та комерційною 
свідомістю персоналу. Це розглядається як внутрішні переваги, а зовнішні переваги, з іншого боку, пов’язані з 
корпоративною репутацією.

Ключові слова: комерційна свідомість, корпоративна соціальна відповідальність, конкурентна перевага, пер-
сонал, підприємство, управління, ресурс.

ВЛИЯНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Зеркаль А.В.

В статье рассмотрены особенности влияния коммерческой сознательности и ее составляющей корпо-
ративной социальной ответственности на формирование конкурентных преимуществ предприятия. Опре-
делено, что коммерческую сознательность и корпоративную социальную ответственность можно рас-
сматривать как ресурс, если она имеет стратегическое влияние на хозяйственные операции предприятия. 
Коммерческая сознательность может привести к конкурентным преимуществам, именно поэтому предпри-
ятие должным образом использовать КСО, чтобы уменьшить расходы, привлекать и мотивировать сотруд-
ников и улучшить корпоративную репутацию. Привлечение к КСО может помочь предприятию развивать 
новые ресурсы и возможности, связанные с ноу-хау, корпоративной культурой и коммерческой сознательно-
стью персонала. Это рассматривается как внутренние преимущества, а внешние преимущества, с другой 
стороны, связанны с корпоративной репутацией.

Ключевые слова: коммерческая сознательность, корпоративная социальная ответственность, конкурент-
ное преимущество, персонал, предприятие, управление, ресурс.

COMMERCIAL AWARENESS’ INFLUENCE  
TO FORMATION COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE

Zerkal A.

The article considers the peculiarities of the commercial consciousness’ influence and its component – corporate social 
responsibility on the competitive advantages’ formation of the enterprise. It has been determined that commercial conscious-
ness and corporate social responsibility can be considered as a resource if it has a strategic influence on the business opera-
tions of the enterprise. Commercial consciousness can lead to competitive advantages, which is why the enterprise must use 
CSR properly to reduce costs, attract and motivate employees and improve corporate reputation. Attracting CSR can help the 
company develop new resources and capabilities related to know-how, corporate culture and personnel’s commercial aware-
ness. It is considered as an internal advantage. External benefits, on the other hand, are related to corporate reputation.

Keywords: commercial awareness, corporate social responsibility, competitive advantage, STAFF, enterprise, man-
agement, resource.

Постановка проблеми. Комерційна свідомість (та 
її складова корпоративна соціальна відповідальність) – 
це актуальна тема в галузях економіки з вісімдесятих 
років та особливо набирає популярності в країнах 
Європейського союзу та США. Багато десятиліть під-
приємства займаються розвитком КСВ. Деякі підпри-
ємства беруть участь у добровільних та інших компа-
ніях КСВ. Інші роблять це під тиском з боку уряду чи 

органів державної влади. В академічній літературі це 
також цікава і обговорювана тема. Багато новин, як 
на телебаченні, так і в письмових ЗМІ, з’являються за 
останні кілька років.

Щоб вижити в певній галузі, підприємства завжди 
намагаються створити конкурентну перевагу, якою 
може стати КСВ та формування комерційної свідо-
мості персоналу. Але як КСВ та комерційна свідомість 
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можуть сприяти створенню конкурентних переваг? 
КСВ та конкурентна перевага є дуже популярними в 
академічній літературі. Багато досліджень було зро-
блено з приводу феномену КСВ, але не було дослі-
джень щодо впливу КСВ та комерційної свідомості на 
підприємство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням та вивченням явища корпоративної соці-
альної відповідальності (КСВ) присвятили свої праці 
українські науковці: О. О. Єранкін, І. Ф. Комарниць-
кий, В. В. Кужель, О. В. Митяй, В. С. Негоденко, 
В. О. Непочатенко, О. Г. Чирва, Т. С. Шабатура, 
В. В. Ярова та інші.

Проте незважаючи на велику кількість досліджень 
українських та зарубіжних авторів, досліджень щодо 
впливу КСВ та комерційної свідомості на підприєм-
ство не проводилося.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення особливостей впливу комерційної свідо-
мості та її складової корпоративної соціальної відпо-
відальності на формування конкурентних переваг під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
даними Портера та Крамера [7], існує зв’язок між 
корпоративною соціальною відповідальністю та кон-
курентною перевагою. Посилання, зроблене цими 
авторами, складне та не дає чіткого уявлення про те, 
як КСВ впливає на конкурентну перевагу. Вони від-
значають, що КСВ та конкурентні переваги пов’язані, 
однак вони не згадують, яким чином. Комерційна сві-
домість може надати підприємствам унікальний шанс 
на конкурентну перевагу. Так, підприємства беруть 
участь у КСВ, оскільки думають, що це може дати 
їм певну конкурентну перевагу. Бізнес не можна роз-
глядати окремо від суспільства, в якому працюють та 
існують підприємства. Бізнес є частиною сучасного 
суспільства. Оскільки сьогодні підприємства добро-
вільно інтегрують КСВ у свої операції, цікаво розуміти 
мотивацію підприємств брати участь у діяльності КСВ 
або так звану діяльність з соціальної відповідальності. 
Звичайно, існують певні фактори, що спричиняють 
появу КСВ у діяльності підприємства, такі як очіку-
вання зацікавлених сторін, але КСВ також має прине-
сти деякі фінансові показники. Існують два контрастні 
випадки КСВ. Є нормативний випадок, який перед-
бачає, що підприємство має вести себе соціально-від-
повідально, оскільки етично та правильно робити це. 
Інший випадок – прибуток, який може бути представ-
лений шляхом запитання, як підприємства розгляда-
ють можливість сприяти їхньому економічному успіху, 
звертаючи увагу на соціальну відповідальність [2].

КСВ передбачає певні витрати, які необхідно зро-
бити, і ці витрати, як правило, є короткостроковими, а 
переваги цих заходів часто є довгостроковими. КСВ не 
одержує фінансову вигоду для кожного підприємства, і 
тому керівництво часто не знає, чи сприяє комерційна 
свідомість та КСВ конкурентній перевазі [6].

Також можна побачити КСВ з точки зору ресурсів. 
Підприємство має стратегічно використовувати КСВ, 
щоб розглядати її на основі ресурсів. Займаються соці-
ально відповідальною діяльністю, коли очікується, 
що ця діяльність буде корисною для підприємства, 
це поведінка, яку можна дослідити, використовуючи 
ресурсну точку зору [3].

Так, участь у КСВ може допомогти підприємствам 
створювати деякі з цих ресурсів і можливостей. Але як 
підприємства дають сутність КСВ можливо за різними 
підходами.

Комерційна свідомість також може призвести до 
конкурентних переваг, але тому підприємство має 
належним чином використовувати КСВ, щоб змен-
шити витрати, залучати та мотивувати співробітників 
і покращити корпоративну репутацію. Іншими сло-
вами, КСВ може призвести до конкурентної переваги, 
як це використовується, або для забезпечення чіткого 
контролю та маніпулювання з його ресурсами та мож-
ливостями.

Підприємства інтегрують комерційну свідомість 
та КСВ в свої операції та стратегію з певних причин, 
таких як державне затвердження, залучення праців-
ників та створення належної корпоративної репутації. 
Є певні переваги для підприємств, які мають хорошу 
корпоративну репутацію, а саме: це може поліпшити 
відносини з зовнішніми гравцями, такими як конку-
ренти, постачальники та дуже важливими клієнтами. 
Підприємство з гарною репутацією також здатне залу-
чати кращих працівників. Підприємства також можуть 
стягувати більш високу ціну за свої товари та послуги, 
якщо вони мають хорошу репутацію. Таким чином, 
КСВ забезпечує внутрішні та зовнішні переваги. Залу-
чення до КСВ може допомогти підприємству розви-
вати нові ресурси та можливості, пов’язані з ноу-хау, 
корпоративною культурою та комерційною свідомістю 
персоналу. Це розглядається як внутрішні переваги. 
Зовнішні переваги, з іншого боку, пов’язані з корпора-
тивною репутацією [1].

Також слід розглядати комерційну свідомість як 
джерело конкурентної переваги. Адже це ресурс під-
приємства, і таким чином – джерело конкурентних 
переваг. Комерційна свідомість може призвести до 
конкурентних переваг у багатьох відношеннях, але чи 
сама комерційна свідомість призводить до конкурент-
них переваг, не впливаючи на інші ресурси? Комер-
ційна свідомість в ресурсній перспективі повинна роз-
глядатися як елемент бізнес-стратегії підприємства. 
Комерційну свідомість можна розглядати як ресурс 
підприємства, якщо вона використовується для страте-
гічного впливу на господарські операції. Коли комер-
ційна свідомість впливає на бізнес-операції, це ресурс, 
оскільки ресурси – це людські, фінансові, фізичні та 
фактори знань, які забезпечують надійні засоби для 
виконання своїх бізнес-процесів. Оскільки комерційна 
свідомість використовується на базі ресурсів, її важко 
визначити. Також важко описати певні корпоративні 
заходи як діяльність КСВ або прояв комерційної свідо-
мості. Підтримка благодійності – це КСВ, але створює 
здоровий робочий простір, а також соціально відпові-
дальну діяльність, і, як наслідок, має значний вплив на 
формування комерційної свідомості.

КСВ важлива для підприємства. Займаючись діяль-
ністю КСВ, підприємство могло б покращити свою 
корпоративну репутацію. Репутація важлива для під-
приємства. Коли підприємство має хорошу репута-
цію, клієнти, наприклад, готові платити більш високі 
ціни, що призводить до прибутковості. Вплив КСВ на 
репутацію впливає на деякі аспекти. Перш за все КСВ 
діяльність повинна розглядатися як щира. Коли клієнти 
бачать активність КСВ як нещиру, діяльність може 
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вийти з ладу. Це означає, що підприємство повинно 
переконатися, що клієнти є підозрілими, і що діяль-
ність КСВ завжди вважається щирою. Підприємство 
може зацікавити клієнта при участі в діяльності з КСВ, 
але якщо споживач підозрюється, це може призвести 
до негативних наслідків і залишити підприємство з ще 
гіршою репутацією, ніж репутація, яку підприємство 
мала б без активності. Зв’язок діяльності КСВ у цьому 
випадку є дуже важливим. Клієнти завжди судять і 
контролюють щирість фірмового повідомлення. Тому 
важливо, щоб клієнти отримували інформацію безпо-
середньо від нейтральної сторони, а не від підприєм-
ства [4, с. 15].

Інформація нейтральної сторони вважається 
щирою, і це є метою підприємства. Інший спосіб, як 
клієнти оцінюють діяльність КСВ як нещиру, коли під-
приємство витрачає більше грошей на спілкування, 
ніж на фактичну діяльність з КСВ. Таким чином, діяль-
ність відбивається і знову залишає підприємство з 
поганою репутацією.

Діяльність з КСВ не завжди ефективна. Це ґрунту-
ється на відповідності між підприємством та приводом 
участі у заході. Це описується як бренд / привід. Діяль-
ність з КСВ з низьким рівнем використання бренду / 
призом може досягти такої ж якості, як і висока марка / 
придатність. Однак це змінюється, якщо споживач – це 
марка свідомості. Чим бренд / привід має бути висо-
ким, щоб досягти своєї мети.

Конкурентна перевага є важливою для підприєм-
ства, оскільки конкурентна перевага збільшує користь. 
Підприємство досягає конкурентних переваг, коли роз-
виває ресурс або комбінацію ресурсів, що дозволяє 
йому перевершити своїх конкурентів.

Це видно з точки зору ресурсів. Ресурси – це люд-
ські, фінансові, фізичні та фактори знань, які забезпечу-
ють фірму засобами для виконання своїх бізнес-проце-
сів. Якщо ресурс відповідає вимогам (різноманітність 
ресурсів, обмеження для конкуренції, недосконала 
рухованість ресурсів та обмеження конкуренції) [5]. 
Як КСВ, так і репутацію можна розглядати як ресурси. 
Репутація розглядається як організаційний атрибут і 
відображає ступінь того, як зацікавлені сторони бачать 
підприємство. Це може бути добре чи погано. Через це 
репутація може розглядатися як одне з найважливіших 
(нематеріальних) ресурсів, які може мати підприєм-
ство. Репутація відповідає вимогам, і тому репутація 
може призвести до конкурентних переваг.

Висновки з проведеного дослідження. Комер-
ційну свідомість та КСВ важко розглядати як ресурс, 
оскільки їх складно визначити, та описати як ресурс. 
Але коли комерційна свідомість та КСВ впливають на 
бізнес-операції, це може розглядатися як ресурс. Якщо 
цей ресурс відповідає вимогам, підприємство також 
може отримати конкурентну перевагу за допомогою 
цього ресурсу.

Як зазначалося раніше, важко описати КСВ як 
ресурс, проте вона може призвести до конкурентних 
переваг. Якщо підприємство належним чином вико-
ристовує комерційну свідомість та КСВ для зменшення 
витрат, залучення та мотивації співробітників, поліп-
шення корпоративної репутації або створення нових 
ресурсів, це може призвести до конкурентних переваг.

Конкурентна перевага може безпосередньо впли-
вати на КСВ або за допомогою репутації. Оскільки 
КСВ впливає на репутацію, компанія може отримати 
користь від КСВ.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

В статті охарактеризовано значення кооперативного руху в економіці ринкового типу. Проаналізовано спе-
цифіку утворення кооперативних структур в аграрному секторі економіки, вигоди для товаровиробників та сіль-
ських територій від їх формування. Досліджено кількість підприємств, які здійснювали сільськогосподарську 
діяльність в Україні. Встановлено частку кооперативів у загальній структурі товаровиробників. За допомогою 
аналізу основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств визначено ефективність діяльності 
кооперативів. Доведено, що актуальним для вітчизняних умов господарювання є залучення іноземного досвіду 
з створення кооперативів для підвищення ефективності господарської діяльності товаровиробників та залу-
чення інновацій на сільські території.

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, сільські території, інновації, ефективність.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УКРАИНЕ

Калачевская Л.И.

В статье охарактеризовано значение кооперативного движения для экономики рыночного типа. Проанали-
зирована специфика образования кооперативных структур в аграрном секторе экономики, выгоды для товаро-
производителей и сельских территорий от их формирования. Исследовано количество предприятий, которые 
осуществляли сельскохозяйственную деятельность в Украине. Установлено долю кооперативов в общей струк-
туре товаропроизводителей. С помощью анализа основных показателей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий определена эффективность деятельности кооперативов. Доказано, что актуально для отече-
ственных условий хозяйствования является привлечение иностранного опыта по созданию кооперативов для 
повышения эффективности хозяйственной деятельности товаропроизводителей и привлечения инноваций на 
сельские территории.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельские территории, инновации, эффективность.

AGRICULTURAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURAL TERRITORIES IN UKRAINE

Kalachevska L.

In the article we characterize the importance of the cooperative movement in the economy of market type. We analyzed 
the specifics of the formation of cooperative structures in the agrarian sector of the economy, the benefits for commodity 
producers and rural areas from their formation. We have investigated the number of enterprises engaged in agricultural 
activities in Ukraine. The share of cooperatives in the general structure of commodity producers has been established. Using 
the analysis of the main indicators of agricultural enterprises, the effectiveness of the activity of cooperatives is determined. 
We have proved that the domestic conditions of business are relevant to attracting foreign experience in creating coopera-
tives to increase the efficiency of commodity producers economic activity and attracting innovations to rural areas.

Keywords: agricultural cooperation, rural territories, innovations, efficiency.

Постановка проблеми. В умовах сучасних гло-
бальних викликів одним з необхідних кроків для вирі-
шення наявних економічних і соціальних проблем та 
досягнення продовольчої безпеки є підтримка та інвес-
тування дрібних товаровиробників, їх об’єднання в 
кооперативи. Як показує світовий досвід кооперативи 
сприяють забезпеченню продовольчої безпеки, допо-
магаючи дрібним фермерам пристосуватися до умов 
ринку, отримати доступ до сучасних інноваційних 
розробок. Це дозволяє їм збільшити виробництво про-
дуктів харчування, продавати свої товари у інші країни 
та створювати робочі місця, підвищувати продовольчу 
безпеку на регіональному та глобальному рівні.

Дрібні сільськогосподарські товаровиробники та 
фермери стикаються з труднощами доступу до висо-
коякісних інноваційних розробок. Хоча ціни продажу 
сільськогосподарських культур постійно зростають, 
дрібні товаровиробники не можуть в повній мірі ско-
ристатися позитивною кон’юнктурою ринку. Доступ до 
кредитів для придбання матеріально-технічного забез-
печення для дрібних товаровиробників також наразі є 
проблемним. Багато виробників стикаються з іншими 
перешкодами, такими як відсутність транспорту щоб 
вивести свою продукцію на місцеві ринки або відсут-
ність належної інфраструктура в сільській місцевості. 
З усіх цих причин підвищення цін на міжнародних 
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ринках не завжди призводить до кращого доходу та 
добробуту для дрібних виробників в країнах, що роз-
виваються. Вищезазначене підкреслює необхідність 
розширення можливостей та підтримки розвитку сіль-
ськогосподарських кооперативів з метою залучення 
інновацій на сільські території.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучас-
них умов господарювання питання сільськогосподар-
ської кооперації у контексті інноваційного розвитку 
сільських територій в Україні набувають актуальності. 
Дані питання потребують всесторогннього дослі-
дження та розробки практичних рекомендацій, що і 
відображено у багатьох публікаціях. Так, П. Ю. Бала-
бан досліджував національний кооперативний рух в 
економіці ринкового типу [1]. Ф. В. Горбонос вивчав 
реструктуризацію економічного простору сільської 
територіальної одиниці як підгрунтя розвитку коопера-
ції [3]. К. Я. Кучерява досліджувала державний вплив 
на розвиток процесів кооперації в агропромисловому 
комплексі на сучасному етапі. Н. К. Болгарова аналі-
зувала історичний досвід та сучасні аспекти розвитку 
кооперації в АПК [2]. Н. В. Рунчева досліджувала роз-
виток сільськогосподарського кооперативного руху в 
регіонах України. О. Д. Радченко окреслював напрями 
державної підтримки сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації. М. Й. Малік досліджував форму-
вання та розвиток кооперативних відносин в аграрній 
сфері економіки України [8]. К. Я. Кучерява окреслю-
вала концептуальні підходи до здійснення державного 
впливу на розвиток кооперативного руху в аграрному 
секторі: досвід країн Європи [6–7]. Т. В. Мірзоєва 
досліджувала агрохолдинги та кооперативи України в 
умовах сьогодення. Т. С. Ожелевська окреслює місце 
кооперативного руху у соціально-економічному розви-
тку сільських територій. В. Зіновчук досліджує орга-
нізаційні основи сільськогосподарського кооперативу 
[5]. Ю. Ушкаренко вивчав сільськогосподарську коо-
перацію в еволюційному вимірі [10]. Питання розви-
тку сільськогосподарських кооперативів та можли-
вості залучення ними інноваційних розробок знайшли 
своє відображення у програмах Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, галузевих страте-
гіях розвитку, програмах розвитку сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів на 2013–2020 роки, 
Законі Про державний бюджет України, Єдиній комп-
лексній стратегії розвитку сільського господарства 
та сільських територій на 2015–2020 роки. Водночас, 
враховуючи сучасні глобалізаційні виклики та специ-
фіку проведення сучасних аграрних реформ, питання 
пов’язані із сільськогосподарською кооперацією у кон-
тексті інноваційного розвитку сільських територій в 
Україні потребують подальших досліджень, зокрема в 
умовах децентралізації.

Мета статті полягає в дослідженні напрямів сіль-
ськогосподарської кооперація у контексті інновацій-
ного розвитку сільських територій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коо-
перативна форма організації бізнесу почалася під час 
промислової революції у розвинених країнах. Коопера-
тиви були корисними для просування інтересів дрібних 
товаровиробників. Фермери, робітники та споживачі 
дійшли висновку, що вони могли б працювати більш 
ефективно колективно, ніж індивідуально. Відповідно 
вони почали обєднуватися.

У сучасних умовах господарювання кооператив – при-
ватна організація бізнесу, яка належить і контролюється 
людьми, які використовують свою продукцію, товари чи 
послуги. Незважаючи на те, що кооперативи різняться 
залежно від типу та кількості учасників, всі вони сфор-
мовані для задоволення конкретних цілей членів і струк-
туровані таким чином, щоб адаптувалися до змінених 
потреб членів. Кооперативи формуються особами, коор-
динуючими між собою (горизонтальна координація) для 
досягнення вертикальної інтеграції у своїй господарській 
діяльності [5]. За рахунок їх створення вдається збалансу-
вати пропорції між дрібними та великими товаровироб-
никами, сприяти випішенню економічних, екологічних та 
сціальних проблем сільських територій.

Щодо видів кооперативів, то їх можна класифіку-
вати за їхньою метою. Наприклад, члени продуктових 
кооперативів закуповують продукти харчування з їх 
кооперативів, а члени робочих кооперативів забезпе-
чують свою працю своїм кооперативам. Іноді члени 
надають кооперативу товари та послуги, а також заку-
повують товари або послуги. Сільськогосподарські 
кооперативи допомагають виробникам забезпечувати 
доступ до ринків збуту та постачання, досягти економії 
на масштабі та отримати ринкову силу шляхом спіль-
ного маркетингу, формування експортних партій про-
дукції, обробки і придбання запасів та послуг.

Кооператив широко визначається як підприємство, 
що належить і підконтрольне людям, які користуються 
своїми послугами, і чиї результати діяльності одер-
жуються та справедливо розподіляються на основі 
рівномірного розподілу. Незважаючи на те, що ця 
організаційна структура не обмежується сільським гос-
подарством, фермери в розвинених країнах з 19 століття 
ефективно використовували свої ресурси для спільних 
цілей, як для придбання ресурсів та послуг, так і для 
маркетингуабо обробки їх продукцію. Протягом остан-
ніх десятиліть ця модель також була успішно прийнята 
в ряді країн, що розвиваються, хоча вона не процвітала 
в усіх країнах за різними причинами.

За даними Державної служби статистики України, 
станом на 2017 р. в державі зареєстровано 1023 сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 
992 сільськогосподарських виробничих кооперативів 
[9]. Але реально функціонує не більше половини, інші 
ж існують лише на папері. У загальній кількості під-
приємств, які здійснювали сільськогосподарську діяль-
ність, за організаційно-правовими формами господа-
рювання кооперативи займають лише 1%. При цьому 
відмічена тенденція до їх скорочення (табл. 1).

В Україні, із загальної кількості зареєстрованих 
СОК реально здійснюють господарську діяльність лише 
589 одиниці. Із загальної кількості діючих СОК молочар-
ських – 151, з обробітку землі та збирання врожаю – 152, 
м’ясні – 34, плодоовочеві – 76, зернові – 35 та з надання 
інших послуг – 141. За видами діяльності 589 діючих 
СОК розподілились на: переробні – 25, заготівельно-
збутові – 149, постачальницькі – 16, з надання інших 
послуг – 101 та багатофункціональні – 298. Цими коо-
перативами станом на 2017 р. об’єднано 24,8 тис. осіб, 
створено на селі 1636 постійних робочих місць, які 
утримують 21758 голів ВРХ, з яких: 16953 голови корів 
та 4188 – голів свиней, реалізовано 48,7 тис. т молока, 
2,8 тис. т зерна, 0,2 тис. т м’яса, 3,2 тис. т плодоово-
чевої продукції, сплачено податків та зборів на суму 
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13981,6 тис грн [9]. За умови діяльності кооперативів 
на сільських територіях характерним є інвестування 
коштів у соціальну та виробничу інфраструктури.

Аналіз основних показників діяльності сільсько-
господарських підприємств дозволяє зробити висно-
вки, що у сучасних умовах глобальних викликів більш 
ефективними є товаровиробники які здатні сформу-
вати достатні земельні та матеріальні ресурси (табл. 2).

Досліджуючи діяльність товаровиробників в аграр-
ному секторі економіки, слід відмітити, що виділяють 
три підходи до визначення ефективності [3].

1. Відповідно першого – визначають ефективність 
господарських процесів, які відбуваються на самому 
підприємстві.

2. Відповідно другого – досліджують ефективність 
використання окремих ресурсів, які задіяні у виробни-
чий процес.

3. Відповідно третього – оцінюють ефективність 
та можливість товаровиробника реалізувати вироблену 
продукцію у задовільний час та за цінами, що покри-
вають витрати виробництва та дозволяють отримати 
прибутки від діяльності.

Теоретично, за усіма даними показниками коопе-
рація має переваги над іншими формами організації 
виробництва. Це підтверджено економічними показни-
ками функціонування кооперативів у США та країнах-
членах ЄС. Водночас, в Україні не сформоване інститу-
ційне забезпечення, яке сприяло б швидкому розвитку 
кооперативів та менталітет населення не дозволяє 
широкомасштабна впроваджувати дану форму органі-
зації виробництва. Проте, потрібно на законодавчому 
та дорадчому рівнях працювати над вирішенням даних 
проблем. Так, як саме за рахунок кооперативів мож-
ливо збалансувати вітчизняну структуру виробництва, 

Таблиця 1. Кількість підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність,  
за організаційно-правовими формами господарювання

Показник Рік
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Усього 49415 49046 46199 45379 47697 45558
Господарські товариства 8235 8245 7750 7721 8700 6967
Приватні підприємства 4220 4095 3772 3627 3752 3215
Кооперативи 848 809 674 596 738 448
Фермерські господарства 34035 34168 33084 32303 33682 34137
Державні підприємства 296 269 228 241 222 199
Підприємства інших форм господарювання 1781 1460 691 891 603 592

У відсотках до підсумку
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Господарські товариства 16,7 16,8 16,8 17,0 18,2 15,3
Приватні підприємства 8,5 8,3 8,2 8,0 7,9 7,1
Кооперативи 1,7 1,6 1,4 1,3 1,5 1,0
Фермерські господарства 68,9 69,7 71,6 71,2 70,6 74,9
Державні підприємства 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Підприємства інших форм господарювання 3,6 3,0 1,5 2,0 1,3 1,3

Джерело: розраховано за даними [9]

Таблиця 2. Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств

Показник Рік
2010 2013 2014 2015 2016 2017

Фінансовий результат до оподаткування, млн грн 17320,5 15012,7 21495,9 101996,1 90122,1 78786,1
Підприємства, які одержали прибуток до оподаткування
у відсотках до загальної кількості 69,8 80,3 84,8 89,0 88,4 86,7
фінансовий результат, млн грн 22152,9 26252,3 51744,1 127609,0 102788,8 92072,7
Підприємства, які одержали збиток до оподаткування
у відсотках до загальної кількості 30,2 19,7 15,2 11,0 11,6 13,3
фінансовий результат, млн грн 4832,4 11239,6 30248,2 25612,9 12666,7 13286,6
Чистий прибуток (збиток), млн грн 17253,6 14925,7 21413,4 101912,2 89816,3 78457,7
Підприємства, які одержали чистий прибуток
у відсотках до загальної кількості 69,6 80,3 84,7 88,9 88,4 86,7
фінансовий результат, млн грн 22094,9 26186,6 51668,0 127525,5 102496,1 91764,1
Підприємства, які одержали чистий збиток
у відсотках до загальної кількості 30,4 19,7 15,3 11,1 11,6 13,3
фінансовий результат, млн грн 4841,3 11260,9 30254,6 25613,3 12679,8 13306,4
Рівень рентабельності всієї діяльності, % 17,5 8,3 9,3 30,4 25,6 18,7
Рівень рентабельності операційної діяльності, % 24,5 11,7 21,4 43,0 33,6 23,5
Кількість найманих працівників, тис. осіб 645,2 579,8 528,9 500,9 513,2 496,1

Джерело: розраховано за даними [9]
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розвивати сільські території, залучати інноваційні роз-
робки у сільську місцевість.

Відповідно, дрібні товаровиробники, лише за умови 
об’єднання, можуть конкурувати на ринку. Враховуючи 
вищезазначена об’єднання товаровиробників у коопера-
тиви дає їм змогу формувати експортні партії продукції, 
підвищувати конкурентоспроможність виробництва, 
залучати інноваційні розробки та конкурувати з аграр-
ними холдингами, які стрімко розвиваються і концен-
трують значні матеріальні та земельні ресурси.

Слід відмітити, що кооперативний рух досить 
активно розвивається у країнах Європи та США. 
Досліджуючи ретроспективу слід відмітити, що коопе-
ративна модель організації фермерів вперше з’явилася 
на віддалених територіях Австро-Угорської імперії 
у 1851 р. Спочатку вона була спрямована на надання 
кредитів фермерcьким господарствам. Перший коопе-
ратив у Сполучених Штатах фактично був спільною 
компанією зі страхування пожежі. Станом на 2014 рік 
в Сполучених Штатах було 134 сільськогосподарських 
кооперативи, які займалися бізнесом щонайменше 
100 років. Більшість із найстаріших американських 
фермерських кооперативів знаходяться в штатах Калі-
форнія, Флорида та Айова [10]. За рахунок об’єднання 
власних виробничих та фінансових спроможностей 
кооперативи активно розвивають сільські території 
та вкладають значні кошти у розбудову соціальної та 
виробничої інфраструктури.

Американські фермерські кооперативи працюють 
за федеральними законами, які забезпечують захист 
цих суб’єктів від антимонопольних правил, якщо вони 
дотримуються певних вимог. В Сполучених Штатах 
працює понад 2100 таких кооперативів. Чистий прибу-
ток цих кооперативів склав 6,5 мільярдів доларів, які 
за їх правовою структурою розподіляються серед своїх 
членів. Характерною є тенденція, що багато фермерів 
належать більш ніж одному кооперативу.

П’ять найбільших фермерських кооперативів по 
доходах – CHS, молочні фермери Америки, Land 
O’Lakes, GROWMARK та Agri Processing Inc. Інші 
американські фермерські кооперативи з відомими спо-
живчими брендами включають Ocean Spray (журав-
лина), Blue Diamond (мигдаль), Американський крис-
талічний цукор, Tillamook (сир), і SunMaid (родзинки) 
[1]. Завдяки розвитку кооперативного руху у США вда-
лося досягнути збалансування між дрібними товарови-
робниками та інтегрованим аграрним бізнесом.

Фермерські кооперативи відомі в сільськогосподар-
ських секторах багатьох країн світу за рахунок залу-
чення інноваційних розробок для товаровиробників, 
формування ними товарних партій продукції, підви-
щення рівня їх конкурентоспроможності. Так, для при-
кладу, Креді Агріколь у Франції спочатку був створе-
ний як кредитний кооператив, який протягом багатьох 
років став одним із найбільших банків у світі. Іншими 
великими сільськогосподарськими кооперативами є 
Дзен-Нох (Японія), Рабобанк (Нідерланди), Націо-
нальна асоціація сільськогосподарських кооперативів 

(Південна Корея) та Фонтерра (Нова Зеландія) [10]. 
Приклад даних кооперативів може бути використаний 
для України, адже наразі вітчизняні дрібні товарови-
робники мають значні проблеми з кредитним забез-
печенням, оновленням матеріально-технічної бази, 
реалізацією вирощеної продукції та залученням інно-
ваційних розробок.

Водночас, слід відмітити, що кооперативна ідея 
може мати позитивні економічні та соціальні резуль-
тати за умови побудови знизу. Так, дана організаційна 
структура зробила менший успіх у країнах, що розви-
ваються, частково через те, що в її ранніх втіленнях 
вона часто впроваджувалась у сільській місцевості 
урядовцями, а не органічно розвивалася самими фер-
мерами. Наприклад, перші кооперативи були створені 
в Індії на початку ХХ століття, щоб звільнити ферме-
рів від необхідності покладатися на високі процентні 
позики від кредиторів. Створення ширшої сільськогос-
подарської кооперації вважалося важливим компонен-
том національного плану розвитку, оголошеного цен-
тральним урядом Індії [10].

Принцип зверху донизу був прийнятий щодо сіль-
ськогосподарських кооперативів у багатьох країнах 
Африки на південь від Сахари після того, як вони 
сягнули незалежності в середині 20 століття. Відсут-
ність прямої участі в управлінні членами фермерів 
знизила ефективність кооперативів. У багатьох випад-
ках це рішення призвело до недовіри та скептицизму 
щодо того, чиїм інтереси фактично служили коопера-
тиви. Тим не менш, кооперативна модель досягла пев-
них реальних успіхів у країнах, що розвиваються, за 
останні кілька десятиліть, коли фермери безпосеред-
ньо керували своєю організацією.

Висновки. Сільськогосподарські кооперативи 
дозволяють виробникам реалізувати економічні вигоди, 
які вони не могли досягти самостійно. Групи товаро-
виробників покращують свою ринкову спроможність 
на ринку, зменшують витрати, об’єднуючи капітал та 
ресурси через кооперативні підприємства, і роблять 
дорогі послуги, такі як маркетинг. Через кооперативи 
фермери можуть досягти економії на масштабі шляхом 
зменшення одиничних витрат на матеріали та послуги, 
що дозволить фермерам зосередити увагу на виробни-
цтві товарів, а не на пошуку покупців та постачальни-
ків. Кооперативи також дозволяють фермерам покра-
щити якість продукції та послуг, зменшити ризики, 
вирішувати спільні проблеми, розвивати нові ринкові 
можливості або розширювати існуючі ринки.

Об’єднання товаровиробників у кооперативи дає їм 
змогу формувати експортні партії продукції, підвищу-
вати конкурентоспроможність виробництва, залучати 
інноваційні розробки та конкурувати з аграрними хол-
дингами, які стрімко розвиваються та концентрують 
значні земельні ресурси. Зарубіжний досвід перекон-
ливо свідчить що саме сільськогосподарська коопера-
ція здатна залучити інноваційні розробки на сільські 
території та вирішити наявні економічні, екологічні та 
соціальні проблеми сільської місцевості.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто підходи до трактування економічного стану підприємств. Проаналізовано види, без-
посередньо, фінансово-економічного аналізу підприємства, залежно від організаційних форм, за обсягом дослі-
дження, за об’єктами аналізу та за періодом його проведення. Розглянута фінансова бухгалтерська звітність 
підприємства, на якій базується аналіз фінансово-економічної стану. Визначено основні чинники, які можуть 
спричинити фінансову кризу на підприємствах та встановлено, що визначення ефективності виробництва 
полягає в оцінці його результатів, а саме: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих 
результатів використання основних і оборотних фондів, трудових, фінансових ресурсів та нематеріальних 
активів за певний період часу.

Ключові слова: економічний стан, підприємство, фінансово-економічний аналіз, оцінка, ефективність, управ-
ління, національна економіка.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Коваленко-Марченкова Е.В., Кирнос О.В., Бородин М.А.

В статье рассмотрены подходы к трактованию экономического состояния предприятия. Проанализиро-
ваны виды, непосредственно, финансово-экономического анализа предприятия, в зависимости от организаци-
онных форм, объемов исследования, по объектам анализа и периодом его проведения. Рассмотрена финансовая 
бухгалтерская отчетность предприятия, на которой базируется анализ финансово-экономического состоя-
ния. Определены основные факторы, которые могут вызвать финансовый кризис на предприятиях, а также 
установлено, что определение эффективности производства заключается в оценке его результатов, а именно: 
эффективность предприятия является комплексной оценкой конечных результатов использования основных и 
оборотных фондов, трудовых, финансовых ресурсов и нематериальных активов за определенный период времени.

Ключевые слова: экономическое состояние, предприятие, финансово-экономический анализ, оценка, эффек-
тивность, управление, национальная экономика.

THEORETICAL ASPECTS OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC CONDITION ASSESSMENT

Kovalenko-Marchenkova Ye., Kirnos O., Borodin M.

The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the enterprise’s economic condition assessment. For this 
purpose, the article considers the approaches to the interpretation of the economic condition of the enterprise. Goals, objec-
tives and the essence of the analysis of the economic condition are investigated. The types, directly, of the financial and 
economic analysis of the enterprise, depending on the organizational forms, volumes of research, on the objects of analysis 
and its period are analyzed. Financial accounting statements of the company, which is based on the analysis of financial 
and economic condition are considered. The main factors that may cause a financial crisis in enterprises are identified. It is 
established that determining the production efficiency is to evaluate its results, namely: enterprise efficiency is a comprehen-
sive assessment of the final results of fixed and current assets usage, labor, financial resources, and intangible assets over a 
certain period of time.

Keywords: economic condition, enterprise, financial and economic analysis, assessment, efficiency, management, 
national economy.

Постановка проблеми. Економічний стан – одна 
з найважливіших характеристик діяльності підпри-
ємства. Він залежить від результатів виробничої, 
комерційної та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Оцінка економічного стану є важливим 
складником ефективного управління формуванням, 
розміщенням і використанням ресурсів підприємства 
[1, с. 24–48].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
науковців, які приділяли значну увагу аналізу фінан-
сово-економічного стану підприємства, можна відмі-
тити таких, М. Д. Білик, А. П. Ковальов, Л. А. Лахті-
онова, В. О. Подольська, В. Т. Савчук, О. С. Стоянова, 
А. Д. Шеремет, О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чума-
ченько, Г. В. Савицька [2, с. 24–48; 3, с. 160–193; 
4, с. 135–170]. Економічний стан підприємств роз-
глядався у роботах таких науковців, як М. А. Болюх, 
В. З. Бурчевський, І. В. Гонтарьова [5, с. 112–140; 
6, с. 64–67] На сьогоднішній день недослідженим зали-
шається запитання комплексного підходу до враху-
вання теоретичних аспектів оцінки економічного стану 
підприємства.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження та систематизація теоретичних аспектів оцінки 
економічного стану підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічний стан підприємства – комплексне поняття, 
що характеризується забезпеченістю ресурсами, необ-
хідними для нормальної виробничої діяльності всіх 
суб’єктів господарювання, доцільністю та ефектив-
ністю їх розміщення і використання, комерційними 
взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарю-

вання, стійкістю та платоспроможністю. Економічний 
стан – найважливіший критерій ділової активності й 
надійності підприємства, що визначає його конкурен-
тоспроможність і потенціал в ефективній реалізації 
економічних інтересів всіх учасників господарської 
діяльності. Він залежить від результатів виробничої, 
комерційної та фінансово-господарської діяльності під-
приємства та характеризується розміщенням і викорис-
танням засобів (активів) та джерел їх формування (влас-
ного капіталу і зобов’язань, тобто пасивів). Основна 
мета аналізу – виявлення найбільш складних проблем 
управління підприємством у цілому і його фінансових 
ресурсах зокрема [5, с. 112–140]. Потрібно зауважити, 
що в наукових працях і навчально-методичних розроб-
ках поняття «економічний стан підприємства» ототож-
нюється з поняттям «фінансово-економічний стан під-
приємства», що не зовсім правильно з кількох причин. 
По-перше, відбувається підміна поняття «економічний 
стан підприємства» на термін «фінансово-економічний 
стан підприємства»). По-друге, поняття «економічний 
стан підприємства» за своїм змістом більш широке, ніж 
поняття «фінансово-економічний стан підприємства». 
Загальновідомо, що є: економічна діяльність підпри-
ємства і її складова – фінансова діяльність підприєм-
ства; економічний аналіз і його складова – фінансово-
економічний аналіз; економічна безпека підприємства і 
її складова – фінансова безпека підприємства; система 
економічних показників, частиною яких є і фінансові 
показники тощо [3, с. 160–193].

Економічний стан підприємства є комплексною 
характеристикою, що відображає внутрішню ситуацію 
у забезпеченості матеріальними, трудовими й фінансо-
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вими ресурсами та рівня ефективності їх використання 
у співвідношенні з обсягами виробництва й реаліза-
ції продукції підприємства, а також у співвідношенні 
витрат і грошових надходжень від здійснення цих про-
цесів. Економічний стан підприємства неабияк формує 
його фінансово-економічну стійкість, ефективність 
функціонування загалом та конкурентоспроможність. 
Отож, ці три результативні ознаки одночасно є й чин-
никами, котрі формують рівень економічного стану 
конкретного підприємства та створюють відповідний 
рівень його міцності. Зростання рівня міцності еко-
номічного стану підприємства цілком закономірно й 
обґрунтовано сприймати як покращання цього стану.

Тому економічний стан підприємства – це комп-
лексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх еле-
ментів системи фінансово-економічних відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою 
показників, які відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів.

Аналіз економічного стану є одним з ефективних 
способів оцінки поточного становища, який відобра-
жає миттєвий стан господарської ситуації. Він дозво-
ляє виділити найбільш складні проблеми управління 
наявними ресурсами, тобто таким чином мінімізувати 
зусилля по проведенню у відповідність цілей і ресурсів 
організації з потребами і можливостями сформованого 
ринку. Для цього потрібна постійна ділова поінформо-
ваність з відповідних питань, яка є результатом відбору, 
оцінки, аналізу та інтерпретації фінансової звітності.

Об’єктом економічного аналізу є конкретне під-
приємство, його структурний підрозділ чи фінансова 
операція.

Суб’єктами аналізу виступають як безпосередньо, 
так і опосередковано зацікавлені в діяльності підпри-
ємства користувачі інформації. Фінансово-економіч-
ний аналіз поділяють на окремі види в залежності від 
наступних ознак:

1. За організаційними формами проведення виді-
ляють внутрішній і зовнішній економічний аналіз під-
приємства.

а) внутрішній економічний аналіз проводиться 
фінансовими менеджерами чи власниками підпри-
ємства з використанням усієї сукупності наявних 
інформативних показників. Результати такого аналізу 
можуть представляти комерційну таємницю;

б) зовнішній економічний аналіз здійснюють подат-
кові інспекції, аудиторські фірми, банки, страхові ком-
панії з метою вивчення правильності відображення 
фінансових результатів діяльності підприємства, його 
фінансової стійкості і кредитоспроможності. Він про-
водиться на основі публічної фінансової звітності

2. За обсягом дослідження виділяють повний і тема-
тичний економічний аналіз підприємства.

а) повний економічний аналіз проводиться з метою 
вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підпри-
ємства в комплексі;

б) тематичний економічний аналіз обмежується 
вивченням окремих аспектів фінансової діяльності 
підприємства. Його предметом може бути ефектив-
ність використання активів підприємства: оптималь-
ність фінансування різних активів з окремих джерел, 
стан фінансової стійкості і платоспроможності під-
приємства, оптимальність інвестиційного портфеля, 

оптимальність фінансової структури капіталу і ряд 
інших аспектів фінансової діяльності підприємства 
[7, с. 44–47].

3. За об’єктами аналізу виділяють:
а) аналіз фінансової діяльності підприємства в 

цілому. У процесі такого аналізу об’єктом вивчення є 
фінансова діяльність підприємства в цілому без виді-
лення окремих його структурних одиниць і підрозділів.

б) аналіз фінансової діяльності окремих структур-
них одиниць і підрозділів (центрів економічної відпо-
відальності). Такий аналіз базується в основному на 
результатах управлінського обліку підприємства.

в) аналіз окремих фінансових операцій. Предметом 
такого аналізу можуть бути окремі операції, пов’язані з 
короткостроковими чи довгостроковими фінансовими 
вкладеннями, з фінансуванням окремих реальних про-
ектів тощо.

4. За періодом проведення виділяють попередній, 
поточний і наступний економічний аналіз.

а) попередній економічний аналіз пов’язаний з 
вивченням умов фінансової діяльності в цілому чи 
здійснення окремих фінансових операцій підприєм-
ства (наприклад, оцінка власної платоспроможності 
при необхідності одержання великого банківського 
кредиту).

б) поточний (чи оперативний) економічний аналіз 
проводиться в процесі реалізації окремих фінансових 
планів чи здійснення окремих фінансових операцій з 
метою оперативного впливу на результати фінансової 
діяльності. Як правило, він обмежується коротким 
періодом часу.

в) наступний (чи ретроспективний) економічний 
аналіз здійснюється підприємством за звітний період 
(місяць, квартал, рік). Він дозволяє глибше й повніше 
проаналізувати фінансово-економічний стан та резуль-
тати фінансової діяльності підприємства в порівнянні 
з попереднім і поточним аналізом, тому що базується 
на завершених звітних матеріалах статистичного і бух-
галтерського обліку.

Аналіз фінансово-економічної стану підприємства 
в основному базується на фінансовій (зовнішньої) бух-
галтерської звітності підприємства.

Фінансова бухгалтерська звітність складається з 
декількох форм, які утворюють єдине ціле звітних 
документів:

– бухгалтерського балансу, форма № 1;
– звіту про прибутки та збитки, форма № 2;
– звіту про рух капіталу, форма № 3;
– звіту про рух грошових коштів, форма № 4;
– додатку до бухгалтерського балансу, форма № 5.
Підприємства за підсумками року, крім вищеназва-

них документів, зобов’язані надати додаткову інформа-
цію, що включає думку аудиторів, примітки до фінан-
сових звітів та ін. [8, с. 86–98].

Для забезпечення ефективної діяльності в сучас-
них умовах керівництву необхідно вміти реально оці-
нювати економічний стан свого підприємства, а також 
стан ділової активності партнерів і конкурентів. Для 
цього необхідно:

– оволодіти методикою оцінки економічного стану 
підприємства;

– використовувати формальні і неформальні 
методи збору, обробки, інтерпретації фінансової інфор-
мації;
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– залучати фахівців-аналітиків, здатних реалізу-
вати дану методику на практиці.

До основних чинників, які можуть спричинити 
фінансову кризу на підприємствах, належать: зовнішні, 
або екзогенні (які не залежать від діяльності підпри-
ємства) та внутрішні, або ендогенні (що залежать від 
підприємства).

Головними екзогенними чинниками фінансової 
кризи на підприємстві можуть бути: спад кон’юнктури 
в економіці загалом; значний рівень інфляції; неста-
більність господарського та податкового законодав-
ства; нестабільність фінансового та валютного ринків; 
посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі; 
посилення монополізму на ринку; дискримінація під-
приємства органами влади та управління; політична 
нестабільність у країні.

Головні ендогенні чинники фінансової кризи: 
брак чітко визначеної стратегії розвитку підприєм-
ства; дефіцити в організаційній структурі; низький 
рівень менеджменту; низький рівень маркетингу та 
втрата ринків збуту продукції; незадовільне викорис-
тання виробничих ресурсів; непродуктивне утримання 
зайвих робочих місць.

Головними завданнями аналізу фінансово-економіч-
ного стану підприємства є правильні оцінки початкового 
фінансового положення та динаміки його подальшого 
розвитку, що складається з наступних етапів:

1) ідентифікації фінансово-економічного стано-
вища;

2) змін фінансово-економічного стану в просто-
рово-часовому розрізі;

3) основних факторів, що викликали зміни у фінан-
сово-економічному стані;

4) внутрішньогосподарських резервів зміцнення 
фінансового становища підприємства.

У результаті перевірки та аналізу фінансового стану 
підприємства аудитори в офіційній формі представля-
ють обґрунтований висновок про підсумки діяльності 
контрольованих економічних об’єктів за певних період.

Кожен суб’єкт вивчає фінансову інформацію зі своїх 
позицій, виходячи зі своїх інтересів. Власників засобів 
підприємства перш за все цікавить збільшення або змен-
шення частки власного капіталу, ефективність викорис-
тання ресурсів адміністрацією підприємства. Кредитори 
та інвестори звертають увагу на доцільність продовження 
кредиту, умови кредитування, гарантії повернення гро-
шей, прибутковість вкладення своїх капіталів. Поста-
чальники і клієнти зацікавлені в платоспроможності під-
приємства, наявності ліквідних засобів і т. п.

Кожне підприємство, плануючи свою господарську 
поведінку (вироблення гнучкої стратегії і тактики) в 
умовах мінливої ринкової кон’юнктури, прагне зміц-
нити свої конкурентні позиції. Тому певна частина 
фінансової інформації переходить в область комерцій-
ної таємниці, що стає прерогативою внутрішньогоспо-
дарського управлінського аналізу. Аналіз фінансово-
економічного стану, що базується на бухгалтерській 
звітності, набуває характеру зовнішнього аналізу, тобто 
аналізу, проведеного без залучення й оприлюднення 
даних внутрішнього управлінського обліку (калькуля-
ції собівартості, кошторисів витрат, прямих і непрямих 
витрат і т. п.), у зв’язку з чим звітні дані містять досить 
обмежену інформацію про діяльність підприємства 
[9, с. 19–23].

Вищесказане визначає специфіку проведення ана-
лізу фінансово-економічного стану підприємства, 
обмежуючи при цьому використання всіх методів 
фінансового аналізу.

Аналіз фінансово-економічного стану підприєм-
ства є базою, на якій будується розробка економічної 
політики підприємства.

Стратегічні завдання економічної політики підпри-
ємства наступні:

– максимізація прибутку підприємства;
– оптимізація структури капіталу та забезпечення 

його фінансової стійкості;
– забезпечення інвестиційної привабливості під-

приємства;
– досягнення прозорості фінансово-економічного 

стану підприємства для власників (учасників, засно-
вників), інвесторів, кредиторів;

– створення ефективного механізму управління 
підприємством;

– використання підприємством ринкових механіз-
мів залучення фінансових коштів та ін.

Велике значення для підприємства мають резуль-
тати аналізу управлінських рішень в інвестиційній, 
постачальницько-побутової, ціновій областях, тобто у 
стратегічному розвитку підприємства.

Головна мета стратегії розвитку – стійке положення 
на ринку, засноване на ефективному розподілі та вико-
ристанні всіх ресурсів (матеріальних, фінансових, тру-
дових, земельних, інтелектуальних і т. п.). При цьому 
провідним методом управління ресурсами стає метод 
аналітичної оцінки і прогнозування результатів госпо-
дарської діяльності. Тому, щоб приймати ефективні і 
результативні рішення в галузі технологій, фінансів, 
збуту, інвестицій та оновлення виробництва, керую-
чому персоналу потрібен постійний, безперервний 
моніторинг поточного економічного стану підприєм-
ства [10, с. 46–58].

Значення оцінки економічного стану підприємства 
полягає в тому, що за її результатами у суб’єктів гос-
подарювання в умовах кризової економіки з’являється 
можливість якісніше здійснювати управління стосовно 
розвитку підприємства, оперативно реагувати на зміни 
ринкового середовища, спостерігати за показниками, 
що впливають на платоспроможність і фінансову рівно-
вагу, визначати заходи щодо підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Проблема ефективності діяльності підприємства 
завжди займала важливе місце серед актуальних про-
блем економічної науки. Зацікавленість нею виникає 
на різних рівнях управління економікою – від власни-
ків приватного підприємства до керівників держави.

Термін «ефект» у перекладі з латинської озна-
чає «результат». Значить, категорія «ефективність» 
може інтерпретуватися як «результативність». Тер-
мін «ефект» має значення результату, наслідку зміни 
стану певного об’єкта, обумовленого дією зовніш-
нього або внутрішнього фактора. Таким чином, існує 
як об’єктивна зміна стану певної системи (об’єкта), так 
і її оцінка. Ця оцінка може мати кількісний та якісний 
характер.

Отже, фактично визначення ефективності вироб-
ництва полягає в оцінці його результатів. Такими 
результатами можуть бути обсяги готової продукції 
в натуральному або ціновому виразі, або прибуток. 
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Але сама по собі величина цих результатів не дає 
можливості робити висновки про ефективність чи 
неефективність роботи підприємства, оскільки неві-
домо, якою ціною отримані ці результати. Звідси для 
отримання об’єктивної оцінки ефективності підпри-
ємства, необхідно також врахувати оцінку тих витрат, 
які дали можливість отримати ті чи інші результати. 
Процес виробництва здійснюється через об’єднання 
факторів, які його визначають: засобів праці, предме-
тів праці, робочої сили. Крім цього, на виробництво 
впливає фінансовий стан підприємства, певні організа-
ційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що 
відображаються як нематеріальні ресурси. Виходячи 
з цього, можна дати таке визначення ефективності: 
ефективність підприємства являє собою комплексну 
оцінку кінцевих результатів використання основних і 

оборотних фондів, трудових, фінансових ресурсів та 
нематеріальних активів за певний період часу.

Висновки з проведеного дослідження. Ефективність 
підприємства належить до ключових категорій ринкової 
економіки, яка безпосередньо пов’язана з досягненням 
мети розвитку, як кожного підприємства окремо, так і 
суспільства взагалі. У змістовному плані ефективність 
пов’язується з результативністю роботи чи дії та з еко-
номічністю, тобто мінімальним обсягом витрат на вико-
нання даної роботи, чи дії. Але жодне з понять неспро-
можне всебічно охарактеризувати ефективність, бо при 
мінімальних витратах важко досягти найкращі резуль-
тати. Тому під ефективністю слід розуміти результатив-
ність економічної діяльності підприємства, яка визна-
чається шляхом різниці отриманих результатів і витрат, 
здійснених для досягнення цих результатів.
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА

У статті досліджено проблему ефективності впровадження на вітчизняних підприємствах стратегічного 
управління витратами. Розглянуто найбільш визнаний у міжнародній практиці підхід щодо оптимізації витрат 
– таргет-костінг, як і направлені на створення інформації, що дозволяє приймати стратегічні і відповідні їм 
оперативні та тактичні рішення з урахуванням особливостей на різних етапах господарювання економічного 
суб’єкта. Обгрунтовано трактування поняття «таргет-костинг», передусім, як процесу управління цільовими 
витратами, тобто сукупність цілеспрямованих дій з визначення, контролю, аналізу витрат і забезпечення їх 
економії. Визначено етапи розвитку, інструменти реалізації системи «таргет-костинг» та контрольні заходи 
у процесі користування системи «таргет-костинг» на різних етапах господарювання економічного суб’єкта. 
Проаналізовано основні переваги в порівнянні з традиційними методами та деякі обмеження щодо застосування 
таргет-костінгу.

Ключові слова: стратегія, калькуляція собівартості, стратегічне управління витратами, калькуляційний 
облік, таргет-костинг.
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ИНСТИТУЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Колинько Н.И.

В статье исследована проблема эффективности внедрения на отечественных предприятиях стратегиче-
ского управления затратами. Рассмотрены наиболее признан в международной практике подход к оптими-
зации расходов – таргет-костинг, как и направлены на создание информации, позволяющей принимать стра-
тегические и соответствующие им оперативные и тактические решения с учетом особенностей на разных 
этапах хозяйствования экономического субъекта. Обоснованно трактовка понятия «таргет-костинг», прежде 
всего, как процесса управления целевыми расходами, то есть совокупность целенаправленных действий по опре-
делению, контроля, анализа затрат и обеспечения их экономии. Определены этапы развития, инструменты 
реализации системы «таргет-костинг» и контрольные мероприятия в процессе использования системы «тар-
гет-костинг» на разных этапах хозяйствования экономического субъекта. Проанализированы основные преиму-
щества по сравнению с традиционными методами и некоторые ограничения по применению таргет-костинг.

Ключевые слова: стратегия, калькуляция себестоимости, стратегическое управление расходами, калькуля-
ционный учет, таргет-костинг.

TARGET-COSTING AS PERSPECTIVE METHOD OF INSTITUCIYNOGO PROVIDING  
OF MANAGEMENT CHARGES OF PRODUCTION

Kolinko N.

The article is devoted to the problem of the efficiency of implementation of strategic costs management at domestic 
enterprises. Considered the most recognized international practice of cost optimization approach, Target-Calling, as well 
as aimed at creating information that allows them to take strategic and relevant operational and tactical decisions, taking 
into account the peculiarities at different stages of the economic entity’s management. The interpretation of the concept of 
«target-shopping» is substantiated, first of all, as the process of management of target expenses, that is, a set of purposeful 
actions for the definition, control, analysis of costs and ensuring their savings. Describes the stages of development, tools 
for implementing the «target-shopping» system and control measures in the process of using the «target-shopping» system 
at various stages of the economic entity’s management. The main advantages compared with traditional methods and some 
limitations on targeting-busting are analyzed.

Keywords: costing, strategic cost management, calculation accounting, costing, target-costing.

Постановка проблеми. Для створення ефективної 
системи функціонування підприємства, у сучасних 
ринкових умовах, необхідна раціонально організована 
система управління витратами, тобто економічний 
спосіб виробництва продукції.

Ми не звикли розглядати собівартість продукції, як 
залежну змінну від ринкової ціни та середньогалузе-
вої норми прибутку. У такому випадку калькулювання 
цільової собівартості («таргет-костинг») може суттєво 
розширити підручні методи сучасного управлінського 
обліку. Провідне завдання цього методу – окреслити 
оптимальні витрати майбутнього виробу на етапі моні-
торингу ринку, розробці та проектуванні його, а не в 
процесі виробництва. Адже зазвичай менеджери почи-
нають практично боротися за скорочення витрат лише 
тоді, коли продукт розроблений і переданий у виробни-
цтво. Саме тоді нерідко приходить усвідомлення того, 
що собівартість продукту фактично завищена, щоб він 
був прибутковим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням калькулювання у стратегічному управлінні 
витратами підприємства присвячені праці таких вче-
них як О.В. Алєксєєва, Е.А. Аткінсон, Ф.Ф. Бутинець, 
Х.П. Баррінгер, З. Гуцайлюк, П. Друкер, Т. Джонсон, 
К. Друрі, Р.С. Каплан, В.Е. Керімов, Г.Г. Кірейцев, 
Р.Р. Ландерс, О.Є. Николаева, Д. Нортон, Э.Ф. Рахмату-
лина, Б. Райан, В. Савчук, К. Сіммондз, К. Уорд, В.Дж. 
Фабриски, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, С.М. Янг.

Постановка завдання. Метою дослідження є уза-
гальнення ефективності впровадження таргет-костинг 

як перспективного методу інституційного забезпе-
чення управління витратами виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній економічній літературі концепцію таргет-
костингу трактують, як «цільове калькулювання», 
звужуючи її значення до чисто технічної процедури 
управлінського обліку.

Як бачимо, перераховані учені, таргет-костинг зво-
дять до розрахунку цільових витрат, що служить осно-
вою для визначення цільової ціни готової продукції. 
Ми ж пропонуємо розглядати таргет-костинг, пере-
дусім, як процес управління цільовими витратами. 
У зв’язку з цим під процесом управління будемо розу-
міти сукупність цілеспрямованих дій з визначення, 
контролю, аналізу витрат і забезпечення їх економії.

Японські менеджери поклали в основу концепції 
«таргет-костинг» революційний та нескладний зами-
сел. Цільова собівартість визначаться різницею очіку-
ваної ринкової ціни та прибутку на який сподівається 
підприємство. Одночасно менеджери та виробничий 
персонал працює над відповідністю витрат виробу 
цільовій собівартості [6]. Тобто це двосторонній про-
цес (рис. 1).

В результаті цього процесу створюється продук-
ція, яка максимально орієнтована на сподівання спо-
живачів, щодо її якісних характеристик так і до мож-
ливої ціни.

Варто відмітити, що таргет-костинг напрочуд добре 
інтегрується в інституційне забезпечення управлін-
ського обліку, оскільки поєднується з операційним 
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плануванням, бюджетуванням, формуванням центрів 
відповідальності і т. д. Він повністю узгоджується 
з традиційними бухгалтерськими методами обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції; цільові 
витрати інтегруються в загальну звітність компанії. 
Можна засвідчити брак конститутивних обмежень для 
застосування методу таргет-костинг на практиці.

Слід підкреслити, що таргет-костинг є стратегічним 
інструментом, а не виключено операційним, бо формує 
та реалізує конкурентні переваги, а отже забезпечує 
високий рівень конкурентоспроможності підприємства.

Таргет-костинг не обмежує менеджерів заданим 
рівнем витрат, бо надає можливість приймати рішення 
на засадах ринкового середовища, концентрує увагу на 
зовнішніх, а не тільки на внутрішніх чинниках [7].

Націлення на цільову собівартість спонукає еконо-
мити на матеріальних ресурсах і шукати альтернативи 
дорогим технологіям. А це в свою чергу забезпечує 
постійне вдосконалення показників собівартості через 
процес вартісного проектування з метою поліпшення 
цих показників на тривалу перспективу.

Він узгоджується з функціональним методом 
обліку витрат і це дає можливість оцінити витрати 
понесені на створення кожної функції продукції, а 
отже, миттєво та оптимально реагувати на переміни в 
ринковому оточенні.

А також, в процесі визначення цільової собі-
вартості, система «таргет-костинг» володіє чітким 
інструментарієм для реалізації необхідних дій з боку 
керівництва економічного суб’єкта, а також його 
структурних підрозділів, щодо втілення найбільш 
вигідних управлінських рішень серед виділених 
груп витрат і обгрунтування перспективного плану 
їх поведінки на короткостроковий і довгостроковий 
період (таблиця 2).

Увесь інструментарій системи «таргет-костинг» 
має бути максимально адаптований до тієї стадії розви-
тку, на якій знаходиться господарюючий суб’єкт. Така 
необхідність обумовлена тим, що на кожному з цих 
етапів господарювання економічного суб’єкта виникає 
потреба в коректуванні витрат, а також їх оцінці.

А втім, незважаючи на настільки очевидні переваги 
в порівнянні з традиційними методами, таргет-костинг 
має і деякі обмеження.

По-перше, метод таргет-костинг – це не техніка, яку 
можна використовувати час від часу в міру необхід-
ності; впровадження даного методу передбачає повну 
зміну філософії діяльності підприємства [8].

По-друге, тільки на результатах дослідження рин-
кового середовища, базуючись на реальних або мож-
ливих очікувань споживачів, приймається цільова ціна 
і відповідно цільова собівартість. Проте методи, засно-

Таблиця 1. Трактування поняття «таргет-костинг»
Автори Визначення

Аткінсон Е.А., Банкер Р.Д., 
Каплан Р.С., Янг М.С. [1]

Цільова собівартість (target cost) є різниця між цільовою ціною реалізації і цільовим (гранич-
ною) прибутком

Аверіна О.І., Проніна О.Р. 
[2]

Таргет-костинг (для проектування нової продукції) і кайзен-костинг (для поліпшення влас-
тивостей вже вироблюваної продукції) – методи, що дозволяють розраховувати для виробів 
цільову собівартість виходячи із заздалегідь встановленої ціни реалізації, що забезпечує 
заплановані об’єм продажів і відсоток рентабельності

Зимакова Л.А. [3]
Таргет-костинг – система, орієнтована на споживача, суть якої полягає у визначенні собівар-
тості на основі можливої ціни реалізації продукту для визначеної категорії покупців виходячи 
з фіксованої норми прибутку

Петухова Т.В. [4]
Інструмент контролю і зниження витрат на стадії проектування об’єкту будівництва за раху-
нок застосування виробничих, інженерних, наукових досліджень і розробок, що дозволяє 
об’єднати зусилля усіх співробітників для досягнення цільової собівартості проекту

Чая В.Т., Чупахіна Н.І. [5]
Система цільових витрат, тобто контроль, орієнтований на майбутні заплановані за¬витрати, 
завданням якого є зниження витрат при створенні нових продуктів в цілях досягнення запла-
нованого рівня прибутку

 

Визначення 
очікуваної ціни 

 
− розробка концепції 
продукції 
− моніторинг ринку та  
маркетинговий аналіз: 
• потреб (смаків) 
споживачів щодо 
фізичних і естетичних 
функцій товару 
• прийнятної ціни 
• пропозиції з боку 
конкурентів 
• визначення цільової 
частки ринку для 
продукту 

Ціна Прибуток Собівартість 

Досягнення цільової 
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Рис. 1. Двосторонній процес визначення цільової собівартості
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вані на даних, отриманих від споживачів, навіть при 
вагомій кількості опитувань завжди суб’єктивні.

Основна завада полягає в іншому: для результа-
тивного застосування тагрет-костинг має бути згурто-
ваний колектив однодумців, і тісна взаємодія між різ-
ними підрозділами та працівниками.

На закінчення слід зазначити, що таргет-костинг є 
раціонально організований процес управління цільо-

вими витратами, що дозволяє реалізовувати готову 
продукцію з врахуванням потреб покупців і при-
йнятних витрат для виробника. Досягнення цього 
перспективного методу інституційного забезпечення 
управління витратами виробництва, можливе шляхом 
використання його інституційного забезпечення, осно-
вою якого є сукупність правил і прийомів, за допомо-
гою яких здійснюється контроль витрат.

Таблиця 2. Використовування системи «таргет-костин»  
на різних етапах господарювання економічного суб’єкта

Етапи 
розвитку Інструменти реалізації системи «таргет-костинг» Контрольні заходи

I. Станов-
лення

1. Забезпечення розрахунку індексу цільових витрат.
2. Проведення маркетингових досліджень для визна-
чення ціни виробу.
3. Уточнення ринкової ціни товару.
4. Визначення компонентної концепції майбутнього 
виробництва і критеріїв якості продукту.
5. Прогнозування поведінки конкурентів шляхом 
вивчення їх стратегій.
6. Планування цільового розміру прибутку.

1. Забезпечення контролю за реалізацією системи в 
кожному структурному підрозділі.
2. Проведення інструктивно-методичних заходів з 
менеджерами структурних підрозділів.
3. Проведення контролю за дотриманням строків 
реалізації.
4. Встановлення стандартів для виміру фактично 
досягнутих цільових показників їх відхилень від вста-
новлених стандартів.

II. Ріст

1. Позиціювання продукту у своєму сегменті.
2. Здійснення конкурентного аналізу.
3. Здійснення розрахунку базової ціни (target price), 
продажу продукту кінцевому можливий обсяг реалі-
зації.
4. Калькуляція цільових витрат,щодо усіх компонентів 
і функцій проектованого виробу і визначення поточ-
них витрат

1. Визначення допустимих витрат (allowable costs) на 
основі інформації, сформованої маркетинговим відділом.
2. Співпраця дослідно-конструкторського бюро з 
іншими підрозділами організації.
3. Створення міжфункціональної робочої групи екс-
пертів за цільовими витратами.
4. Підготовка робочого плану реалізації застосування 
системи «таргет-костинг», його здійснення і внесення 
змін до рішення в ході реалізації.

III. Зрі-
лість

1. Розробка продукту з урахуванням функціональних 
вимог, визначених раніше, а також різних додаткових 
обмежень (відповідність обмеженням технологічного 
рівня організації, система контролю якості, екології та 
ін. характеристикам).

1. Аналіз технології виробництва продукції, що випус-
кається.
2. Оцінка ефективності прийнятого і реалізованого 
рішення в кожному структурному підрозділі орга-
нізації, розробка на її основі системи матеріальної 
мотивації.
3. Моніторинг чутливості організації до зміни макро-
економічної ситуації, координування управлінських 
рішень для узгодження умов зовнішнього і внутріш-
нього середовища, що змінюються.

IV. Зане-
пад

1. Мотивування співробітників кожного структурного 
підрозділу.
2. Директива на допустимість собівартості з точки 
зору ринку.
3. Визначення термінів і бюджету розробки нових 
виробів, для заміни застарілого продукту.
4. Перепроектування продукту шляхом дослідження 
потреб споживачів, можливого зниження цін з боку 
постачальників або використання нових технологій.

1. Оцінка перспективи раціонального використання 
усіх видів ресурсів організації структурними підроз-
ділами.
2. Окреслення абсолютно нового шляху збуту і реалі-
зації продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті за результатами проведеного дослідження надано визначення сутності категорії ризику як єдності 
трьох сторін – ризику як явища, ризику торгівельного підприємства в цілому та ризику сфери діяльності тор-
гівельного підприємства. Визначено поняття управління ризиками в логістичній системі торгівельного підпри-
ємства як системи цілеспрямованих заходів, що направлені на виявлення та оцінку ступеня всієї сукупності 
ризиків, які впливають на діяльність торгівельного підприємства, з метою розробки механізмів протидії їх мож-
ливого негативного впливу. Визначено сім основних принципів, на які потрібно спиратися при організації сис-
теми управління ризиками в логістичній системі торгівельного підприємства. Розглянуто сутність стратегії і 
тактики управління ризиками в логістичній системі торгівельного підприємства та удосконалено схему органі-
зації управління ризиками в логістичній системі торгівельного підприємства.

Ключові слова: торгівельне підприємство, логістична система, ризик, управління ризиками, стратегія і так-
тика управління ризиками, прибуток, принципи організації системи управління ризиками.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кучмеев А.А.

В статье по результатам проведенного исследования дано определение сущности категории риска как един-
ства трех сторон – риска как явления, риска торгового предприятия в целом и риска сферы деятельности тор-
гового предприятия. Определено понятие управления рисками в логистической системе торгового предприятия 
как системы целенаправленных мероприятий, направленных на выявление и оценку степени всей совокупности 
рисков, влияющих на деятельность торгового предприятия, с целью разработки механизмов противодействия 
их возможного негативного воздействия. Определены семь основных принципов, на которые нужно опираться 
при организации системы управления рисками в логистической системе торгового предприятия. Рассмотрены 
сущность стратегии и тактики управления рисками в логистической системе торгового предприятия и усовер-
шенствована схема организации управления рисками в логистической системе торгового предприятия.

Ключевые слова: торговое предприятие, логистическая система, риск, управление рисками, стратегия и 
тактика управления рисками, прибыль, принципы организации системы управления рисками.

FEATURES OF RISK MANAGEMENT ORGANIZATION  
IN LOGISTICS SYSTEMS OF TRADE ENTERPRISES

Kuchmyeyev O.

In the article, according to the results of the study, the definition of the essence of the risk category as the unity of the 
three parties – the risk as a phenomenon, the risk of the trading enterprise as a whole and the risk of the scope of the business 
enterprise. The concept of risk management in the logistic system of a trading enterprise as a system of purposeful measures 
aimed at identifying and assessing the degree of the whole set of risks that affect the activity of a trading company is defined 
in order to develop mechanisms for counteracting their possible negative impact. There are seven basic principles that need 
to be based on the organization of the risk management system in the logistics system of the trade enterprise. The essence 
of the strategy and tactics of risk management in the logistic system of a trading enterprise is considered. The scheme of 
organization of risk management in the logistic system of the trade enterprise has been improved.

Keywords: trade enterprise, logistics system, risk, risk management, strategy and tactics of risk management, profit, 
principles of organization of risk management system.

Постановка проблеми. Сучасне гіперконку-
рентне економічне середовище, в межах якого 
функціонують торгівельні підприємства, харак-
теризується значним ступенем невизначеності та 
ризикованості. За таких умов надзвичайної акту-
альності набуває проблема пошуку нових підходів 
до організації управління ризиками в логістичних 
системах торгівельних підприємств. Події які від-

буваються в нашій країні показують неготовність 
більшості торгівельних підприємств до динамічної 
зміни зовнішніх та внутрішніх факторів середовища 
їх функціонування. Така неготовність, значною 
мірою, зумовлена застарілістю методів управління, 
нездатністю ефективно реагувати на динамічні зміни 
ринкових умов, а також відсутністю дієвих систем 
управління ризиками.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найвідо-
мішими документами з питань управління ризиками є 
нормативні акти окремих держав, зокрема національні 
стандарти Австралії та Нової Зеландії, Канади і Півден-
ної Африки. Запровадженням стандартів управління 
ризиками також займаються Міжнародна організація зі 
стандартизації (ISO), організації стандартизації окре-
мих країн, як то Європейський комітет стандартизації 
(CEN), національні організації стандартизації, громад-
ські організації та компанії. Державна інспекція Укра-
їни з питань захисту прав споживачів посилається на 
роботи таких організацій як ISO, CEN, Американська 
асоціація національних стандартів (ANSI), Німецький 
інститут стандартів (DIN), Державний комітет Росій-
ської Федерації зі стандартизації та методології.

Проблеми управління ризиками підприємств тор-
гівлі, забезпечення їх ризикостійкості і ризикозахи-
щеності вирішують такі науковці, як О.О. Саркісова 
[1], М.В. Карпунцов [3], О.Ф. Іляш, С.С. Гринкевич, 
М.І. Олексюк [3]. Деякі вчені зосереджуються на 
поглибленому вивченні окремих різновидів ризи-
ків у торгівлі: С.І. Бай досліджує діловий ризик [4], 
Е.В. Савоскина – поведінкові ризики персоналу, опера-
ційні та фінансові ризики [5]. Проблемами управління 
комерційним ризиком торговельного підприємства 
займаються Л.В. Михайловська [6], та. Н.С. Красно-
кутська [7]. Незважаючи на певний інтерес науковців 
до проблем управління ризиками, існуючі розробки 
не дозволяють сформувати системне бачення процесу 
вибору відповідного підходу до управління ризиками 
у сфері логістичної діяльності торгівельних підпри-
ємств. Аналіз наукових праць показав, що робіт, при-
свячених проблемам оцінки, прогнозування ризиків 
в логістичній діяльності торгівельних підприємств, 
вкрай недостатньо, при цьому в них застосовуються 
загальні класифікації ризиків. Недостатньо уваги 
також приділяється проблемі управління ризиками в 
логістичних системах торгівельних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд та 
удосконалення системи управління ризиками в логістич-
них системах торгівельних підприємств. При цьому важ-
ливими питаннями є обгрунтування сутності стратегії і 
тактики управління ризиком, а також розгляд управління 
ризиками з двох позицій: як системи і як процесу. Вирі-
шення цих та інших завдань дасть можливість торговому 
підприємству краще орієнтуватись в ситуаціях ризику, 
вчасно реагувати на постійно виникаючі ризики, керу-
вати процесами під час виникнення ситуацій ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
етимології, слово ризик в різних мовах пов’язується, 
в першу чергу, з появою небезпеки або невпевне-
ності в різноманітних сферах діяльності. В словниках 
європейських народів слово «ризик» існує в подібних 
формах і визначеннях сенсу: англійською мовою – це 
«risk», німецькою та чеською – «risiko», французь-
кою – «risque», італійською – «rischio», іспанською – 
«riesgo», албанською «rrezik», болгарською – «ризик», 
фінською – «riski», румунською – «risc» тощо. Така 
схожість у виразі даного поняття в різних мовах вказує 
на єдиний корінь походження слова.

На наш погляд, поняття «ризик» необхідно тлума-
чити в трьох взаємопов’язаних аспектах:

– ризик як явище, що характеризується мінливістю 
й випадковістю економічних, політичних і соціальних 

процесів, які відбуваються в суспільстві, та означає 
ймовірність настання однієї з декількох альтернатив-
них подій з невідомим результатом у майбутньому;

– ризик торгівельного підприємства в цілому, що 
характеризує об’єктивно-суб’єктивну природу існу-
вання ситуації невизначеності, яка супроводжує всі 
сфери функціонування господарюючого суб’єкта, та 
ймовірність отримання підприємством несприятли-
вого результату у вигляді збитку;

– ризик сфери діяльності торгівельного підприєм-
ства, що характеризує об’єктивно-суб’єктивну природу 
існування ситуації невизначеності, яка супроводжує 
певну сферу діяльності підприємства, та ймовірність 
отримання господарюючим суб’єктом збитків або над-
прибутку.

В умовах мінливої економічної та політичної ситуа-
ції проблема управління ризиками є постійною в діяль-
ності будь-якого підприємства.

Як свідчить зарубіжна практика, керівники успішно і 
динамічно зростаючих компаній в своїй діяльності вико-
ристовують систему управління ризиками як в окремих 
сферах бізнесу, так і в рамках всієї компанії в цілому. 
Таким чином, система управління ризиками для євро-
пейських компаній стала тією компетенцією, яка дозво-
ляє істотно зміцнити їх конкурентні позиції на ринку.

У той же час українські торгівельні підприємства 
знаходяться тільки на самому початку впровадження 
системи управління ризиками в свою діяльність. 
Аналіз результатів опитування вітчизняних господа-
рюючих суб’єктів свідчить про те, що більшість тор-
гівельних підприємств практично не застосовують 
ризик-менеджменту в своїй діяльності, а на торгівель-
них підприємствах, які займають лідируючі позиції на 
ринках, ризик-менеджмент носить дещо фрагментова-
ний характер. Одна з основних причин такої негатив-
ної тенденції полягає в тому, що у підприємців немає 
чіткого уявлення про саму сутність управління ризи-
ками та про послідовність всіх необхідних етапів, що 
забезпечують це управління.

Таким чином, серед вчених-економістів можна 
виділити дві основні думки, що висвітлюють широку 
сутність категорії «управління ризиками»:

– це мистецтво і наука про забезпечення умов 
успішного функціонування будь-якої виробничо-гос-
подарської одиниці в умовах ризику [1, с. 112];

– це синтетична наукова дисципліна, що вивчає 
вплив на різні сфери діяльності людини випадкових 
подій, які завдають фізичні або матеріальні збитки 
[2, с. 134].

В науковій літературі зустрічається й багато інших 
визначень цього поняття в більш вузькому значенні.

Ми, в свою чергу, вважаємо, що управління ризи-
ками в логістичних системах торгівельних підпри-
ємств, являє собою систему цілеспрямованих заходів, 
що направлені на виявлення та оцінку ступеня всієї 
сукупності ризиків, які впливають на діяльність тор-
гівельного підприємства, з метою розробки механізмів 
протидії їх можливого негативного впливу.

Отже, управління ризиками в логістичних системах 
торгівельних підприємств потребує знань у сфері еко-
номічної теорії, страхової справи, аналізу фінансової та 
господарської діяльності і т. ін. Діяльність у цій сфері 
спрямована на захист торгівельного підприємства від 
шкідливого впливу ризиків, що загрожують його при-
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бутковості, і сприяє вирішенню основного завдання 
підприємства: залежно від ситуації з декількох можли-
вих варіантів поведінки вибрати оптимальний.

Управління ризиком повинно мати власну страте-
гію і тактику, які потрібно системно узгоджувати з низ-
кою інших системних характеристик та економічних 
критеріїв ефективного функціонування підприємства 
[2, с. 202].

Під стратегією управління розуміють спосіб вико-
ристання засобів для досягнення поставленої мети за 
допомогою певного набору правил та обмежень для 
прийняття рішення. Тактика управління представляє 
собою конкретні методи і прийоми для досягнення 
мети в конкретних умовах. Завданням тактики управ-
ління є вибір оптимального рішення і найбільш при-
йнятних у даній ситуації методів управління [3, с. 189].

На нашу думку, саме розробка стратегії управління 
різноманітними ризиками торгівельного підприємства 
є особливо важливою для будь-якого господарюючого 
суб’єкта. З цією метою найбільш важливою стає необ-
хідність торгівельного підприємства знайти відповіді 
на наступні питання:

– які саме види ризиків впливають на діяльність 
підприємства;

– які способи та інструменти дають можливість 
управляти цими ризиками;

– який розмір одного конкретного ризику підпри-
ємство може прийняти на себе.

Однак, формування лише стратегії для управління 
ризиками в логістичних системах торгівельних підпри-
ємств є недостатнім, потрібно мати і механізм її реалі-
зації – систему управління ризиками, яка в свою чергу 
потребує: створення ефективної системи оцінювання і 
контролю ризиків діяльності торгівельного підприєм-
ства; виділення спеціального підрозділу (працівника), 
якому доручається управління ризиками; виділення 
коштів на втілення запропонованої стратегії в життя.

Оскільки підходи до вирішення управлінських 
завдань та самі групи ризиків, що впливають на функ-
ціонування логістичної системи торгівельного підпри-
ємства, можуть бути найрізноманітнішими, стратегіям 
управління і самому процесу управління притаманна 
багатоваріантність. Однак, основні правила і принципи 
дій повинні залишатись незмінними.

Так, колектив авторів [3, с. 139] вважає, що до таких 
правил відносяться: максимум виграшу, оптимальне 
співвідношення виграшу та величини ризику; опти-
мальна ймовірність результату. М.В. Карпунцов допо-
внює цей список ще одним критерієм – принципом 
оптимального коливання результату [3, с. 193].

На нашу думку, запропоновані вище групи принципів 
раціональної організації управління ризиками в логіс-
тичних системах торгівельних підприємств є дещо непо-
вними і нам здається доцільним свого роду об’єднання 
цих груп. Отже, з метою успішного управління ризиками 
в логістичних системах торгівельних підприємств необ-
хідно спиратися на наступні принципи:

1) принцип максимальності виграшу, який полягає 
в тому, що з можливих варіантів ризикових вкладень 
капіталу вибирається той, який дає найбільшу ефек-
тивність результату при мінімальному чи прийнятному 
для підприємства рівні ризику;

2) принцип оптимальної ймовірності результату: з 
усієї сукупності можливих рішень обирають те, при 

якому вірогідність результату є прийнятною для під-
приємства;

3) принцип оптимального співвідношення виграшу 
та величини ризику, згідно якого з усіх варіантів, що 
забезпечують прийнятний для підприємства ризик, 
обирається той, в якого співвідношення прибутку і 
втрат (збитку) є найбільшим;

4) принцип оптимального коливання результату 
полягає в тому, що з можливих рішень вибирається 
те, при якому ймовірності виграшу чи програшу для 
самого ризикового проекту мають найменший розрив;

5) принцип мінімізації спектру можливих ризиків 
та ступеня їх впливу на діяльність господарюючого 
суб’єкта;

6) принцип адекватності реакції, який зводиться до 
того, що необхідно адекватно та швидко реагувати на 
зміни, які можуть призвести до виникнення ризику;

7) принцип прийняття – підприємство може при-
йняти на себе лише обґрунтований ризик.

Відповідно до сучасної концепції управління 
ризиками ризик-менеджмент, або безпосередньо сам 
процес управління, можна розглядати як систему, чи 
як процес. Як система управління ризик-менеджмент 
включає в себе об’єкти управління – керовану під-
систему та суб’єкти управління – керівну підсистему 
[4, с. 96].

Об’єкт управління – це безпосередньо ризики, з 
якими стикається підприємство в ході своєї діяльності.

Суб’єкт управління представляє собою спеціальну 
групу людей, які здійснюють цілеспрямоване функці-
онування об’єкта управління, використовуючи різні 
прийоми та способи управлінського впливу.

Процес управління полягає в можливості впливу 
суб’єкта на об’єкт управління й може здійснюватися за 
умови циркулювання певної інформації між керівною 
і керованою підсистемою. Процес управління завжди 
вимагає одержання, передачу, обробку і використання 
інформації.

З огляду на це, в процесі управління ризиками, 
основні функції, які повинен виконувати суб’єкт управ-
ління, можна звести до наступних:

– прогнозування – науково обґрунтоване припу-
щення про можливий стан об’єкта управління в май-
бутньому;

– регулювання – певний механізм впливу на об’єкт 
управління для досягнення стійкості даного об’єкта в 
ситуації невизначеності;

– координація – сукупність дій, направлених на 
узгодження роботи всієї системи управління ризиками;

– контроль – збір інформації про ступінь вико-
нання запланованої програми по управлінню ризиком.

Безпосередньо процес управління ризиками в ході 
виконання вище перелічених функцій являє собою 
певну послідовність чітко визначених кроків, за допо-
могою яких підприємці можуть ясно уявити ризики, 
з якими вони стикаються протягом свого функціону-
вання. Численні наукові праці з цього приводу харак-
теризуються різноманіттям поглядів на ці кроки управ-
ління ризиками, їх послідовність і взаємозв’язок.

Тому, базуючись на проведених дослідженнях та 
рекомендаціях Міжнародної організації стандарти-
зації, ми вирішили за доцільне запропонувати власну 
схему процесу управління ризиками, що складається з 
основних, на нашу думку, етапів та відповідає прин-
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ципам замкнутості і оберненого зв’язку з метою його 
використання в практичній діяльності (рис. 1).

Як видно з рис. 1, існує загальна послідовність дій, 
яка відображає логіку процесу управління ризиками в 
логістичних системах торгівельних підприємств. Крім 
цього, є зворотні зв’язки між етапами, тобто на будь-
якому з них можна повернутися на попередній. При 
цьому одним з найважливіших етапів процесу управ-
ління ризиками є другий етап, на якому здійснюється 
оцінка виявлених ризиків.

Важливими є також вибір методів управління ризи-
ками та правильний вибір заходів щодо їх поперед-
ження та мінімізації, що визначає ефективність всього 
ризик-менеджменту. Ці заходи складаються із засобів і 
прийомів зниження ступеня ризику.

На останньому етапі проводиться загальна оцінка 
і аналіз проведеного процесу управління ризиками. 
Результати цього етапу доцільно враховувати при 

реалізації кожного етапу процесу управління 
ризиком.

Слід відмітити, що процедура аналізу та 
управління ризиком, яка наведена на рис. 1, є 
одним з найважливіших елементів у колі про-
блем, пов’язаних з теорією і практикою управ-
ління ризиком в логістичних системах торгі-
вельних підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження ризиків в логістичних системах 
торгівельних підприємств дозволило виявити 
основні компоненти його сутності, що дозво-
ляють всебічно та комплексно охарактери-
зувати дане поняття: ризик як явище, ризик 
торгівельного підприємства в цілому та ризик 
логістичної системи торгівельного підпри-
ємства. Таким чином, економічна категорія 
ризику може визначати як потенційно можливу 
небезпеку – ймовірність втрат, так і можливий 
позитивний результат понад прогнозованого – 
надприбуток.

Управління ризиками в логістичній сис-
темі торгівельного підприємства визначено як систему 
цілеспрямованих заходів, що направлені на виявлення 
та оцінку ступеня всієї сукупності ризиків, які вплива-
ють на діяльність торгівельного підприємства, з метою 
розробки механізмів протидії їх можливого негатив-
ного впливу. При цьому управління ризиком повинно 
мати власну стратегію і тактику, які потрібно системно 
узгоджувати з низкою інших системних характеристик 
та економічних критеріїв ефективного функціонування 
підприємства.

Основою організації управління ризиками в логіс-
тичній системі торгівельного підприємства висту-
пають п’ять взаємопов’язаних етапів: виявлення 
ризиків, аналіз виявлених ризиків, вибір методів 
управління ризиками, організація заходів щодо управ-
ління ризиками, оцінка результатів реалізації заходів 
управління ризиками.

 

Рис. 1. Схема управління ризиками в логістичних системах 
торгівельних підприємств [3; 5]
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ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ

Стаття присвячена дослідженню принципів, згідно яких повинна формуватися стратегія полюсів зростання 
у сучасних умовах та розглянуті засади та еволюцію концепції полюсів зростання. Здійснено ретроспективний 
огляд імплементації стратегій полюсів зростання в світі. Виокремлено характерні риси, які притаманні усім 
стратегіям такого типу. Наводиться модель розрахунку вигод від реалізації стратегії в залежності від розміру 
планових полюсів, їх кількості та дистанціонування між собою, а також від наявного бюджету програми.

Ключові слова: полюс зростання, стратегія полюсів зростання, просторова конфігурація, регіональний роз-
виток, регіональна політика.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ ПОЛЮСОВ РОСТА

Лищинский И.О.

Статья посвящена исследованию принципов, согласно которым должна формироваться стратегия полю-
сов роста в современных условиях и рассмотрены основы и эволюция концепции полюсов роста. Осуществлен 
ретроспективный обзор имплементации стратегии полюсов роста в мире. Выделены характерные черты, 
которые присущи всем стратегиям данного типа. Приводится модель расчета выгод от реализации стратегии 
в зависимости от размера плановых полюсов, их количества и дистанцирование между собой, а также от име-
ющегося бюджета программы.

Ключевые слова: полюс роста, стратегия полюсов роста, пространственная конфигурация, региональное 
развитие, региональная политика.

BASIC PRINCIPLES OF THE GROWTH POLE STRATEGIES

Lishchynskyy I.

The paper is devoted to the study of the principles of growth poles strategy in modern conditions. The basics and evolu-
tion of the concept of growth poles are considered. A retrospective review of the implementation of the growth poles strategy 
in the world has been carried out. The features that are inherent to all strategies of this type are selected. The most important 
among them are: the inevitable modification of the overall spatial structure of employment and population in the region; 
spatial discrimination or selective approach to locations; orientation on a limited number of poles, the quantity of which 
varies depending on the goals; stimulating of the employment and population growth in selected locations in the region. 
A model for calculating the benefits from the implementation of the strategy is given depending on the size of the planned 
poles, their number and distancing among themselves, as well as on the available program budget.

Keywords: growth pole, growth pole strategy, spatial configuration, regional development, regional policy.

Постановка проблеми. У середині минулого сто-
ліття було розроблено основні постулати концепції 
полюсів зростання, яка видалася дуже привабливою 
для практиків, оскільки передбачала досягнення висо-
ких економічних результатів за мінімумом фінансу-
вання. Однак оптимізм щодо ефективності стратегії 
дуже швидко згаснув і лише в окремих випадках її вда-
лося завершити в повному обсязі. Стратегія полюсів 
зростання стала розглядатись як «реліктова», а сама 
ідеологія піддалась жорсткій критиці і почала вва-
жатись абсолютно невалідною чи навіть «ворожою». 
Разом із тим протягом останнього десятиліття відбува-
ється певний «ренесанс» концепції і стратегії на основі 
експлуатації принципів полюсів зростання починають 
імплементуватись в багатьох країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні засади теоретичних уявлень про полюси 
зростання та розвитку були закладені в працях 
Ф. Перру, Ж. Будвіля, Х. Ласуена, П. Потьє. В сучас-
ній інтерпретації продовження даних концепцій можна 

знайти в моделях «центру-периферії», «нової еконо-
мічної географії», «нової географії креативності» тощо 
[1]. Тим не менше, протягом останніх років появи-
лись дослідження [2; 3], які стали новим поштовхом 
для розвитку автентичної концепції «полюсів». Крім 
того низка стратегічних програм розвитку держав та 
об’єднань (наприклад, [4]) передбачають втілення 
зазначених ідей на практиці.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослі-
дження концептуального каркасу, ретроспективи та 
засад практичної імплементації ідей полюсів зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тео-
рія полюсів зростання (розвитку) була розроблена в 
1950-х рр. французьким економістом Ф. Перру [5]. В її 
основі лежить уявлення щодо провідної ролі галузе-
вої структури економіки і, в першу чергу, лідируючих 
галузей, що створюють нові товари та послуги. Центри 
і ареали економічного простору, в яких розміщуються 
підприємства провідних галузей, стають полюсами, 
які притягують до себе фактори виробництва, оскільки 
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забезпечують найбільш ефективну їх експлуатацію. 
Пізніше Ж. Будвіль [6] показав, що в якості полюсів 
зростання можна розглядати не лише об’єднання під-
приємств галузей-лідерів, але і конкретні території 
(населені пункти), які виконують в економіці регі-
ону функції генераторів інновацій та прогресу. Тео-
рія полюсів зростання отримала подальший розвиток 
в працях П. Потьє [7] про осі розвитку. Основна ідея 
полягала в тому, що території, розміщені між полю-
сами росту і забезпечують транспортне сполучення, 
отримують додаткові стимули розвитку, завдяки зрос-
танню вантажопотоків, поширенню інновацій, розви-
тку інфраструктури. Тому вони перетворюються в осі 
(коридори) розвитку, що визначають разом із полю-
сами зростання просторовий каркас регіону.

Еволюцію концепції полюсів зростання не можна 
розглядати відірвано від розвитку практичних ініціатив 
у цій царині. Період із середини 1960-х по середину 
1970-х ознаменувався бурхливим зростанням акаде-
мічного інтересу до стратегій стимулювання полюсів 
зростання, який супроводжувався численними кон-
ференціями, публікаціями та іншими заходами. Як 
наслідок почали спостерігатись спроби практичного 
втілення стратегій такого типу у середовищах як роз-
винутих країн, так і тих, що розвиваються (держави 
Латинської Америки були серед піонерів). Оцінюючи 
ефективність втілення таких програм із сучасних тем-
поральних позицій, можна зробити висновок про їх 
загальну неуспішність (принаймні в плані досягнення 
намічених цілей за вказані терміни). Щоправда, можна 
відмітити окремі випадки деякого поступу у виконанні 
поставлених завдань, які пов’язані або із дійсно вда-
лим інструментарієм та підходом стратегії, або із «щас-
ливим» збігом обставин (серед прикладів успішних 
ранніх стратегій дослідники традиційно називають 
Програму розвитку Аппалачів у США, спроби декон-
центрації деяких мегаполісів у Великій Британії та 
створення промислових полюсів в Індії). Окремо слід 
виокремити промислову політику створення моносек-
торних міст в соціалістичному таборі держав, яка за 
своєю суттю є своєрідним варіантом стратегії планових 
полюсів, що реалізовується майже виключно в центра-
лізованій манері (тобто відбувалась підміна ринкових 
процесів концентрації адміністративними заходами). 

Не зважаючи на це, випадки, коли стратегія реалізову-
валась послідовно, в повному обсязі і протягом усього 
наміченого періоду часу були нечисленними.

Відносно коротку історію імплементації стратегій 
полюсів зростання можна умовно розділити на 5 етапів:

1. Ранні 1960-ті рр. – сформовані основні постулати 
стратегії та коло проблем, на яке вона повинна спрямо-
вуватись (обидва аспекти були в основному обґрунто-
вані завдяки працям Ф. Перру [5]);

2. Пізні 1960-ті рр. – активне застосування стратегії 
для вирішення широкого спектру завдань (цей період 
ознаменовується розцвітом ери кейнсіанства та, відпо-
відно, значним рівнем державного втручання і загаль-
ним оптимізмом щодо системи планування);

3. Ранні 1970-ті рр. – прояв численних випадків про-
валу та відмови від стратегії полюсів зростання, що збі-
глися в часовому вимірі із фундаментальним переглядом 
масштабів державного втручання (і планування зокрема);

4. Із середини 1970-х рр. по 2000-ні рр. – дискреди-
тація та відмова від стратегії полюсів зростання. Своє-
рідні «відголоски» стратегії полюсів зростання знахо-
дять свій вияв у програмах регіонального розвитку на 
основі технополісів [8] та кластерів;

5. 2010-ті рр. – відновлення інтересу практиків до 
основних постулатів концепції полюсів зростання та їх 
трансформація до сучасних реалій.

Незважаючи на різноманітність цільової спрямо-
ваності пропонованих стратегій полюсів зростання, 
можна виокремити низку їх характеристик, що прита-
манні для практично всіх типів (рис. 1).

По-перше, стратегія повинна передбачати стиму-
лювання приросту зайнятості та населення в певних 
заздалегідь визначених локаціях регіону протягом вка-
заного періоду часу. При цьому, однак, не обов’язково 
передбачається, що зростання буде відсутнім в інших 
частинах регіону, проте плановий полюс розглядається 
в якості первинного осередку чи то державних, чи при-
ватних інвестицій, які спрямовуються або в ключову 
галузь, або в промисловий комплекс, або в альтерна-
тивну економічну діяльність.

По-друге, стратегія спрямовується на визначену 
обмежену кількість полюсів, чисельність яких варіює 
в залежності від поставлених цілей. Так, політика 
орієнтована на стимулювання розвитку сільських 

територій регіону, зазвичай потребує 
відносно великої кількості планових 
полюсів, тоді як відновлення міжрегіо-
нального балансу акцентує зусилля на 
кількох центрах. Обмеження на геогра-
фічну густину (повторюваність) полю-
сів також залежить від типу економіч-
ної діяльності в регіоні.

По-третє, стратегія обов’язково 
передбачає певну просторову дис-
кримінацію чи селективний підхід до 
локацій. Така дискримінація проявля-
ється у виборі центрів, котрі на думку 
ініціатора стратегії володіють потенціа-
лом для стабільної підтримки обраного 
спектру економічної діяльності, так як 
експлуатують певні інтер- чи інтраре-
гіональні локаційні переваги, місце в 
ієрархії міст чи (менш критично) досвід 
зростання у минулому.

 

Неминуча 
 модифікація загальної  
просторової структури  

зайнятості та населення  
в регіоні 

Просторова дискримінація 
чи селективний підхід до  

локацій 

Спрямування на  
обмежену кількість  
полюсів, чисельність  
яких варіює в залежності  
від поставлених цілей 

СТРАТЕГІЇ 
ПОЛЮСІВ 
ЗРОСТАННЯ 

Стимулювання росту  
зайнятості та населення  
в окремих локаціях 
регіону 

Рис. 1. Ознаки стратегій полюсів зростання
Джерело: розробка автора



–79–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

По-четверте, стратегія неминуче передбачає моди-
фікацію просторової структури зайнятості та насе-
лення в регіоні. Дійсно, одним із припущень стратегії 
полюсів зростання є те, що існуюча просторова струк-
тура є перешкодою регіональній економічній експан-
сії, а політичні цілі можуть бути досягнуті якщо, окрім 
іншого, структура буде модифікована (переважно в 
напрямку концентрації). Така модифікація насамперед 
пов’язана із аспектом зайнятості (не беручи до уваги 
окремі випадки специфічної комутації), яка в свою 
чергу впливає на розміщення населення. Хоча іноді 
варіант зворотної каузації може також розглядатись як 
базовий, тобто в першій інстанції акцент робитиметься 
на загальній детермінації структури поселення грома-
дян в очікуваннях, що це зрештою приведе до концен-
трації зайнятості.

Усі наведені чотири характеристики тією чи іншою 
мірою присутні у різноманітних варіантах стратегії 
полюсів зростання, які ми розглядали вище. Кожна із 
цих характеристик не є, звісно, унікальними виключно 
для стратегії полюсів зростання, однак в своїй сукуп-
ності вони формують її «обличчя» чи, використовуючи 
термінологію із римського права, sine qua non, що від-
різняє від інших типів стратегій. Більш того, наявність 
усіх зазначених чотирьох елементів автоматичного 
свідчить про імплементацію стратегії полюсів зрос-
тання, навіть якщо її ініціатор не вживає таку детер-
мінацію. Вважаємо, що не варто «переобтяжувати» 
трактування стратегії полюсів зростання додатковими 
критеріями чи деталізацією. Хоча Ґ. Камерон, напри-
клад, аргументував, що селекція планових полюсів 
сприяє «… встановленню пріоритетів для здійснення 
державних інвестицій у кількісних та просторових 
вимірах» [9, с. 19]. У схожій манері Г. Річардсон та 
М. Річардсон припускають, що стратегія надає можли-
вість «… інтеграції промислової політики, фізичного 
планування і внутрішньорегіонального та міжрегіо-
нального планування» [10, с. 164]. Обидва твердження 
є без сумніву актуальними, однак, на нашу думку, ана-
логічну аргументацію можна застосувати і для інших 
типів стратегій, адже акцент на просторовій концен-
трації не може вважатись виключною прерогативою 
стратегій полюсів зростання і є елементом загальних 
практик координації державних інвестицій чи регіо-
нальної політики.

Як ми вже раніше відмічали, важливим підґрунтям 
прийняття стратегії полюсів зростання є те, що просто-
рова структура регіону не відповідає потребам або екс-
плуатації існуючого забезпечення факторами виробни-
цтва, або приваблення та закріплення в регіоні набору 
економічних діяльностей. Стратегія полюсів зростання 
намагається подолати зазначені невідповідності шляхом 
активації системи планових полюсів зростання, які узго-
джуються відповідно до певної просторової конфігура-
ції із врахуванням критеріїв розміру, ієрархічного рівня, 
частоти та локації. Однак це комплексне питання не 
завжди адекватно аналізувалось при втіленні стратегії.

Аспект розміру планового полюса є особливо важли-
вим насамперед через те, що середні витрати (зокрема 
державні видатки на пряме інвестування, субсидіарну 
підтримку, розвиток інфраструктури та надання сус-
пільних послуг) та середні регіональні доходи навряд 
чи залишатимуться незмінними при зростанні розміру 
полюсу. Достатньо великий масив наукової літератури 

присвячений питанню економічної теорії розміру міста 
(т. зв. теорія «оптимального» розміру міста). Якщо 
більш ранні дослідження приділяли основну увагу 
рівню витрат [11], то пізніші праці враховували пара-
лельно також і рівень продукту та доходу [12].

Однак в контексті аналізу із позицій полюсів 
зростання більш актуальним буде спрощений підхід 
Дж. Парра, який розглядає ситуацію без прив’язки до 
стану вже існуючої міської системи [13, с. 1248]. При 
цьому розмір планового полюсу трактується як зайня-
тість (пряма, непряма та індукована), що генерується 
новими інвестиціями у локацію. Співвідношення 
середніх витрат та вигод від створення планових полю-
сів демонструється через параметр «загальні чисті 
вигоди» (TNB) наступним чином:

TNB
G

SC S
S B S C S�

� � � � � � ��� ���                 (1)

де S – розмір планового полюса;
C(S) – середні витрати (вартість) інвестицій (відпо-

відні витрати на одиницю новоствореної зайнятості) у 
плановому полюсі як функція S;

В(S) – середні вигоди (регіональний дохід, що гене-
рується одиницею новоствореної зайнятості) як функ-
ція S;

G – наперед заданий рівень регіональних витрат на 
стратегію полюсів зростання;

G/SC(S) – кількість планових полюсів розміру S.
Рівняння (1) може також бути подано у вигляді:

TNB G
B S

C S
�
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� �
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1                        (2)

де B(S) / C(S) – відображає співвідношення витрати-
вигоди полюса розміру S.

Максимізуючи рівняння (1) та (2), визначаємо 
S* – цільовий розмір планового полюсу, а, отже, і F* – 
цільову частоту полюсів, яка розраховується за наве-
деною нижче формулою із округленням вниз до най-
ближчого цілого значення:

F
G

S C S
*

* *
� � ��                            (3)

Іншими словами комбінація цільових розміру та 
частоти максимізують TNB. Якщо ж очікується, що G > 
F*S*C(S*), то кожному із полюсів можна буде зростати 
вище цільового розміру S* до рівня поки бюджет регі-
ональної політики буде вичерпаним (однак варто наго-
лосити, що цільовий розмір S* є незалежним від G).

Недоліком такого підходу є те, що всі планові 
полюси демонструватимуть однаковий розмір. Також 
питання цільового розміру нереально розглядати без-
відносно до існуючої системи міст, оскільки планові 
полюси досить рідко розбудовують дійсно із нуля. Вра-
ховуючи такі обмеження моделі при розгляді розмірів 
доцільно брати до уваги варіації середніх витрат та 
вигод для кожного окремого ієрархічного рівня існу-
ючих міських центрів, у яких плановий полюс може 
бути розміщеним. Отже, один рівень центрів може 
мати надлишковий обсяг в існуючій системі інфра-
структури, тобто середні витрати від створення пла-
нових полюсів даного розміру можуть бути суттєво 
нижчими ніж відносно інших рівнів. Хоча розглянуті 
умови суттєво ускладнюють проведення аналізу, проте 
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модель все ж привносить певний каркас для іденти-
фікації цільового розміру і частоти планових полю-
сів, а також певних ієрархічних рівнів міст, відносно 
яких можна застосовувати стратегію. У зв’язку із цим 
«пороговий аналіз» в стилістиці Дж. Хюза та Дж. Коз-
ловскі [14] може розглядатись як один із релевантних 
підходів для подальшого аналізу (ми повернемося до 
цього питання пізніше при розгляді ієрархічних рівнів 
планових полюсів).

Ініціатори стратегій полюсів зростання загалом 
сприймають ідею цільового розміру чи серії розмірів 
планових полюсів і необхідності відповідного «наро-
щування» існуючих центрів. Однак питання частоти 
таких центрів не знаходить однозначного розуміння і 
породжує низку проблем, особливо відносно аспекту 
міжрегіонального розподілу очікуваних вигод. У зв’язку 
із цим, ініціатори стратегій часто розглядають полюси у 
манері повного перекриття простору, так щоб будь-яка 
частина регіону знаходилась не далі від певної макси-
мальної відстані від полюсу [15]. Із таких міркувань 
розглядається і бажана частота полюсів, однак існуючі 
бюджетні обмеження переважно приводять до того, що 
частота не розглядається незалежно від розміру полюсу.

При цьому можливі, звісно, варіанти, за яких роз-
поділ бюджету між цілком відмінними комбінаціями 
розміру та частоти полюсів приносить ідентичний (мак-
симальний) рівень вигод TNB, привносячи цим певну 
гнучкість у виборі конфігурацій. Більш того можливі 
ситуації, за яких відмовляються від максимізації TNB 
на користь конфігурацій, котрі забезпечують більш рів-
номірний міжрегіональний розподіл вигод (при цьому 
полюси вирізняються меншим розміром але вищою час-
тотою), приносячи однак більший результат, ніж інші 
типи регіональних стратегій. Однак при перевищенні 
розумних меж такий підхід може зрештою привести до 
ситуації, за якої питання частоти домінує над питанням 
розміру, нівелюючи цим саму суть стратегії полюсів 
зростання. Щоправда зазначене твердження не примен-
шує важливості врахування частоти, як і інших цілей 
регіональної політики, які через неї відображаються. 
Часто існують обмеження, котрі не дозволяють втілю-

вати стратегію полюсів зростання у чистому вигляді, а 
досягнення різних цілей досягається більш ефективно з 
допомогою альтернативних типів стратегій.

Ще одним критерієм просторової конфігурації, 
який пов’язаний із частотою, є дистанціонування 
полюсів один відносно іншого. Особливо актуаль-
ним є цей аспект, якщо ціллю стратегії є модифікація 
існуючої національної системи міст з метою розвер-
тання міграційних потоків від метрополій до планових 
полюсів. Критерій дистанціонування також важливий 
у регіонах із диференційованою структурою, зокрема 
якщо стратегія полюсів направлена на вирішення про-
блем депресивних територій. Так, у випадку якщо 
плановий полюс вигідніше розмітити в іншій локації 
регіону (враховуючи більш сприятливу ситуацію із 
міжрегіональним транспортом, наявними земельними 
ділянками, ефектами агломерації і т. п.), то його зна-
чна віддаленість від депресивного регіону може стати 
перешкодою для створення міграційного каналу. Від-
чуття прив’язаності до території у значної частини 
населення може привести до того, що навіть успішна 
активація віддаленого планового полюса не вирішить 
проблему із депресивною локацією.

Аспект дистанціонування в просторовій конфігурації 
планових полюсів слід розглядати у комплексі із аспек-
тами розміру та частоти. Розглядаючи дистанціонування 
основних полюсів в ключовому регіоні, можна відмі-
тити, що відносною нормою вважається розташування 
«малих» полюсів поруч із центром з метою деконцентра-
ції та «великих» полюсів на значній віддалі – з метою від-
новлення регіонального просторового балансу.

Висновки з проведеного дослідження. Стратегії 
полюсів зростання поступово відновлюють свою попу-
лярність після десятиліть забуття. Особливо актуальними 
вони можуть бути для менш розвинутих держав, оскільки 
дозволяють досягнути певного рівня регіонального зрос-
тання за умов обмеженого бюджету. Розглянуті в статті 
засадничі принципи притаманні стратегіям такого типу 
дозволяють краще зрозуміти їх вузьку цільову направле-
ність, що може бути важливим для уникнення минулих 
помилок імплементації таких програм.
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ВИДИ, ОБ’ЄКТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Обґрунтовано походження організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Визначено, що 
вихідною позицією в їх розподілі було закладено існуючі три форми власності та їх рівноправність. Поділ сіль-
ськогосподарських підприємств охарактеризовано за формою власності, видом підприємства та об’єктом орга-
нізаційно-правової форми: Товариство з обмеженою відповідальністю визначено на основі організаційно-правової 
форми (форма власності – змішана, вид підприємства – інші, об’єкт – господарське товариство); виробничі коо-
перативи (форма власності – приватна, вид підприємства – приватне, об’єкт – кооператив).

Ключові слова: організаційно-правові форми, види підприємств, аграрний сектор економіки, Господарський 
кодекс України, агрохолдинги, кооперативи.

ВИДЫ, ОБЪЕКТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Матковский П.Е.

Обоснованно происхождение организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий. Опреде-
лено, что исходной позицией в их распределении были заложены существующие три формы собственности 
и их равноправие. Разделение сельскохозяйственных предприятий охарактеризованы по форме собственности, 
виду предприятия и объекту организационно-правовой формы. Общество с ограниченной ответственностью 
определено на основе организационно-правовой формы (форма собственности – смешанная, вид предприятия – 
другие, объект – хозяйственное общество); производственные кооперативы (форма собственности – частная, 
вид предприятия – частное, объект – кооператив).

Ключевые слова: организационно-правовые формы, виды предприятий, аграрный сектор, Хозяйственный 
кодекс Украины, агрохолдинги, кооперативы.

TYPES, OBJECTS AND ORGANIZATIONAL LEGAL FORMS OF ENTERPRISE IN 
AGRICULTURAL

Matkovsky P.

The origin of organizational and legal forms of agricultural enterprises is substantiated. It is determined that the existing 
position in their distribution was laid on the existing three forms of ownership and their equality. The division of agricultural 
enterprises is characterized by the form of ownership, the type of enterprise and the object of the organizational-legal form: 
state-owned enterprises (ownership form – state, type of enterprise – state, object – enterprise); private enterprises and farms 
(ownership – private, type of enterprise – private, object – enterprise); business partnerships – this is not an organizational 
and legal form, as noted in the statistical collections and their object, which includes organizational and legal forms. For 
example, a limited liability company is an organizational and legal form (the form of ownership is mixed, the type of the 
enterprise is the other, the object is the economic society); production cooperatives (ownership – private, type of enterprise – 
private, object – cooperative).

Keywords: organizational and legal forms, types of enterprises, agrarian sector of economy, economic code of 
Ukraine, agroholdings, cooperatives.
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Постановка проблеми. Внаслідок аграрної 
реформи, роздержавлення і приватизації майнового 
та земельного фонду колишніх колгоспів, аграрний 
сектор економіки України трансформувався і від-
булися зміни. Значною мірою на їх поспіх здійснив 
вплив Указ Президента України від 03.12.1999 р. 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення рефор-

мування аграрного сектора економіки». Першим 
пунктом цього указу визначено: «реформування про-
тягом грудня 1999 – квітня 2000 року колективних 
сільськогосподарських підприємств на засадах при-
ватної власності на землю та майно» [1]. Термін часу 
в чотири місяці, який прописаний в указі для поділу 
всіх колективних господарств, та низка інших факто-
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Рис. 1. Походження організаційно-правових форм господарювання
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рів надзвичайно ускладнили досить важливе завдання 
збереження цілісності майнового фонду, без якого 
праця селян на розпайованих сільськогосподарських 
угіддях, як показав досвід, стала надто важкою та 
низькорентабельною. З часом утворились нові ога-
нізаційно-правові форми сільськогосподарських під-
приємств, до числа розпорядників кінцевими резуль-
татами діяльності яких увійшло менше ніж один 
відсоток власників сільськогосподарських угідь. При 
цьому частка використовуваних новими агроформу-
ваннями (взятих в оренду від селян) земель складає 
понад половину (57%) сільськогосподарських угідь 
України станом на 01.01.2016 р. [2].

Тобто більшу частку земель аграрного сектору еко-
номіки України обробляють сільськогосподарські під-
приємства. Їх поділ можна класифікувати за видами (в 
залежності від форми власності та їх комбінацій між 
собою) та організаційно-правовими формами (тобто 
такими формами організації, які узаконені, тому, 
власне, правовими).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
авторів у процесі власного дослідження сільськогос-
подарських підприємств розглядають їх через призму 
організаційно-правових форм господарювання. Узако-
нення організаційно-правових форм господарювання 
сільськогосподарських підприємств міститься в Госпо-
дарському кодексі України [3], класифікаторі організа-
ційно-правових форм господарювання [4], тощо. Дослі-
дженням цих понять приділяли увагу такі науковці як: 
Г.В. Черевко [5], А.Є. Данкевич [6], А. Мартин [7] та ін. 
Однак малодослідженим залишається походження цих 
форм, причини їх формування в юридичній та еконо-
мічній площинах.

Формулювання цілей статті. Виклад статті має 
на меті обґрунтування взаємозв’язку між видами, 
об’єктами та організаційно-правовими формами сіль-
ськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. На рисунку 1 нами 
запропоновано власне бачення походження організа-
ційно-правових форм та їх взаємозв’язок із формами 
власності. Якщо до незалежності України не було при-
ватної форми власності:, згідно статті 4 Закону союзу 
радянських соціалістичних республік: «Власність в 
СРСР виступає у формі власності радянських грома-
дян, колективної і державної власності» [8], то вже 
перед ухваленням незалежності України (7.02.1991 р.) 
було прийнято Закон України «Про власність», в якому 
редакція статті 2 була наступною: «Власність в Укра-
їні виступає в таких формах: приватна, колективна, 
державна. Всі форми власності є рівноправними» [9]. 
Поділ на види підприємств ґрунтується на цій ноті 
права. Це стосується не тільки земельного, а й майно-
вого фонду підприємств аграрного сектору економіки.

В подальшому на основі приватної, колективної та 
державної форм власності та їх комбінацій утворю-
ються види підприємств, на основі видів – утворю-
ються об’єкти організаційно-правових форм, кожен 
з яких включає певну групу організаційно-правових 
форм господарювання, що добре видно на рисунку 1.

Згідно Господарського кодексу України, статті 
63 підприємства можуть набувати таких видів та орга-
нізаційних форм (рис. 1):

1. Залежно від форм власності, передбачених зако-
ном, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

– приватне підприємство, що діє на основі приват-
ної власності громадян чи суб’єкта господарювання 
(юридичної особи);

– підприємство, що діє на основі колективної влас-
ності (підприємство колективної власності);

– комунальне підприємство, що діє на основі кому-
нальної власності територіальної громади;

– державне підприємство, що діє на основі держав-
ної власності;

– підприємство, засноване на змішаній формі влас-
ності (на базі об’єднання майна різних форм власності);

– спільне комунальне підприємство, що діє на 
договірних засадах спільного фінансування (утри-
мання) відповідними територіальними громадами – 
суб’єктами співробітництва [3].

В Україні можуть діяти також інші види підпри-
ємств, передбачені законом: унітарні та корпоративні.

Унітарними є підприємства державні, комунальні, 
підприємства, засновані на власності об’єднання гро-
мадян, релігійної організації або на приватній влас-
ності засновника. Корпоративними є кооперативні 
підприємства, підприємства, що створюються у формі 
господарського товариства, а також інші підприємства, 
в тому числі засновані на приватній власності двох або 
більше осіб.

До приватних об’єктів організаційно-правових 
форм належать приватні підприємства та фермерські 
господарства (рис. 1).

Приватним підприємством визнається підприєм-
ство, що діє на основі приватної власності одного або 
кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та 
його (їх) праці чи з використанням найманої праці. 
Приватним є також підприємство, що діє на основі 
приватної власності суб’єкта господарювання – юри-
дичної особи [3].

Фермерське господарство є формою підприємни-
цтва громадян з метою виробництва, переробки та реа-
лізації товарної сільськогосподарської продукції [3]. 
Членами фермерського господарства не можуть бути 
особи, які працюють у ньому за трудовим договором 
(контрактом, угодою).

До об’єктів інших організаційно-правових форм 
належить: підприємство з іноземними інвестиціями 
та іноземне підприємство. Що ж стосується сільсько-
господарських підприємств, то до цього виду орга-
нізаційно-правових форм належать міжгосподарські 
аграрні формування.

На початок 2017 р. в Україні функціонувало 
45558 сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм господарювання, в тому 
числі 6967 господарських товариств, 3215 приватні 
підприємства, 448 кооперативи, 34137 фермерських 
господарств, 199 державних підприємств, 592 підпри-
ємств інших форм господарювання [10].

Доцільно спочатку розрахувати сукупну вартість 
ресурсів, якими забезпечені агроформування. Відповід-
ний розрахунок допоможе побудувати дієву модель роз-
витку сільськогосподарського підприємства і визначи-
тися з потенційними джерелами надходження ресурсів.

Дані рисунку 2 [11] свідчать про те, що на сучас-
ному етапі державні сільськогосподарські підприєм-
ства не фінансуються на необхідному рівні. Фермерські 
господарства аналогічно не мають значних коштів для 
повного забезпечення себе необхідними джерелами. 



–84–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Аналіз структури сукупних ресурсів сільськогосподар-
ських підприємств різних форм власності представле-
ний на рисунку 2 [11].

Така ситуація відмічається й щодо виробничим коо-
перативам. Виключно господарські товариства забез-
печені більш ніж на 60% ресурсами, що дозволяє їм 
здійснювати безперебійний процес виробництва, однак 
стверджувати, що саме вони достатньо забезпечені 
ресурсами не можливо,а значить ми можемо констату-
вати про нестачу ресурсів, яка може бути компенсована 
лише за рахунок активної виробничої та фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств.

Висновки. Здійснений поділ сільськогосподар-
ських підприємств можна охарактеризувати за формою 
власності, видом підприємства та об’єктом організа-
ційно-правової форми:

– державні підприємства (форма власності – дер-
жавна, вид підприємства – державне, об’єкт – під-
приємство);

– приватні підприємства та фермерські господар-
ства (форма власності – приватна, вид підприємства – 
приватне, об’єкт – підприємство);

– господарські товариства – це не організаційно-
правова форма, а їхній об’єкт, який включає організа-
ційно-правові форми. Наприклад, товариство з обме-
женою відповідальністю – це організаційно-правова 
форма (форма власності – змішана, вид підприємства – 
інші, об’єкт – господарське товариство);

– виробничі кооперативи (форма власності – при-
ватна (власність кооперативу), вид підприємства – при-
ватне, об’єкт – кооператив);

– підприємства інших форм господарювання 
(форма власності – змішана, вид підприємства – інші, 
об’єкт – інші).

Позитивна динаміка забезпеченості необхідними 
ресурсами для розширеного відтворення господар-
ських товариств потребує їх детальнішого аналізу в 
подальших дослідженнях.
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Рис. 2. Сукупні ресурси сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області 
різних організаційно-правових форм за 2017 р.
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ

В статті проаналізовано рівень та структуру доходів населення країни, динаміку мінімальної, номінальної 
та реальної заробітних плат за період 2010–2018 рр. Звернута увага і на зміни в структурі витрат населення. 
Наголошено на значному тиску на бюджет соціальної допомоги та інших трансфертних платежів, які висту-
пають однією із основних статей витрат бюджету держави. Трансфертні платежі є частиною доходів дер-
жави, які направляються в приватний сектор для згладжування рівня нерівномірності розподілу доходів між 
різними верствами населення.

Ключові слова: доходи населення та їх диференціація, витрати населення, трансфертні платежі, майнове 
розшарування, соціальна допомога.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ВПЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Онищук В.О., Ващук О.В.

В статье проанализированы уровень и структура доходов населения страны, динамика минимальной, номи-
нальной и реальной зароботной платы за период 2010–2018 гг. Обращено внимание и на изменения в структуре 
затрат населения. Отмечено значительное давление на бюджет социальной помощи и других трансфертных 
платежей, которые выступают одной из основных статей затрат бюджета страны. Трансфертные платежи 
являются частью доходов страны, которые направляются в частный сектор для сглаживания уровня неравно-
мерности роспределения доходов между разными слоями населения.

Ключевые слова: доходы населения и их дифференциация, затраты населения, трансфертные платежи, 
имущественное расслоение, социальная помощь.

FORMATION OF POPULATION INCOME AND ITS IMPACT ON THE LIVING STANDARDS

Onyshchuk V., Vashchuk O.

The article analyzes the level and structure of the population’s income, the dynamics of the minimum, nominal 
and real wages for the period of 2010–2018. The attention is also paid to changes in the structure of population expen-
diture. There is a significant pressure on the budget of social assistance and other transfer payments, which are one 
of the main items of the budget expenditures of the state. Transfer payments are part of the state’s revenues, which 
are sent to the private sector to smooth the level of uneven distribution of income between different segments of the 
population. Despite the importance of these expenditures in the budget of the country, current realities of economic 
life indicate a further deepening of property stratification of the population and the growth of social inequality and, 
accordingly, social tension in society.

Keywords: income of the population, income differentiation, expenses of the population, transfer payments, property 
stratification, social assistance.
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Постановка проблеми. Раціональна поведінка 
державного регулювання будь-якої країни має забез-
печувати підвищення добробуту власного населення. 
Добробут населення визначають його доходи, тобто 
вся сукупність грошових та інших надходжень, що 
можуть спрямовуватися на задоволення фізичних, 
економічних, моральних та інших потреб. В Укра-
їні доходи населення формуються за рахунок оплати 
праці, підприємницьких доходів, доходів від майна та 
власності, соціальних допомог та інших одержаних 
поточних трансфертів. Аналіз рівня та структури дохо-
дів і витрат населення допоможе визначити проблемні 
напрямки в соціально-економічній політиці держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам формування доходів населення та видатків на 
споживчі товари завжди приділялося достатньо уваги 
з боку сучасних науковців, таких як: П. Гайдуцький, 
А. Лісовий, П. Мазурок, О. Мельниченко, С. Мочер-
ний [2], І. Кириленко, О. Кравченко [1], Б. Пасхавер, 
П. Саблук, Н. Холод, М. Федірко та інших. Однак, у 
зазначеній сфері все ще залишається достатньо питань, 
яким варто надати уваги у сьогоденні та провадити 
подальше вивчення і дослідження.

Формування цілей статті. Багато вчених приді-
ляють визначеній темі значний інтерес, бо саме забез-
печення високого рівня суспільного добробуту є і буде 
залишатися одним із визначальних напрямків сучас-
ного державного регулювання. Сучасна соціально-еко-
номічна політика державного регулятора передбачає 
подальше збільшення соціальних виплат, які будуть 
все в більшій мірі відволікати значні фінансові ресурси 
з Державного бюджету України на зменшення соціаль-
них диспропорцій, а не на науково-технічний розви-
ток країни. Тому актуальними залишаються проблеми 
щодо підтримання стабілізації та забезпечення еконо-
мічного зростання в країні, які нерозривно пов’язані 
зі зростанням рівня життя населення (ступенем задо-
волення матеріальних, духовних та соціальних потреб 
населення) та ефективного функціонування трудового 
потенціалу країни.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити 
той факт, що Україна визначила свій подальший роз-
виток в рамках Європейської інтеграції та розбудови 
соціально спрямованої ринкової економіки, показни-
ком ефективності якої виступає високий рівень життя 
населення. Всі суб’єкти господарювання та населення 
країни виявляють бажання перейти до європейського 
рівня життя, європейського рівня доходів. Але євро-
пейська інтеграція неминуче буде пов’язана і з перехо-
дом до європейських цін на товари і послуги, а також і 
європейських стандартів життя [1, с. 577]. У населення 
виникає потреба в якісніших умовах проживання, 
медичних послугах, продуктах харчування. Висува-
ються також і вищі вимоги до правової захищеності не 
лише прав власності, господарської діяльності, безпеки 
оточуючого природного середовища, а і соціальних 
стандартів (спрямованих на збільшення можливостей 
людей вирішувати свої проблеми, домагатися особис-
того успіху та індивідуального щастя). Всі суб’єкти 
господарювання країни намагаються адаптуватися до 
сучасних реалій та забезпечити стабільну ефективність 
своєї діяльності.

Підприємницька діяльність завжди пов’язана з 
витратами різноманітних факторів виробництва, необ-

хідних для виробництва готової продукції та послуг. 
Основною задачею бухгалтерського обліку на підпри-
ємстві виступає точне та своєчасне, у відповідності до 
сучасних вимог оподаткування та ведення бухгалтер-
ської документації, врахування цих витрат на різнома-
нітних балансових рахунках. Специфічна особливість 
обліку затрат живої праці відводиться бухгалтерам-
обліковцям, що займаються обліком таких витрат як 
постійних працівників підприємства, так і тимчасових 
та сезонних. Зазначені витрати представлять собою 
нарахування заробітної плати, що є доходами персо-
налу підприємства, і в той же час виступають суттєвою 
складовою виробничих витрат підприємства. Регулю-
вання державою мінімального рівня заробітної плати 
носить двоякий характер:

– з одного боку, це гарантує певний прожитковий 
рівень та підвищує добробут населення,

– з другого боку – це викликає суттєве збільшення 
витрат підприємства, що не може не вплинути на під-
вищення собівартості реалізованої продукції.

Варто наголосити, що заробітна плата – це нагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за 
трудовими договорами власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [2]. 
Для того, щоб зарплата виконувала свої основні функції 
як економічна категорія (відтворювальну, стимулюючу, 
регулюючу та соціальну) вона повинна задовольняти 
певний прожитковий рівень [3]. І тут особлива увага 
надається не номінальній (нарахованій та виплаченій 
працівникові суми грошей, яка відповідає витраченій 
ним праці за певний період часу), а реальній – яка харак-
теризує купівельну спроможність номінальної зарплати 
(вона визначає кількість товарів і послуг, яку працівник 
зможе придбати за зароблену суму грошей). Динаміка 
рівня номінальної та реальної заробітної плати по Укра-
їні відображена у таблиці 1 [4].

Таблиця 1. Середньомісячна номінальна та 
реальна заробітна плата штатних працівників в 

Україні, 2010–2018 рр.
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Відхилення: Відсотків до 
попереднього року
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а 

за
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тн

а 
пл

ат
а

2010 2239 х х 120,0 110,2
2011 2633 394 17,6 117,6 108,7
2012 3026 393 14,9 114,9 114,4
2013 3265 239 7,9 107,9 108,2
2014 3480 215 6,6 106,0 93,5
2015 4195 715 20,5 120,5 79,8
2016 5183 988 23,6 123,6 109,0
2017 7104 1921 37,1 137,1 119,1
2018 

(січень-
вересень)

8605 1501 21,1 125,7 112,9

Як зазначено у таблиці 1, у порівнянні з 
2010 р. зростання номінальної заробітної плати у 
2018 р. склало 6366 грн (зростання майже у 3,8 разів). 
Щодо визначення темпів зростання заробітної плати, 
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то вони значно вищі за номінальною ніж реальною 
заробітною платнею.

Показники щодо рівня мінімальної заробітної плати 
за період 2010–2018 рр. та прогнозованого на 2019 р. 
подано на рис. 1 і складає зростання за цей період на 
3304 грн (зростання майже в 4,8 разів) [4].

Показники рис. 1 засвідчують позитивні тен-
денції щодо зростання і мінімальної, і середньої 
номінальної та реальної заробітних плат. Але варто 
також провести аналіз формування доходів та 
витрат населення країни за період 2010–2017 рр. 
(табл. 2) [4].

За показниками табл. 2 можна прослідкувати дина-
міку та структурні зрушення як доходів населення, так 
і їх витрат за період 2010–2017 рр. А для наочності 
динаміку структури доходів населення України в 
2010 та 2017 роках подамо на рис. 2.

Як бачимо, за період з 2010 по 2017 роки частка заро-
бітної плати в доходах населення зросла з 40,8% до 44,3% 
(зростання на 3,5%), частка прибутку на змішаний дохід – 
з 14,5% до 17,5% (зростання на 3,0%), частка соціальної 
допомоги та інших одержаних поточних трансфертів зни-
зилася з 38,5% до 35,2% (зниження на 3,3%), частка дохо-
дів від власності – знизилася з 6,2% до 3,0% (на – 3,2%).

Таблиця 2. Доходи і витрати населення України, 2010–2017 рр.
(млн грн)

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Доходи: 1101175/ 
100%

1266753/ 
100%

1457864/ 
100%

1548733/ 
100%

1516768/ 
100%

1772016/ 
100%

2051331/ 
100%

2475826/ 
100%

зарплата 449553/ 
40,8%

529133/ 
41,8%

609394/ 
41,8%

630734/ 
40,7%

615022/ 
40,5%

709590/ 
40,0%

898326/ 
43,8%

1096835/ 
44,3%

прибуток та змішаний доход 160025/ 
14,5%

200230/ 
15,8%

224920/ 
15,4%

243668/ 
15,7%

254307/ 
16,8%

323506/ 
18,3%

378213/ 
18,4%

433924/ 
17,5%

доходи від власності (одержані) 67856/ 
6,2%

68004/ 
5,4%

80769/ 
5,5%

87952/ 
5,7%

85114/ 
5,6%

80035/ 
4,5%

75452/ 
3,7%

73702/ 
3,0%

соціальні допомоги та інші одержані 
поточні трансферти

423741/ 
38,5%

469386/ 
37,1%

542781/ 
37,2%

586379/ 
37,9%

562325/ 
37,1%

658885/ 
37,2%

699340/ 
34,1%

871365/ 
35,2%

Витрати та заощадження 1101175/ 
100%

1266753/ 
100%

1457864/ 
100%

1548733/ 
100%

1516768/ 
100%

1772016/ 
100%

2051331/ 
100%

2475826/ 
100%

придбання товарів та послуг 838213/ 
76,1%

1030635/ 
81,4%

1194791/ 
82,0%

1304031/ 
84,2%

1316757/ 
86,8%

1568173/ 
88,5%

1840262/ 
89,7%

2297573/ 
92,8

доходи від власності (сплачені) 28844/ 
2,6%

29064/ 
2,3%

18567/ 
1,3%

21091/ 
1,4%

23495/ 
1,5%

18583/ 
1,0%

15564/ 
0,8%

18725/ 
0,8%

поточні податки на доходи, майно та 
інші сплачені поточні трансферти

72251/ 
6,6%

83931/ 
6,6%

97226/ 
6,7%

107345/ 
6,9%

145736/ 
9,6%

154187/ 
8,7%

182914/ 
8,9%

228508/ 
9,2%

нагромадження нефінансових активів 19578/ 
1,8% –1159 –2954 5378 2912 –2117 –5481 –5295/  

– 0,2%

приріст фінансових активів 142289/ 
12,9%

124282/ 
9,8%

150234/ 
10,3%

110888/ 
7,2%

27868/ 
1,8%

33190/ 
1,9%

18072/ 
0,9%

–63685/ 
–2,6%

Наявний дохід 847949 988983 1149244 1215457 1151656 1362599 1582293 1852063
Реальний наявний дохід, % до попере-
днього року 117,1 108,0 113,9 106,1 88,5 79,6 102,0 106,0
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Рис. 1. Показники номінальної та реальної заробітної плати в Україні, 2010–2019 рр.
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Варто проведений аналіз доповнити співвідношен-
ням сум доходів отриманих у вигляді заробітної плати 
(реально зароблених сум) та соціальної допомоги і 
інших поточних трансфертів (виплачених з бюджетних 
ресурсів) (рис. 3) [4].

Показники рис. 3 засвідчують, що на кожну гривню 
заробітної плати у 2010 р. припадало майже 0,94 грн, 
що були видані у вигляді соціальної допомоги та інших 
поточних трансфертів. В наступні періоди відбувалося 
зменшення цього показника. А у 2017 р. на кожну 
гривню заробітної плати припадало майже 0,79 грн, 
виплачених у вигляді соціальної допомоги та інших 

поточних трансфертів. Отже, тиск соціальних виплат 
на Державний бюджет залишається досить значним 
(соціальні видатки в цілому занадто великі для країни 
з таким рівнем економічного розвитку), але не є ефек-
тивним. За даними ПРООН, майже 20% працюючих, 
32,6% сімей з дітьми та майже 24,5% всього населення 
України є бідними [5; 6].

До невтішних висновків приводить і аналіз струк-
турних змін витрат населення за період 2010–2017 рр., 
результати якого подано на рис. 4 [4].

З показників рис. 4 можна визначити, що витрати на 
придбання товарів та послуг у 2017 р. зросли до 92,8% 
у порівнянні з 76,1% у 2010 р. (зростання на 16,7%). 
Доходи від власності (сплачені) знизилися з 2,6% у 
2010 р. до 0,8% у 2017 р., а поточні податки на доходи, 
майно та інші сплачені поточні трансферти відповідно 
за цей період зросли з 6,6% до 9,2%.

Особливу увагу варто приділити витратам насе-
лення на оплату житла, комунальних продуктів та 
послуг. На рис. 5 відображена частка зазначених витрат 
та вказана частка сум, що припадають на пільги та суб-
сидії [4].

Зазначені на рис. 5 показники переконливо дово-
дять, що підвищення тарифів на комунальні послуги 
обертаються збільшення виплат на їх субсидіювання 
з 0,6% у 2010 р. до майже 7,0% у 2017 р. Тепер стає 
зрозумілим кому на справді «допомагає» державний 
бюджет і чому населення України стає біднішим.

Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз 
переконливо доводить неспроможність сучасних влад-
них структур вирішити проблеми бідності в країні. 
Залучення та розподіл бюджетних коштів в Україні 
здійснюється неефективно та має низку невирішених 
проблем. Ми глибоко переконані, що для підвищення 
рівня життя населення необхідно, в першу чергу, ство-
рити нові робочі місця, тобто провадити ефективну 
політику сприяння зайнятості (удосконалення інвес-
тиційної та податкової політики для відкриття нових 
підприємств); по-друге, здійснювати стимуляційну 
політику для розвитку малого та середнього бізнесу; 
по-третє, удосконалити систему соціального захисту, 
що практично надасть дієву підтримку найбільш враз-
ливим верстам населення.

Вирішення зазначених проблем вимагає подаль-
шого дослідження та наукового пошуку.

 

 
 

40,80% 

14,50% 
6,20% 

38,50% 

2010 рік 

зарплата 
прибуток та змішаний дохід 
доходи від власності 
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 

44,30% 

17,50% 3,00% 

35,20% 
2017 рік 

зарплата 
прибуток на змішаний дохід 
доходи від власності 
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 

Рис. 2. Динаміка структури доходів населення 
України в 2010 та 2017 рр. (%)

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

449553 529133 
609394 630734 

615022 
709590 

898326 

1096835 

423741 
469386 

542781 
586379 562325 

658885 699340 

871365 

заробітна плата соціальна допомога 

Рис. 3. Співвідношення заробітної плати та соціальних виплат, 2010–2017 рр., млн грн



–89–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

1. Кравченко О.О. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної 
нестабільності. Збірник праць Миколаївського національного університету № 7. Миколаїв, 2017. С. 572–578.

2. Лісовий А.В. Економічний аналіз доходів населення: стан, структура, динаміка. Наукові праці НДФІ. 2010. 
№ 5. С. 18–22.

3. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. К.: Академія, 2004. 856 с.
4. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Цілі розвитку тисячоліття. ПРООН. URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/2015%20

MDGs%20Ukraine%20infographics%20ukr.pdf
6. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку. НАН України; Інститут економіки 

та прогнозування. К., 2010. 356 с.

Е-mail: vachuc@ukr.net

 

 
 

76,10% 

2,60% 

6,60% 

1,80% 

12,90% 2010  рік 

придбання товарів та послуг 
доходи від власності (сплачені) 
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 

92,80% 

0,80% 9,20% 
2017 рік 

придбання товарів та послуг 
доходи від власності (сплачені) 
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 

 

0

5

10

15

20

25

2 010р. 2 013р. 2 014р. 2 015р. 2 016р. 2 017р. 
7,6 8 8,1 10,2 14,7 

17,8 

0,6 0,5 0,5 

1,4 

5,1 

6,8 

Оплата житла та комунальних послуг Сума пільг та субсидій 

Рис. 5. Частка витрат на комунальні послуги та частка сум, що припадають  
на пільги та субсидії, 2010–2017 рр. (%)

Рис. 4. Аналіз структурних змін витрат населення за 2010–2017 рр. (%)



–90–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 456

Руба О.П.
аспірант кафедри обліку і оподаткування,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ІНТЕРЕСІВ  
УЧАСНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті запропонована власна модифікація методики збалансування інтересів учасників акціонерних ком-
паній, також розроблено пропозиції щодо вирішення питання фінансування проектів забезпечення розвитку 
підприємства на основі збалансованості інтересів його учасників. Здійснена оцінка збалансованості інтересів 
учасників фармацевтичного підприємства з метою відповідності «золотому правилу бізнесу». Виконана оцінка 
збалансованості інтересів учасників фармацевтичного підприємства за «золотим правилом» показала, що у 
2015–2017 рр. фармацевтичні підприємства максимально наблизилися до відповідної закономірності «золоте 
правило бізнесу». На основі відхилень фактичних значень від еталонних запропоновано сукупність заходів, усу-
нення слабких місць і кращого збалансування інтересів учасників акціонерних компаній.

Ключові слова: система збалансованих показників, «золоте правило бізнесу», збалансованість інтересів під-
приємства, рангові показники ефективності, методика забезпечення розвитку підприємства, фармацевтичні 
підприємства.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Руба А.П.

В статье рассмотрена авторская модификация методики сбалансирования интересов участников акционер-
ных компаний, также разработаны предложения решения вопросов финансирования проектов обеспечения раз-
вития предприятия на основе сбалансированности интересов его участников. Осуществлена оценка сбаланси-
рованности интересов участников фармацевтического предприятия с целью соответствия «золотому правилу 
бизнеса». Выполненая оценка сбалансированности интересов участников фармацевтического предприятия за 
«золотым правилом» показала, что в 2015–2017 гг. фармацевтические предприятия максимально приблизились 
к соответствующей закономерности «золотое правило бизнеса». На основе отклонений фактических значений 
от эталонных предложено совокупность мероприятий, устранение слабых мест и лучшего сбалансирования 
интересов участников акционерных компаний.

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, «золотое правило бизнеса», сбалансированность 
интересов предприятия, ранговые показатели эффективности, методика обеспечения развития предприятия, 
фармацевтические предприятия.

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF EVALUATION OF INTEREST OF PARTICIPANTS OF 
PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

Ruba O.

The article proposes the own modification of the method of balancing the interests of the participants of the joint-stock 
companies, as well as proposals for solving the financing of projects to ensure the development of the enterprise based 
on the balance of interests of its participants. An estimation of the balance of interests of the participants of the phar-
maceutical company with the aim of complying with the «golden rule of business» is carried out. The assessment of the 
balance of interests of the pharmaceutical company participants according to the «golden rule» has been performed, that 
in 2015–2017 pharmaceutical enterprises as closely as possible approached the relevant law «golden rule of business». 
The rate of profit growth was higher than the growth rate of revenue. On the basis of deviations of the actual values from 
the benchmarks, a set of measures, elimination of weaknesses and better balance of interests of participants of joint-stock 
companies are proposed.

Keywords: system of balanced indicators, «golden rule of business», balance of interests of the enterprise, rank indi-
cators of efficiency, methodology of providing enterprise development, pharmaceutical enterprises.

Постановка проблеми. З метою вирішення про-
блеми збалансованості інтересів учасників фарма-
цевтичного підприємства важливо пам’ятати, що їх 
інтереси часто є діаметрально протилежними. Одних 
цікавить дотримання прав інвесторів, склад акціонерів 
і Ради директорів, інших – фінансові показники діяль-

ності, третіх – розмір і періодичність виплати дивіден-
дів, четвертих – можливість вертикальної інтеграції і 
т. д. Слід зазначити, що неможливо управляти такою 
кількістю факторів одночасно. Необхідне вирішення 
проблеми дотримання балансу інтересів таким чином, 
щоб він відповідав критерію економічної доцільності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням методики системи збалансованих показ-
ників присвячені праці таких вчених як А.М. Бан-
дурка, І.М. Червяков, О.В. Посилкіна, П.Ю. Буряк, 
М.В. Римар, М.Т. Бец, Г.А. Крамаренко.

Постановка завдання. Для нормального перебігу 
процесу управління важливо своєчасно і точно здій-
снювати оцінку ефективності діяльності підприємства. 
Розробники систем підтримки ухвалення рішень, таких 
як Microsoft, Oracle, «Галактика», постійно наголо-
шують, що для цього слід застосовувати універсальні 
індикатори. Перед керівниками підприємства виникає 
проблема вибору такого індикатора, який би реально 
відображав сукупні результати діяльності компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
думку вчених, вибір того чи іншого показника зале-
жить від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, і 
для різних сфер діяльності показники ефективності 
будуть різними. Більшість фахівців пропонують вико-
ристовувати фінансові показники, такі як рентабель-
ність, частку ринку, приріст товарообігу і кількості 
покупців, темп зростання продажів, чистий прибуток 
та ін. На їхню думку, для оцінки ефективності діяль-
ності підприємства потрібно лише правильно піді-
брати той чи інший показник. Інші економісти вважа-
ють, що незважаючи на велику кількість фінансових 
показників, з їх допомогою не завжди можна адекватно 
оцінити діяльність компанії. Тому наряду з фінансо-
вими показниками, при оцінці ефективності діяльності 
підприємства слід застосовувати і нефінансові показ-
ники. Наприклад, Пол Р. Нівен стверджує: «Коренем 
проблеми з оцінкою результатів діяльності є те, що 
практично вона ґрунтується виключно на фінансових 
показниках діяльності» [9, с. 24]. Для вирішення цієї 
проблеми він пропонує використовувати збалансовану 
систему показників, як найефективніший інструмент 
для успішного втілення в життя різних стратегій.

Розробники збалансованої системи показників 
Р. Каплан і Д. Нортон пропонують при виборі універ-
сального індикатора результативності діяльності під-
приємства враховувати чотири найважливіші аспекти: 
фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання 
і розвиток персоналу [6, с. 238].

Інші фахівці в області економіки схильні вважати 
одним з найбільш коректних індикаторів динаміки роз-
витку компанії співвідношення темпів зміни деяких з 
характеристик її діяльності.

Наприклад, М. Кисельов пропонує оцінювати дина-
міку основних показників діяльності підприємства, 
зіставляючи темпи їх зміни. На його думку, наступне 
співвідношення є оптимальним:

Тбп > Топ > Та > 100%,                      (1)
де Тбп – темп зміни балансового прибутку;
Топ – темп зміни обсягу продажів;
Та – темп зміни валюти балансу.
Зазначене співвідношення одержало назву «золоте 

правило економіки підприємства» і свідчить, що на 
підприємстві:

– відбувається скорочення собівартості, завдяки 
випереджаючим темпам зростання прибутку у порів-
нянні зі зростанням обсягів продажів;

– відбувається ефективне використання ресурсів 
завдяки випереджаючим темпам зростання обсягів 

продажів у порівнянні зі зростанням активів підпри-
ємства;

– економічний потенціал підприємства зростає в 
порівнянні з попереднім періодом.

В залежності від цілей управління обирають різні 
часові інтервали. Управлінські рішення, ухвалені на 
основі отриманих результатів за 2 суміжні календарні 
роки, використовуються для поточного управління. 
Для стратегічного управління цей інтервал повинен 
бути збільшений принаймні до 5 років, щоб результати 
діагностики були точнішими. При цьому для характе-
ристики інтенсивності змін необхідно розрахувати такі 
середні темпи зростання, які визначаються за форму-
лами середньої геометричної, середньої хронологічної 
та простої середньої арифметичної.

Подібні розрахунки виконані Є. Федоровою, яка 
в своїй науковій роботі стверджує, що підвищення 
ефективності господарювання може відбуватися, якщо 
показники діяльності підприємства будуть зростати в 
наступній послідовності:

Тпр > Треал > Твл. кап. > Такт                      (2)
де Тпр – темп зростання прибутку;
Треал – темп зростання реалізації продукції;
Твл. кап. – темп зростання власного капіталу;
Такт – темп зростання активів [11, с. 12].
На думку проф. В.Г. Белоліпецького, зазначені вище 

співвідношення слід поєднати з визначенням вартості 
фірми. Він стверджує, що «в загальній формулі ефек-
тивності

Тr > Те > Ті > Так                           (3)
вартість фірми знаходить відображення: в першому 

параметрі – з точки зору доходів (Тr); у другому пара-
метрі знаходиться приблизна вартість, як частка від 
річного обороту (Те); в третьому параметрі відбива-
ється вартість майна фірми (Ті); в останньому параме-
трі виявляється вартість з позиції чистих активів фірми 
(Так)» [2, с. 127].

Згідно висновків одного з провідних вчених з про-
блем аналізу та фінансового менеджменту д.е.н, проф. 
Ковальова В.В. співвідношення темпів зміни сукуп-
ного капіталу, авансованого в діяльність підприємства, 
обсягу реалізації і прибутку відображають позитивну 
тенденцію в розвитку компанії [7, с. 346]:

100% < Тс < Тr < Tp,                         (4)
де Тс – темп зміни сукупного капіталу, авансованого 

в діяльність підприємства;
Тr – темп зміни обсягу реалізації;
Тр – темп зміни прибутку.
Ковальов В.В. наголошував на принциповій важ-

ливості зазначеного співвідношення і запропонував за 
аналогією із «золотим правилом механіки» назвати його 
«золотим правилом економіки підприємства» [7, с. 347].

Для акціонерних товариств застосовують наступну 
інтерпретацію «золотого правила економіки підпри-
ємства»:

Такц > Тчп > Тп > Твр > Тперс. > 1,                (5)
де Такц – темп зростання ринкових цін акцій; Тчп – 

темп зростання чистого прибутку; Тп – темп зростання 
прибутку до оподаткування; Твр – темп зростання 
виручки від реалізації товарів; Тперс. – темп зростання 
чисельності персоналу.
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Співвідношення Твр > Тперс випливає з вимоги зрос-
тання продуктивності праці. Тчп > Тп свідчить, що випе-
реджаючі темпи зростання чистого прибутку ефектив-
ніші, на відміну від прибутку до оподаткування, тому 
що він повністю надходить в розпорядження колек-
тиву. Домінування темпу показника Такц над темпами 
зростання інших показників означає позитивний вплив 
збільшення курсової вартості акцій, що належать під-
приємству. Сформульоване правило відображає умови 
ідеальної динаміки розвитку підприємства і є основою 
управління в інтересах його акціонерів. Чим ближче 
реальна динаміка до ідеальної, тим вищий рівень 
менеджменту управлінських систем на підприємстві.

Отже, «золоте правило економіки» вказує на еко-
номічний потенціал підприємства, його можливість 
розвиватися. Це економічна модель, тому порівняння 
фактичних показників з нею дозволяє ідентифікувати 
ситуацію як нормальну, якщо співвідношення показни-
ків знаходиться у заданих межах, чи як ненормальну, 
якщо дане співвідношення не дотримується [7].

Якщо показники демонструють динаміку зрос-
тання, то це свідчить про позитивні тенденції на під-
приємстві. Але якщо зазначені темпи зростання не 
виконуються, то це свідчення порушення фінансової 
рівноваги, чи ситуації, яка передбачає існування явних 
чи прихованих чинників, що говорять про наближення 
кризових явищ.

На основі представлених методик автором статті 
здійснена оцінка збалансованості інтересів учасників 
фармацевтичного підприємства з метою відповідності 
«золотому правилу бізнесу».

В якості основних показників балансу інтересів 
ПАТ «ФАРМАК» приймемо наступні: виручка від реа-
лізації продукції (ВР), собівартість виробництва про-
дукції (С), чистий прибуток (ПП), чисельність персо-
налу (Ч), сукупні активи (СА) і виплачені дивіденди 
(Д). Саме ці показники економісти рекомендують вико-
ристовувати інвесторам для аналізу діяльності підпри-
ємства. По-перше, в умовах обмеженості інформації, 
властивій корпоративному управлінню, ці показники є 
найбільш доступними, в силу того, що є обов’язковими 
до опублікування в засобах масової інформації та в дея-
ких економічних виданнях виходять в складі рейтингів 
підприємств. По-друге, відображають найважливіші 

фінансові характеристики для реальних і потенційних 
власників: економічне зростання і розмір корпорації – 
ВР і ВА, віддача від авансованого капіталу – П і ЧП, 
ефективність використання ресурсів і продуктивність – 
Ч, зростання добробуту власників – Д. По-третє, дані 
показники піддаються упорядкуванню в динаміці.

Оскільки фармацевтичне підприємство ПАТ «ФАР-
МАК» є акціонерним товариством,, то формула для 
розрахунків дещо модифікується і буде мати такий 
вигляд:

T < T < T < T < T < T     × À C Â ×Ï Ä .              (6)
Дане правило має на увазі забезпечення якісного 

зростання показників, що дає можливість компанії в 
майбутньому досягти успіху в обраній стратегії.

Темп зростання показників визначимо за традицій-
ною формулою:
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x x
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100% ,                       (7)

де: хі – значення показника у поточному періоді;
хі–1 – значення показника у попередньому періоді.
Припишемо кожному показнику еталонного 

порядку ранги в спадаючому порядку.

Таблиця 1. Ранги темпів  
еталонної динаміки показників

Показник Нормативний ранг
ТЧ 6
ТА 5
ТС 4
ТВ 3
ТЧП 2
ТД 1

Далі розрахуємо відхилення рангів за формулою:
 ∆ = −ô í

i i iR R R                              (8)
де  ∆ iR  – відхилення рангів нормативного і фактич-

ного порядків i-го показника;
Ri
í  – ранг i-го показника у еталонному порядку;

Ri
ô  – ранг i-го показника у фактичному порядку.

На основі відхилень фактичних значень від еталон-
них здійснюється розробка заходів, усунення слабких 
місць і кращого збалансування інтересів.

Таблиця 2. Основні вихідні показники, що визначають діяльність ПАТ «ФАРМАК»
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньоспискова чисельність працівників, осіб 1934 1954 2116 2250 2351 2456
Середньорічна вартість активів, тис. грн 1628777,5 1854350,5 2353377 3090548,5 3911851,5 4645116,5
Собівартість виробництва продукції, тис. грн 1339385 1612856 1967793 2978913 3648314 4298262
Чистий дохід від реалізації, тис. грн 1691761 1947537 2503335 3578033 4612715 5583124
Чистий прибуток, тис. грн 272722 302678 241411 405415 676383 1035217
Дивіденди 1,65 1,78 1,88 3,03 4,6 5,75

Таблиця 3. Темпи зростання основних індикаторів, що характеризують розвиток ПАТ «ФАРМАК»
Темпи зростання/ скорочення досліджуваних показників 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Середньоспискова чисельність працівників - 1,034 8,291 6,333 4,489 4,466
Середньорічна вартість активів - 13,849 26,911 31,324 26,575 18,745
Собівартість виробництва продукції - 20,418 22,007 51,383 22,471 17,815
Чистий дохід від реалізації - 15,119 28,539 42,931 28,918 21,038
Чистий прибуток - 10,984 -20,242 67,936 66,837 53,052
Дивіденди - 7,879 5,618 61,170 51,815 25,000
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Проаналізуємо вплив збалансованості інтересів 
на ринкову вартість підприємства ПАТ «ФАРМАК». 
Основні вихідні дані для розрахунку наведені у табл. 2.

Представлені показники дозволяють констатувати, 
що за останні роки фінансова діяльність підприємства 
була досить успішною і, більш того, має тенденцію до 
поліпшення.

Результати розрахунку темпів зростання вихідних 
показників представлені у наступній таблиці.

Замінимо значення темпів зростання рангами цих 
характеристик, в порядку спадання показників темпів 
зростання. За результатами ранжування порівняємо, 
який з показників зростає більш швидкими темпами, а 
який найповільніше.

Виконана оцінка збалансованості інтересів учасни-
ків фармацевтичного підприємства за «золотим пра-
вилом» показала, що у 2015–2017 рр. підприємство 
максимально наблизилось до такої закономірності, бо 
темп зростання прибутку був більшим, ніж темп зрос-
тання виручки, і темп зростання чисельності вищим 
від темпу зростання виручки. що зумовлено виконан-
ням планів компанії і свідчить про ефективне управ-
ління підприємством. Порушення рангу спостеріга-
лось на рівні показників прибутковості.

Для кращого розуміння відхилень від рангів по 
роках розрахуємо відхилення фактичних рангів від 
еталонних.

Найбільш проблемними показниками є ті, які мають 
найбільше значення відхилення темпів рангів фактич-
ного порядку від нормативного, тобто реальний темп 
яких значно недобрав до рекомендованого за критерієм 
балансу інтересів.

Для обчислення загальної відповідності фактич-
них значень рангів визначеним нормативним скорис-
таємось показниками рангової кореляції Спірмана та 
коефіцієнтом збігів. Коефіцієнт Спірмана дозволяє 
проаналізувати стратегічну ефективність діяльності 
підприємства. В його основу закладено динаміку нор-
мативних показників розвитку компанії.

Коефіцієнт рангової кореляцій Спірмана розрахову-
ємо за формулою:
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де n – кількість показників, що відображають дина-
мічний критерій; i – відповідний показник динамічного 
розвитку, Rií  – ранг i-го показника в еталонному порядку; 
Ri
ô  – ранг i-го показника у фактичному порядку.

Для розрахунку коефіцієнтів рангової кореляції за 
відхиленнями обчислимо суми квадратів рангових від-
хилень.

Для обчислення коефіцієнтів збігів Фехнера необ-
хідно визначити, скільки збігів пріоритетності змін 
ключових індикаторів спостерігається порівняно з 
еталонним критерієм. Для цього необхідно попарно 
порівняти ранги за темпами зростання. Якщо фак-
тичне значення показника відбувається в еталонному 
напрямі, тобто перевищує за темпами зростання темпи 
зростання базового показника, то ідентифікуємо цю 
ситуацію значенням +1, у протилежному випадку –1. 
Коефіцієнт збігів Фехнера визначається за формулою:

Таблиця 4. Рейтингова оцінка темпів зростання показників розвитку ПАТ «ФАРМАК»
Еталонний критерії 2013 2014 2015 2016 2017

Середньоспискова чисельність працівників 6 6 4 6 6 6
Середньорічна вартість активів 5 3 2 5 4 4
Собівартість виробництва продукції 4 1 3 3 5 5
Чистий дохід від реалізації 3 2 1 4 3 3
Чистий прибуток 2 4 6 1 1 1
Дивіденди 1 5 5 2 2 2

Таблиця 5. Відхилення фактичних значень від еталонних для ПАТ «ФАРМАК»
Еталонний критерії 2013 2014 2015 2016 2017

Середньоспискова чисельність працівників 6 0 -2 0 0 0
Середньорічна вартість активів 5 -2 -3 0 -1 -1
Собівартість виробництва продукції 4 -3 -1 -1 1 1
Чистий дохід від реалізації 3 -1 -2 1 0 0
Чистий прибуток 2 2 4 -1 -1 -1
Дивіденди 1 4 4 1 1 1

Таблиця 6. Сума квадратів рангових відхилень і коефіцієнти рангової кореляції  
для ПАТ «ФАРМАК» за 2013–2017 рр.

Еталонний критерії 2013 2014 2015 2016 2017
Середньоспискова чисельність працівників 6 0 4 0 0 0
Середньорічна вартість активів 5 4 9 0 1 1
Собівартість виробництва продукції 4 9 1 1 1 1
Чистий дохід від реалізації 3 1 4 1 0 0
Чистий прибуток 2 4 16 1 1 1
Дивіденди 1 16 16 1 1 1
Сума квадратів відхилень - 34 50 4 4 4
Коефіцієнт рангової кореляції 0,029 -0,429 0,886 0,886 0,886
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K
F
nF = ,                             (10)

де F – сума позитивних і негативних співвідношень 
між рангами;

n – загальна кількість попарних порівнянь між 
визначеними рангами.

Аналогічно здійснимо розрахунки показників Фех-
нера за 2014–2017 рр.

Для кращого представлення результатів, 
вихідні дані помістимо у таблицю. Використані 
методики дозволили отримати досить близькі 
результати.

Таблиця 7. Матриці попарних порівнянь рангових показників 2013 року за методикою Фехнера
Середньоспискова 

чисельність 
працівників

Середньорічна 
вартість 
активів

Собівартість 
виробництва 

продукції.

Чистий 
дохід від 

реалізації
Чистий 

прибуток Дивіденди

Середньоспискова чисель-
ність працівників 0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Середньорічна вартість 
активів  0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Собівартість виробництва 
продукції   0,00 –1,00 +1,00 +1,00

Чистий дохід від реалізації    0,00 +1,00 +1,00
Чистий прибуток     0,00 –1,00
Дивіденди      0,00
Коефіцієнт збігів Фехнера ((7–8)/15*100=–6,667%

Таблиця 8. Матриці попарних порівнянь рангових показників 2014 року за методикою Фехнера
Середньоспискова 

чисельність 
працівників

Середньорічна 
вартість 
активів

Собівартість 
виробництва 

продукції.

Чистий 
дохід від 

реалізації
Чистий 

прибуток Дивіденди

Середньоспискова чисельність 
працівників 0 1 1 1 1 1

Середньорічна вартість 
активів  0 1 1 –1 –1

Собівартість виробництва 
продукції   0 –1 –1 –1

Чистий дохід від реалізації    0 –1 –1
Чистий прибуток     0 –1
Дивіденди      0
Коефіцієнт збігів Фехнера (6–9)/15*100=–20,00%

Таблиця 9. Матриці попарних порівнянь рангових показників 2015 року за методикою Фехнера
Середньоспискова 

чисельність 
працівників

Середньорічна 
вартість 
активів

Собівартість 
виробництва 

продукції.

Чистий 
дохід від 

реалізації
Чистий 

прибуток Дивіденди

Середньоспискова чисельність 
працівників 0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Середньорічна вартість активів  0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00
Собівартість виробництва про-
дукції   0,00 –1,00 +1,00 +1,00

Чистий дохід від реалізації    0,00 +1,00 +1,00
Чистий прибуток     0,00 –1,00
Дивіденди      0,00
Коефіцієнт збігів Фехнера (13–2)/15*100=73,33%

Таблиця 10. Матриці попарних порівнянь рангових показників 2016 року за методикою Фехнера
Середньоспискова 

чисельність 
працівників

Середньорічна 
вартість 
активів

Собівартість 
виробництва 

продукції

Чистий 
дохід від 

реалізації
Чистий 

прибуток Дивіденди

Середньоспискова чисельність 
працівників 0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Середньорічна вартість активів – 0,00 –1,00 +1,00 +1,00 +1,00
Собівартість виробництва про-
дукції – – 0,00 +1,00 +1,00 +1,00

Чистий дохід від реалізації – – – 0,00 +1,00 +1,00
Чистий прибуток – – – – 0,00 –1,00
Дивіденди – – – – – 0,00
Коефіцієнт збігів Фехнера (13–2)/15*100=73,33%
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Отримані результати дозволяють стверджувати, 
що найбільший рівень збалансованості інтересів спо-
стерігався у 2015–2017 роках, найнижчий у 2014 році. 
В 2013 році спостерігався середній рівень збалансо-
ваності інтересів. Загальний рівень збалансованості 
може бути охарактеризований як добрий (вище серед-
нього рівня). У 2014 році значення інтегрованого 
показника збалансованості знизився до «нижче серед-
нього рівня». Якщо розглядати отриманий результат в 
діапазоні від 0 до 1, то значення у 2013 році становило:

R �
�� � � � �� �� �

�
1 0 029 1 0 067

4
0 49

, ) ,
, .

За цією ж формулою можна провести інтерпретацію 
показників. Наприклад, у 2014 році значення інтегрова-
ного показника найнижче – 0,34 («Нижче середнього»), 
а у 2015–2017 роках найвище – 0,90 («Дуже високе»).

Наведену методику доцільно використовувати для 
оцінки інтегрованого показника збалансованості інтер-
есів інших фармацевтичних підприємств у порівнянні 
з лідером ринку фармацевтичної галузі.

Результати проведених розрахунків за матеріалами 
ПАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця”», ПАТ «Фар-
мак» та ПАТ «Київський вітамінний завод» наведемо у 
наступній таблиці.

Висновки з проведеного дослідження. Якщо 
порівнювати результати розрахунку інтегрованого 
показника лідера ринку ПАТ «Фармак» з результа-
тами розрахунку ПАТ «Київський вітамінний завод» 
та ПАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця”», то можна 
відзначити, що підприємства-послідовники не при-
діляють належної уваги показникам збалансованості 
інтересів, оскільки інтегровані показники обох підпри-
ємств знаходяться на низькому рівні.

Таблиця 11. Матриці попарних порівнянь рангових показників 2017 року за методикою Фехнера
Середньоспискова 

чисельність 
працівників

Середньорічна 
вартість 
активів

Собівартість 
виробництва 

продукції

Чистий 
дохід від 

реалізації
Чистий 

прибуток Дивіденди

Середньоспискова чисельність 
працівників 0,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Середньорічна вартість активів – 0,00 –1,00 +1,00 +1,00 +1,00
Собівартість виробництва про-
дукції – – 0,00 +1,00 +1,00 +1,00

Чистий дохід від реалізації – – – 0,00 +1,00 +1,00
Чистий прибуток – – – – 0,00 –1,00
Дивіденди – – – – – 0,00
Коефіцієнт збігів Фехнера (13–2)/15*100=73,33%

Таблиця 12. Результати оцінки близькості фактичних значень до еталонних для ПАТ «ФАРМАК»
2013 2014 2015 2016 2017

Методика № 1 (Коефіцієнт рангової кореляції за Спірманом)* 0,029 –0,429 0,886 0,886 0,886
Методика № 2 (Коефіцієнт збігів за Фехнером)* –0,067 –0,200 0.733 0.733 0.733

* – визначаються на відрізку від -1 до 1

Таблиця 13. Оцінка рівня збалансованості інтересів фармацевтичних підприємств  
на основі розрахунку інтегрованого показника (R) за 2013–2017 рр.

2013 2014 2015 2016 2017
ПАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця”» 0,619  0,567 0,538 0,267 0,343
ПАТ «Фармак» 0,491 0,343 0,905 0,905 0,905
ПАТ «Київський вітамінний завод» 0,510 0,571 0,719 0,371 0,276
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МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ОФШОРАМИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто сучасні підходи до питання трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації 
економіки. Значну увагу приділено новаціям в податковому законодавстві щодо плану щодо протидії роз-
миванню податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування. Окреслено сучасні характерні осо-
бливості взаємозв’язку офшорних фінансових юрисдикцій та оновленого трирівневого формату звітності з 
трансферного ціноутворення. Обґрунтовано напрями контролю за трансфертним ціноутворенням в Укра-
їні в умовах глобалізації.

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, офшори, податок на прибуток,контрольовані операції.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОПЕРАЦИЯХ С ОФФШОРАМИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Рудая М.И.

В статье рассмотрены современные подходы к вопросу трансфертного ценообразования в условиях глобали-
зации экономики. Значительное внимание уделено новациям в налоговом законодательстве по противодействию 
размыванию налоговой базы и выведению доходов из налогообложения. Определены современные характерные 
особенности взаимосвязи оффшорных финансовых юрисдикций и обновленного трехуровневого формата отчет-
ности по трансфертному ценообразованию. Обоснованы направления контроля за трансфертным ценообразо-
ванием в Украине в условиях глобализации.

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, оффшоры, налог на прибыль, контролируемые операции.

TRANSFER PRICE MECHANISM IN OPERATIONS WITH FONDS  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

Rudaya M.

The article deals with modern approaches to the issue of transfer pricing in the conditions of globalization of the econ-
omy. Considerable attention is paid to innovations in the tax legislation regarding the plan to counteract the depreciation 
of the tax base and the elimination of the profits from taxation. The modern features of the offshore financial jurisdiction 
interconnection and the updated three-level reporting format for transfer pricing are outlined. The directions of control over 
transfer pricing in Ukraine in the conditions of globalization are substantiated.

Keywords: transfer pricing, offshore, income tax, controlled operations.

В умовах глобалізаційних процесів офшорний біз-
нес став невід’ємною частиною глобальної економіки. 
Досить часто офшорні юрисдикції виступають дієвим 
інструментом стимулювання розвитку окремих тери-
торій. При цьому слід відмітити, що практично всі 
міжнародні організації оголосили два пріоритети – 
усунення передумов для недобросовісної податкової 
конкуренції і боротьба з легалізацією коштів, заробле-
них злочинним шляхом і фінансування тероризму [1].

В сучасних умовах динамічного розвитку та змін 
у податкового законодавства, посилюється увага до 
адміністрування податку на прибуток підприємств та 
забезпечення податкового контролю з питання транс-
фертного ціноутворення. В той же час в Україні і нині 
не має чітких підходів до вимог щодо трьохрівневої 
структури звітності з трансфертного ціноутворення, 
яку запропоновано для податкових потреб і пого-
джено Організацією економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) у межах плану BEPS (BEPS – роз-

мивання оподатковуваної бази й виведення прибутку 
з-під оподаткування») [9; 12]. Зауважимо, що Мініс-
терство фінансів України та Національний банк Укра-
їни у жовтні 2018 року, оприлюднили проект Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України з метою імплементації Плану протидії розми-
ванню бази оподатковування та виведенню прибутку 
з-під оподаткування» [2], в якому на меті є підтримка 
фінансової стабільності в Україні в умовах переходу 
до вільного руху капіталу, підвищення ефективності 
податкового регулювання та запровадження єдиних 
вимоги до прозорості ведення бізнесу в Україні за між-
народними стандартами. Варто зазначити, що законо-
давці цим законопроектом визначають нові особли-
вості для удосконалення контролю за трансфертним 
ціноутворенням, та поетапне введення в дію окремих 
положень, а також встановлюють особливості застосу-
вання певних положень протягом перехідного періоду 
(2019–2020 рр.).
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Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні підходи 
до проблем ухилення від сплати податків за допомо-
гою офшорних юрисдикціях та практики застосуванням 
трансфертного ціноутворення розглянуто в працях таких 
відомих сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як О. Бозуленко, Н. Блум, В. Буров, Д. Верлан, А. Воз-
нюк, К. Клаусінг, І. Грінберг, Т. Паєнтко, Б. А. Хейфец, 
А. Г. Хопкінс, А. В. Шамраев, Н. Шексон та інші.

Метою статті є аналіз державного регулювання 
механізму трансфертного ціноутворення в операціях із 
офшорами в умовах глобалізації економіки.

Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що 
структура вітчизняного експорту України зазнала глоба-
лізаційних процесів, де зайняла місце сировинно-аграр-
ної економіки, а відтак це створило потенційні умови для 
виведення прибутків з-під оподаткування через офшорні 
юрисдикції. Відповідний спосіб мінімізації оподатку-
вання характеризувався як один з найбільш вигідним, що 
зумовило запровадження з вересня 2013 року системи 
контролю трансфертного ціноутворення. Слід зазначити, 
що з 2017 р. Україна офіційно почала брати участь у регу-
лярних заходах ОЕСР, на яких здійснюється обговорення 
процедур, терміни впровадження мінімальних стандартів 
та піднімаються проблеми впровадження BEPS, із якими 
стикаються країни-учасниці [7].

Враховуючи це, доцільно вести мову про виокрем-
лення певних новацій у трансфертному ціноутворенні, 
пов’язаних із формуванням інструментарію, які б забез-
печили формування надійного механізму боротьби з ухи-
ленням від сплати податків через низькоподаткові юрис-
дикції. Варто відмітити, що з 01 січня 2018 року набрав 
чинності Закон України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2018 році» від 07 грудня 2017 року  
№ 2245-VIII, яким було внесено зміни щодо контрольова-
них операцій і трансфертного ціноутворення [2].

Однією з найважливіших новацій стало розши-
рення переліку пов’язаних осіб. Перелік та характе-
ристики належності юридичних та фізичних осіб до 
складу пов’язаних осіб визначено пп. 14.1.159 Подат-
кового кодексу [6]. Зміни полягають у критеріях визна-
ння осіб пов’язаними, відповідно до яких визначають, 
що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
таких юридичних осіб є одна і та ж сама фізична особа. 
Варто зазначити, що Податковий кодекс не містить від-
повідного терміна для визначення, хто такий «кінцевий 
бенефіціарний власник (контролер)», Повне визна-
чення кінцевого бенефіціарного власника наведено в 
п. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення» від 
14.10.2014 р. № 1702 [3]. А відтак, це визначення охоплює 
можливість прямо чи опосередковано через інших осіб 
здійснювати вирішальний вплив на управління та гос-
подарську діяльність юридичної особи, володіти част-
кою 25% чи більше статутного капіталу або прав голосу. 
Слід зазначити, що до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Подат-
кового Кодексу [6] повернуто норми, які були чинні у 
2013, 2014 роках коли юридичні особи визнаються 
пов’язаними, якщо повноваження одноособового вико-
навчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і 
та сама особа (наприклад, ситуація, коли фізична особа 

є керівником на двох підприємствах, то ці два підпри-
ємства визнаються пов’язаними); або якщо їх пов’язані 
фізичні особи є також пов’язаними між собою (напри-
клад, 2 фізичні особи чоловік та дружина перебувають 
у шлюбі, чоловік – володіє 100 відсотками корпоратив-
них прав підприємства «А», а дружина володіє 52 відсо-
тками корпоративних прав підприємства «Б», то ці два 
підприємства визнаються пов’язаними між собою).

Варто відмітити, що з січня 2018 року вступили 
в дію такі зміни до підпунктів 39.2.1.1, 39.2.1.4 та 
39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу 
України [6], відповідно до яких, операції визнаються 
контрольованими, що здійснюються між нерезидентом 
та його постійним представництвом в Україні. Таким 
чином, господарські операції між нерезидентом та його 
постійним представництвом в Україні вважатимуться 
контрольованими операціями за умови, що річний обсяг 
таких операцій перевищує 10 млн грн, для цього виду 
контрольованих операцій не вимагається виконання 
критерію річного доходу (тобто нема жодних критеріїв 
щодо обсягу доходу постійного представництва). Слід 
зауважити, що для інших контрольованих операцій, 
що підпадають під правила трансфертного ціноутво-
рення, як і раніше, річний дохід резидента має стано-
вити 150 млн грн та більше, а річний обсяг операцій між 
резидентом та нерезидентом має дорівнювати або пере-
вищувати 10 млн грн. Визначення постійного представ-
ництва міститься в пп. 14.1.193 Податкового кодексу 
України [6]. Ним є постійне місце діяльності, через яке 
повністю або частково проводиться господарська діяль-
ність нерезидента в Україні, зокрема місце управління; 
філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда 
для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова 
свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку 
природних ресурсів; склад або приміщення, що вико-
ристовується для доставки товарів; сервер. Трансфертна 
ціна для цілей оподаткування порівнюється із звичайною 
ціною, яка визначається на основі методів, розроблених 
Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) та відповідно до підпунктів 39.3.1, 39.3.2, 39.3.3, 
39.3.4, 39.3.5, 39.3.6, 39.3.7, пп. 39.3 ст. 39 Податкового 
кодексу України. До таких методів відносять: – порів-
няльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); – 
ціни перепродажу; – «витрати плюс»; – чистого при-
бутку; – розподілення прибутку [6].

В останні роки намітилась стійка тенденція до змен-
шення кількості активних та відкриття нових офшорів, 
що пояснюється започаткуванням у світовій практиці 
активної боротьби з ними, і в першу чергу це стосу-
ється контролю трансфертного цінотворення. Наявна 
тенденція свідчить, зокрема, про рекомендації ОЕСР 
[10] з даного питання, заснованих за принципом «витяг-
нутої руки», який полягає у співставленні економіч-
них умов проведеної операції із такою, що могла би 
бути здійснена між непов’язаними контрагентами за 
інших рівних умов. Варто зазначити, що у 2018 році в 
Податковому кодексі України з’явилося суттєве уточ-
нення, відповідно до якого обсяг операцій платника 
податків з кожним контрагентом має визначатися за 
цінами, які відповідають принципу “витягнутої руки” 
(пп. 39.2.1.9 ПКУ) [6]. Отже, якщо обсяг операцій з 
контрагентом менше 10 млн грн за договірними цінами, 
то це ще не всі розрахунки, а необхідно відкоригувати 
їх обсяг до цін принципу “витягнутої руки”, а як резуль-
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тат, тільки якщо після такого коригування обсяг залиша-
ється меншим 10 млн грн, то операція не є контрольова-
ною. Також з урахуванням змін до п. 50.1 ст. 50 Кодексу, 
у разі якщо платником податків під час підготовки 
звіту про контрольовані операції буде встановлено, що 
умови його контрольованих операцій не відповідають 
принципу «витягнутої руки», він може здійснити само-
стійне коригування та подати уточнюючий розрахунок 
до податкової декларації з податку на прибуток під-
приємств до 1 жовтня року, наступного за звітним, без 
застосування штрафної санкції.

Відповідно до українського законодавства запро-
ваджено нові критерії формування переліку держав 
(територій), операції із резидентами яких визнаються 
контрольованими для цілей трансфертного ціноут-
ворення. Варто наголосити, що з 01 січня 2018 року 
набула чинності постанова Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 року № 1045 «Про затвердження 
переліку держав (територій)» [7], та включає 95 орга-
нізаційно-правових форм нерезидентів з 26 країн світу 
які відповідають критеріям, установленим підпунктом 
39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податко-
вого кодексу України. Критерії, за якими відбувався від-
бір держав: держави (території), у яких ставка податку 
на прибуток підприємств на 5 і більше відсоткових 
пунктів нижча, ніж в Україні (тобто нижча 13%); дер-
жави, з якими Україною не укладені міжнародні дого-
вори з положеннями про обмін інформацією; держави, 
компетентні органи яких не забезпечують своєчасний 
та повний обмін податковою та фінансовою інформа-
цією на запити державної фіскальної служби. Згідно з 
новою редакцією застосування коригувань по неконтр-
ольованим операціям трансфертне ціноутворення та 
контрольовані операції стали об’єктом серйозного 
адміністрування податковими органами, хоча політика 
коригування цін на товари та послуги у разі, якщо вони 
суттєво відрізняються від ринкових, з боку податкових 
органів привертали увагу завжди. Міжнародні стан-
дарти внесли лише новий імпульс, для перших важ-
ливих змін. Нині можна констатувати, що підрозділ 
10 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 48, 
яким визначено, що самостійне коригування, передба-
чене п.п. 39.5.4.1 п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового 
кодексу, щодо контрольованих операцій, здійснених 
платниками податків у 2015 та 2016 роках, проводиться 
відповідно до норм ст. 39 Кодексу в чинній редакції на 
день проведення самостійного коригування, тобто з 
01.01.2018 року платники податків можуть самостійно 
відкоригувати ціни контрольованих операцій (суму 
податкових зобов’язань) щодо контрольованих опера-
цій, здійснених у 2015 та 2016 роках, до мінімального/
максимального значення діапазону цін (рентабель-
ності). Варто зазначити, що за наслідками перевірки 
контрольованих операцій коригування буде проводи-
тись контролюючим органом [6].

Процеси, що спостерігаються нині у вітчизняній 
економіці, вимагають від держави перегляду викорис-
тання офшорів у схемах агресивного податкового пла-
нування [5]. Особливо це стосується, виплат пасивних 
доходів (проценти та роялті) за кордон на пов’язану 
особу – нерезидента адже платник податків включає 
їх до складу витрат підприємства і відповідно від-
німає від доходу з метою зменшення бази оподатку-
вання податком на прибуток підприємств. При цьому, 

офшорна компанія заробляє кошти, сплачує мінімальні 
податки місцем реєстрації і перераховує кошти далі на 
іншу офшорну компанію.

Ще одним з дискусійних та незрозумілих питань у 
вітчизняному законодавстві щодо трансфертного ціно-
утворення є реструктуризація заборгованості перед 
нерезидентом, оскільки сума наданих (отриманих) кре-
дитів, а також суми внесених (отриманих) у грошовій 
формі інвестицій не враховуються при визначенні вар-
тісного критерію контрольованих операцій для цілей 
трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахо-
ваних процентів (дивідендів) за такими операціями під-
лягає врахуванню при визначенні вартісного критерію 
контрольованих операцій. Враховуючи зазначене вище, 
операція із погашення кредиторської заборгованості за 
основною сумою позики (без врахування процентів за 
нею), а також операція з внесення додаткового вкладу 
грошовими коштами нерезидентом-позикодавцем до 
статутного капіталу резидента-позичальника не підпа-
дають під визначення контрольованих та не підлягають 
відображенню у звіті про контрольовані операції.

Варто відзначити, що нині за ініціативи ОЕСР/
G20 розроблено план щодо протидії розмиванню 
податкової бази та виведенню прибутків з-під оподат-
кування закордон (Base erosion and profit shifting, BEPS) 
[8]. В рамках цього проекту розроблено 15 кроків, які 
стосуються стратегій податкового планування, у яких 
використовують прогалини та неузгодженості у націо-
нальному та міжнародному податковому законодавстві 
визначені дії, що сприятимуть боротьбі з ухиленням від 
сплати податків. Ці кроки покликані гарантувати, що 
прибуток оподатковується там, де ведеться економічна 
діяльність та створюється вартість. Зокрема з метою 
прозорості операцій у п. 13. Плану BEPS міститься 
розробка норм стосовно документації з трансферт-
ного ціноутворення з метою підвищення прозорості 
для цілей адміністрування податків, з урахуванням 
витрат підприємств на дотримання законодавства. 
Норми, які слід розробити, включатимуть вимогу до 
МНК (мультинаціональних корпорацій) надавати всім 
відповідним урядовим органам необхідну інформацію 
про світовий розподіл доходів, економічну діяльність 
та сплачені податки у різних країнах відповідно до 
спільного зразка. У зв’язку з цим слід зазначити, що 
основною метою буде запровадження трирівневого 
формату звітності з трансферного ціноутворення, де: 
локальний файл (містить аналіз дотримання законодав-
ства з трансфертного ціноутворення для істотних опе-
рацій місцевих платників податків); мастер-файл (міс-
тить стандартизовану довідкову інформацію про групу 
МНК); звітність у розрізі країн (містить конкретну 
інформацію про світовий розподіл доходів МНК, спла-
чені податки та певні індикатори географічного місця 
ведення економічної діяльності у групі МНК) [8].

Слід наголосити, що в згідно з вітчизняним зако-
нодавством, документація з трансфертного ціноутво-
рення передбачає заповнення додатка трансфертного 
ціноутворення до Декларації з податку на прибуток 
пов’язане із заповненням звіту про контрольовані опе-
рації. Згідно зі змінами до п.п. 39.4.5 п. 39.4 ст. 39 Подат-
кового Кодексу [6] збільшено термін для підготовки 
документації з трансфертного ціноутворення та перед-
бачено надання документації не раніше 1 жовтня 
року, що настає за календарним роком, в якому було 
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здійснено відповідні контрольовані операції (раніше 
термін був до – до 1 травня). Разом з цим збільшено 
перелік інформації, яку повинна містити документація 
з трансфертного ціноутворення. Зокрема, додатково до 
чинних раніше вимог п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податко-
вого Кодексу [6] у документації має бути також зазна-
чена така інформація: дані про особу, яка є стороною 
контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника 
податків, які володіють його корпоративними правами 
й корпоративними правами яких володіє сам платник 
(інформація має бути надана щодо звітного періоду, 
в якому здійснювалась контрольована операція, та на 
момент подання документації); опис структури управ-
ління платника податків, схема його організаційної 
структури із зазначенням загальної кількості працю-
ючих осіб та в розрізі окремих підрозділів компанії 
станом на дату операції або на кінець звітного періоду; 
дані про фінансові показники, які використовувались 
під час розрахунку показників рентабельності контр-
ольованої операції, мають бути підтверджені даними 
фінансової та бухгалтерської звітності платника подат-
ків або його контрагента (залежно від сторони контр-
ольованої операції, яка досліджувалась).

Слід зауважити, з метою забезпечення можли-
вості контролюючому органу здійснювати контроль за 
трансфертним ціноутворенням встановлено обов’язок 
для платників податків зберігати документи та інфор-
мацію, яка є необхідною для здійснення податкового 
контролю за трансфертним ціноутворенням. Строк 
зберігання документів щодо контрольованих опера-
цій визначений протягом 2555 днів (тобто 7 років) за 
загальними правилами (раніше термін зберігання був 
3 роки) з дня подання податкової звітності, для скла-
дення якої використовуються зазначені документи.

Згідно діючого податкового законодавства, також 
слід звернути увагу, що з 2018 року, змінами, внесе-
ними до п. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу [6] встанов-

лена процедура попереднього узгодження ціноутво-
рення, за результатами якої великий платник податків 
має можливість укласти із фіскальною службою дого-
вір про попереднє узгодження ціноутворення. Слід вра-
хувати, що помилки у звіті про контрольовані операції, 
несвоєчасне або неповне подання податкової звітності 
з трансфертного ціноутворення тягнуть за собою від-
повідальність і накладення штрафів. У разі неподання 
звіту про контрольовані операції розмір фінансового 
покарання складе 552300,00 грн (300 розмірів прожит-
кового мінімуму); за всі не задекларовані контрольо-
вані операції – 1% суми контрольованих операцій або 
552300,00 грн (300 розмірів прожиткового мінімуму); 
якщо платник податків не подав звіт про контрольовані 
операції або документацію з трансфертного ціноут-
ворення навіть після 30-ти днів від крайнього строку 
сплати штрафу (пункт 39.4 Податкового кодексу [6]), 
санкції за такі порушення складатимуть 5 розмірів про-
житкового мінімуму (9 205 грн.) за кожен календарний 
день неподання вказаних документів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, однією з ключових засад формування механізму 
трансфертного ціноутворення, у контексті подальшої 
боротьба з ухиленням від сплати податків, є здійснення 
державою цілеспрямованого впливу на процеси адмі-
ністрування та імплементації до міжнародних стан-
дартів. Першочерговим завданням при реалізації цього 
напрямку вже здійснено ряд вагомих кроків: запрова-
джено контроль трансфертного ціноутворення; відбу-
вається процес розкриття кінцевих бенефіціарних влас-
ників; впроваджуються зобов’язання України, взяті із 
приєднанням до Плану BEPS, щодо імплементації міні-
мального стандарту запровадження трирівневого під-
ходу щодо звітності з трансферного ціноутворення. Реа-
лізація цих норм дозволить суттєво поліпшити контроль 
трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами 
в умовах глобалізації економіки.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статі проаналізовано та узагальнено структуру функціональних складових підприємства, акцентуючи 
увагу на їх ресурсному наповненні. Запропоновані рекомендації щодо інтегрального оцінювання рівня економіч-
ної безпеки підприємства, які сприяють формуванню її об’єктивної характеристики та наочно розкривають 
стан безпеки окремих ресурсно-функціональних складових. Проведена апробація наданих рекомендацій на при-
кладі реального енергетичного підприємства, результатом якої стало встановлення математичної залежності 
між загальним рівнем економічної безпеки підприємства та її окремих складових. Розроблена економіко-матема-
тична модель дає можливість визначити стратегічні орієнтири щодо підвищення рівня економічної безпеки на 
основі кількісних характеристик.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, інтегральний індекс, ресурсно-функціональний підхід.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хобта В.М., Панкова М.В.

В статье проанализирована и обобщена структура функциональных составляющих предприятия, акцен-
тируя внимание на их ресурсном наполнении. Предложены рекомендации по интегральной оценке уровня эко-
номической безопасности предприятия, способствующие формированию ее объективной характеристики и 
наглядно раскрывающие состояние безопасности отдельных ресурсно-функциональных составляющих. Про-
ведена апробация представленных рекомендаций на примере реального энергетического предприятия, резуль-
татом которой стало определение математической зависимости между общим уровнем экономической без-
опасности предприятия и его отдельных составляющих. Разработанная экономико-математическая модель 
позволяет определить стратегические ориентиры по повышению уровня экономической безопасности на основе 
количественных характеристик.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, интегральный индекс, ресурсно-функциональ-
ный подход.

INTEGRATED EVALUATION OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY LEVEL

Khobta V., Pankova M.

The structure of the functional components of the enterprise, focusing on their resource content, is analyzed and sum-
marized in the article. Recommendations for an integral assessment of the enterprise economic security level are proposed, 
contributing to the formation of its objective characteristics and clearly revealing the state of security of individual resource-
functional components. The approbation of the presented recommendations was carried out on the example of a real energy 
enterprise, the result of which was the determination of the mathematical dependence between the general level of economic 
security of an enterprise and its individual components. The developed mathematical model makes it possible to determine 
strategic guidelines for increasing the level of economic security on the basis of quantitative characteristics.

Keywords: economic security, enterprise, integral index, resource-functional approach.

Постановка проблеми. Сьогоднішні умови ведення 
господарської діяльності характеризуються високою 
динамічністю та невизначеністю. Для адаптації до змін 
у зовнішньому і внутрішньому середовищі та подолання 
виникаючих загроз підприємствам необхідна ефективна 
система забезпечення економічної безпеки, що дозволить 
адекватно реагувати на дестабілізуючі фактори, не допус-
каючи збитків вищих за критичну межу. Особливої акту-
альності на цьому фоні набувають питання оцінювання 
рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання для 
встановлення зон безпечного існування організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам економічної безпеки підприємства в останні 
роки приділяється значна увага вітчизняних вчених, 
серед яких роботи О.В. Ілляшенко, Г.В. Козаченко, 
В.І. Ляшенко О.М. Нестеренко, Ю.М. Харазішвілі, 
Г.М. Черняк, Ю.Є. Чирви та інших. Змістовність та 
обсяги проведених наукових досліджень формують 
основу економічної безпекології та безпекозабезпечу-
вальної діяльності суб’єктів господарювання. Проте, 
враховуючи сучасні особливості здійснення підприєм-
ницької діяльності, виникає потреба в детальній про-
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робці методичних підходів, які дозволяють визначати 
динаміку рівня економічної безпеки, як інтегральної 
характеристики, та встановлювати припустимі межі 
його коливань на основі економіко-математичного 
моделювання.

Постановка завдання. Метою статті є уточнення 
методичних рекомендації до інтегрального оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємства на основі 
ресурсно-функціонального підходу та його апробація 
в умовах реального суб’єкту підприємницької діяль-
ності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічна безпека підприємства є складним та багато-
гранним поняттям, внаслідок чого окремі дослідники 
та практики акцентують увагу на різних аспектах оці-
нювання. Думки авторів різняться як відносно переліку 
показників, що характеризують економічну безпеку 
суб’єкта господарювання, так і відносно можливостей 
використання того чи іншого підходу до її оцінювання. 
Як зазначає Г.В. Козаченко [2], найбільш розповсю-
дженими підходами є функціональний, індикаторний 
і експертний, в основу яких покладено використання 
різних інструментальних баз, та які характеризуються 
певними перевагами і недоліками. Деякими авторами 
окремо виділяється ресурсно-функціональний підхід, 
який досліджує економічну безпеку підприємства як 
стан найбільш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів для забезпечення стабільного функ-
ціонування організації в даний час і в майбутньому 
[10]. Переваги останнього підходу полягають в його 
комплексному характері, врахуванні найбільш вагомих 
факторів, що обумовлюють стан функціональної скла-
дової економічної безпеки організації, можливості ана-
лізу розподілу і використання ресурсів підприємства. 
Таким чином, відповідно до ресурсно-функціональ-
ного підходу рівень економічної безпеки є інтеграль-
ною величиною, яка характеризує ефективність вико-
ристання ресурсів за функціональними підсистемами 
суб’єкту господарювання, а тому максимізація загаль-
ного рівня економічної безпеки підприємства досяга-
ється шляхом максимізації безпеки кожної окремої 
функціональної складової.

Відправним моментом у визначенні рівня еконо-
мічної безпеки підприємства є встановлення цілей 
здійснюваного оцінювання. Відповідно до мети фор-
муються завдання, які мають бути виконані під час про-
ведення оцінки, також визначається суб’єкт та об’єкт 
оцінювання, тобто виконується підготовчий етап.

На наступному кроці в залежності від встановле-
ної цілі та наявної інформації уточнюється система 
індикаторів, яка має характеризувати усі сфери функ-
ціонування підприємства та сприяти своєчасному 
виявленню проблемних місць за рахунок визначення 
величини відхилень фактичних значень показників від 
їх оптимальних значень. Проведений аналіз літератур-
них джерел щодо структури та змісту основних функ-
ціональних підсистем підприємства (табл. 1) засвід-
чив, що думки авторів різняться як відносно кількості 
та назв підсистем, які виокремлюються, так і щодо 
показників, що характеризують стан підсистеми.

Слід зауважити, що кількість та пріоритетність 
функціональних підсистем, що виокремлюються, 
може різнитися в залежності від підприємства вна-
слідок специфіки його діяльності, характеру існуючих 

загроз та факторів зовнішнього середовища. У загаль-
ному випадку в якості основних функціональних 
складових доцільно, насамперед, виділяти фінансову, 
кадрову та виробничо-технічну, оскільки саме зазна-
чені підсистеми найбільшою мірою розкривають стан 
та ефективність використання основних видів ресур-
сів (фінансових, трудових та матеріально-технічних), 
що використовуються в підприємницькій діяльності. 
З урахуванням зазначених принципів та узагальнюючи 
досліджені праці [3–9], пропонується визначення скла-
дових економічної безпеки підприємства та відповід-
ний набір їх індикаторів (табл. 2).

Таблиця 1. Визначення основних  
функціональних підсистем підприємства

Назва підсистеми 
підприємства

Автор
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Виробнича +
Виробничо-технічна       +
Екологічна +   + + + +
Інноваційна  +   +   
Інноваційно-технологічна       +
Інтелектуальна  +  + + +  
Інтелектуально-кадрова       +
Інтерфейсна       +
Інформаційна + +  +    
Кадрова + +  + +   
Маркетингова    +   +
Операційна  +      
Політико-правова     + +  
Правова + +     +
Ретроспективна     +   
Силова  +  + +   
Сировинна та енергетична       +
Соціальна   +     
Техніко-технологічна    + + +  
Технологічна +       
Фінансова + + + + + + +
Юридична    +   

Джерело: складено авторами за [3–9]

Запропонована у табл. 2 структура економічної 
безпеки підприємства включає набір індикаторів, 
що розподілені на стимулятори, які мають прямий 
зв’язок з кінцевими результатами діяльності (зрос-
тання індикатора призводить до покращення резуль-
татів підприємницької діяльності) та дестимулятори, 
величина яких, навпаки, повинна мати тенденцію до 
зменшення, оскільки саме така їх динаміка приведе 
до поліпшення роботи підприємства. В залежності від 
галузевих особливостей, наявної інформації та цілей 
дослідження рівня економічної безпеки суб’єкту 
господарювання в зазначений перелік індикаторів 
можуть вноситись зміни.
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Слід підкреслити, що певна частина дослідників при 
інтегральному оцінюванні економічної безпеки підпри-
ємства використовує спрощені підходи до форми інте-

грального індексу, методів нормування, визначення ваго-
вих коефіцієнтів та обґрунтування вектора граничних 
значень. Використання дещо спрощених підходів виправ-

Таблиця 2. Складові та індикатори економічної безпеки підприємства
Складові Індикатори Ознака 

Фінансова 
підсистема

Коефіцієнт автономії стимулятор
Коефіцієнт покриття стимулятор
Коефіцієнт швидкої ліквідності стимулятор
Коефіцієнт абсолютної ліквідності стимулятор
Коефіцієнт оборотності активів стимулятор
Коефіцієнт оборотності запасів стимулятор
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості стимулятор
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості стимулятор
Рентабельність продажів, % стимулятор
Рентабельність активів, % стимулятор

Кадрова під-
система

Продуктивність праці, тис. грн/чол. стимулятор
Темп зміни чисельності працівників стимулятор
Фондоозброєність праці, тис. грн/чол. стимулятор
Частка оплати праці (з відрахуваннями на соціальні заходи) у випуску продукції стимулятор

Виробничо-
технічна 
підсистема

Коефіцієнт зносу основних засобів дестимулятор
Коефіцієнт оновлення основних засобів стимулятор
Коефіцієнт вибуття основних засобів дестимулятор
Фондовіддача, грн/грн стимулятор
Матеріалоємність продукції, грн/грн дестимулятор

Джерело: складено авторами за [3–9]

 

1. Встановлення цілей оцінювання економічної безпеки підприємства 

2. Визначення ключових функціональних підсистем  підприємства та їх 
індикаторів 

3. Розрахунок індикаторів складових економічної безпеки підприємства у динаміці 
за даними офіційної фінансової звітності або інших джерел інформації 

4. Визначення вектору граничних значень індикаторів за допомогою t-критерію 
Стьюдента або на основі загальноприйнятих нормативних значень індикаторів 

 

5. Нормування індикаторів та їх граничних значень за єдиним нормувальним 
коефіцієнтом та з урахуванням ознаки індикатора (стимулятор чи дестимулятор) 

 

6. Визначення вагових коефіцієнтів для кожного індикатора економічної безпеки 
підприємства  

 

7. Розрахунок динамічного ряду інтегрального індексу кожної складової 
економічної безпеки за мультиплікативною моделлю (згортка першого рівня) 

 

8. Визначення вагомості складових економічної безпеки та їх граничних значень та 
виконання згортки другого рівня за мультиплікативною моделлю  

 

9. Прогнозування рівня економічної безпеки підприємства на основі розробленої 
моделі та обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку організації для 

досягнення встановлених цілей 
 

Рис. 1. Структурно-логічна схема оцінювання економічної безпеки підприємства
Джерело: складено авторами на основі [1; 11]
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довується порівняно нижчою трудомісткістю і вищою 
швидкістю виконання робіт, нижчою кваліфікацією оці-
нювачів, тобто досягається скорочення витрат на про-
ведення оціночних процедур. Проте одержувані оцінки 
рівня економічної безпеки підприємства за таких підхо-
дів не завжди відповідають дійсності. Вагомий внесок у 
розвиток методології інтегрального оцінювання еконо-
мічних процесів на макрорівні здійснив Ю.М. Харазіш-
вілі [1; 11], завдяки якому значною мірою усунено існу-
ючі недоліки цього підходу. Використовуючи результати 
зазначених досліджень, основні положення відносно оці-
нювання економічної безпеки окремого суб’єкту господа-
рювання можна звести до наступного.

Оскільки на рівні підприємства, як і на макрорівні, 
економічні процеси носять нелінійний характер, тому 
доцільним також є використання мультиплікативної 
форми інтегрального індексу, що пов’язана з адитив-
ною через логарифмічну функцію.

Для приведення індикаторів та їх граничних зна-
чень до однієї розмірності та спрямованості прово-
диться нормування за єдиною нормуючою функцією 
комбінованим методом, коли для індикаторів-стиму-
ляторів нормована оцінка визначається як відношення 
величини індикатора в і-му періоді до нормувального 
коефіцієнта, а для дестимуляторів – як відношення різ-
ниці нормувального коефіцієнта і величини індикатора 
в і-му періоді до нормувального коефіцієнта.

Для усунення суб’єктивізму при обґрунтуванні 
вагових коефіцієнтів у вищезазначеній моделі вико-
ристовуються методи «головних компонент» і «ковзної 
матриці», які дозволяють науково обґрунтувати вагові 
коефіцієнти та визначити їх динаміку впродовж пері-
оду оцінювання [12].

Таким чином, враховуючи сучасні досягнення 
інтегрального оцінювання економічних процесів, та 
адаптуючи їх до рівня окремого суб’єкту господарю-
вання, методичні рекомендації відносно визначення 
рівня економічної безпеки підприємства на основі 
ресурсно-функціонального підходу доцільно предста-
вити наступним чином (рис. 1).

На основі розробленої економіко-математичної 
моделі, що характеризує рівень економічної безпеки 
підприємства, є можливою коректна ідентифікація 
стану економічної безпеки, прогнозування розвитку 
як окремих ресурсно-функціональних складових, так і 
суб’єкту господарювання в цілому та визначення стра-
тегічних орієнтирів підприємства на основі науково 
обґрунтованих кількісних характеристик.

Апробацію вищенаведених методичних рекоменда-
цій можна ілюструвати на прикладі енергетичної ком-
панії, яка забезпечує повний цикл енергопостачання, 
на основі даних публічної інформації, розміщених на 
сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України. Динаміку індикаторів складових еконо-
мічної безпеки за 2011–2017 рр. наведено в табл. 3.

Розраховані динамічні ряди індикаторів, наведені в 
табл. 3, виступають вихідною інформацією для визна-
чення вектора граничних значень і проведення подаль-
ших процедур нормування та згортання індикаторів 
для формування економіко-математичної моделі, що 
описує рівень економічної безпеки підприємства.

У випадку, коли розрахункові величини індика-
торів (табл. 3) мають від’ємне значення (наприклад, 
рентабельність продажів у 2011 р. та 2016–2017 рр.), 
виконується перетворення динамічного ряду шляхом 
його зсуву на величину, що є більшою максимального 

Таблиця 3. Динаміка індикаторів економічної безпеки енергетичного підприємства

Індикатори Рік
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Фінансова підсистема
Коефіцієнт автономії 0,231 0,416 0,475 0,447 0,483 0,405 0,429
Коефіцієнт покриття 0,383 0,832 1,108 0,99 0,815 0,825 0,847
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,352 0,767 1,053 0,945 0,941 0,785 0,82
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,028 0,148 0,110 0,068 0,053 0,026 0,024
Коефіцієнт оборотності активів 2,03 2,51 1,52 1,36 1,71 1,70 1,35
Коефіцієнт оборотності запасів 72,70 69,42 61,36 61,35 72,50 77,59 99,47
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 8,72 9,25 5,38 4,53 5,15 4,36 3,62
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 5,60 8,44 3,52 4,36 6,34 6,14 5,97
Рентабельність продажів, % -6,5 11,91 9,23 2,97 0,1 -1,49 -2,23
Рентабельність активів, % -15,73 42,37 14,04 4,04 0,15 -2,54 -3,01

Кадрова підсистема
Продуктивність праці, тис. грн./чол. 1024,0 1549,6 1106,1 1169,2 1552,3 2209,1 2837,7
Темп зміни чисельності працівників 0,9825 0,9865 0,9614 0,9548 1,0005 0,9205 0,8844
Фондоозброєність праці, тис. грн./чол. 220,72 256,92 308,85 365,05 477,81 612,83 1053,1
Частка оплати праці (з відрахуваннями на соціальні 
заходи) у випуску продукції 0,0904 0,0550 0,0975 0,0895 0,0716 0,0538 0,0498

Виробничо-технічна підсистема
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,545 0,053 0,108 0,152 0,110 0,116 0,086
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,219 0,242 0,173 0,168 0,263 0,096 0,574
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,0062 0,0035 0,0097 0,0022 0,0019 0,0031 0,0173
Фондовіддача, грн./грн. 4,30 4,292 3,436 3,078 3,165 3,694 2,725
Матеріалоємність продукції, грн./грн. 0,618 0,391 0,406 0,378 0,427 0,448 0,461

Джерело: розраховано авторами за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://
smida.gov.ua/)
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від’ємного значення індикатора з одночасним зсувом 
граничних значень (на цю саму величину), що дозво-
ляє зберегти існуючі пропорції.

Далі для кожного з індикаторів задано вектор гра-
ничних значень, який містить у собі нижнє та верхнє 
оптимальні значення (тобто межі найсприятливіших 
умов для функціонування системи), нижнє та верхнє 
граничні значення (тобто діапазон, порушення меж 
якого призводить до виникнення негативних тенденцій 
на підприємстві). При цьому можливі 2 варіанти:

– для індикаторів, які не мають нормативних зна-
чень (наприклад, рентабельність, продуктивність 
праці, матеріалоємність продукції тощо), вектор гра-
ничних значень задається на основі довірчого інтер-
валу за допомогою t-критерію Стьюдента. Діапазон 
оптимальних значень визначається як μ±σх, а діапазон 
граничних значень як μ±tσх (де μ – середнє значення 

певного індикатора; σ – його середнє квадратичне від-
хилення; t – коефіцієнт довіри, що вибирається із ста-
тистичних таблиць t-розподілу Стьюдента);

– для індикаторів, що мають нормативні значення 
(наприклад, коефіцієнт автономії, коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності та інші), встановлення граничних 
значень відбувається на основі їх загальновідомих 
нормативів.

Виконання вищенаведених рекомендацій дає мож-
ливість визначити інтегральні граничні значення кож-
ної ресурсно-функціональної складової економічної 
безпеки підприємства (табл. 4).

Як свідчать розрахунки, вектори інтегральних гра-
ничних значень складових економічної безпеки під-
приємства (табл. 4) відрізняються один від одного, що 
свідчить про різну наближеність інтегральних індексів 
кожної складової до їх середніх оптимальних значень.
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Рис. 2. Динаміка інтегрального індексу економічної безпеки енергокомпанії  
та його складових
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Таблиця 4. Вектор інтегральних граничних 
значень складових економічної безпеки 

енергетичного підприємства

Складові підсистеми

Н
иж

нє
 

гр
ан

ич
не

 
зн

ач
ен

ня
Н
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нє

 
оп

ти
м
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е 
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В
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ьн

е 
зн
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ен
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В
ер

хн
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ан

ич
не

 
зн

ач
ен

ня

Фінансова 0,213 0,452 0,702 1,0
Кадрова 0,190 0,386 0,753 1,0
Виробничо-технічна 0,212 0,450 0,699 0,948
Економічна безпека під-
приємства 0,208 0,437 0,711 0,984

Джерело: розрахунки авторів

Застосовуючи згортку другого рівня до інтеграль-
них індексів ресурсно-функціональних складових та 
їх граничних значень, отримано вагові коефіцієнти 
кожної складової економічної безпеки енергокомпанії 
(табл. 5).

Таблиця 5. Вагові коефіцієнти складових 
інтегрального індексу економічної безпеки

Складові економічної безпеки

фінансова кадрова виробничо-
технічна

Вагові коефіцієнти 0,498835 0,204524 0,296641
Джерело: розрахунки авторів

Відповідно до розрахунків, що наведені в табл. 5, 
найбільший вплив на рівень економічної безпеки під-

приємства, що аналізується, має фінансова безпека, 
вплив якої за розміром майже дорівнює сумі впливів 
кадрової та виробничо-технічної безпеки.

На основі визначених векторів та інтегральних 
індексів (першої і другої згортки) встановлюється стан 
економічної безпеки підприємства в цілому, та його 
окремих складових зокрема (рис. 2).

За результатами розрахунків, стан економіч-
ної безпеки енергетичного підприємства протягом 
останніх 4-х років перебуває на межі оптимальної 
та граничної зон (рис. 2). Така ситуація обумов-
лена, в першу чергу, незадовільним станом безпеки 
фінансових ресурсів, що мали найбільший вплив на 
формування загальної економічної безпеки підпри-
ємства. На поліпшення стану цієї складової у першу 
чергу має бути спрямована стратегія забезпечення 
економічної безпеки підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Запропоно-
вані рекомендації сприяють формуванню об’єктивної 
характеристики економічної безпеки підприємства, яка 
наочно розкриває стан ресурсно-функціональних скла-
дових і динаміку їх відхилень від оптимальних інте-
гральних значень, та дозволяє визначити обґрунтовані 
кількісні орієнтири для досягнення необхідного рівня 
економічної безпеки.

Проведена ідентифікація стану економічної без-
пеки підприємства на основі запропонованих рекомен-
дацій підтвердила доцільність врахування вагомості 
кожної складової та динаміки відхилень інтегральних 
індексів від вектору інтегральних граничних значень 
функціональних складових при визначенні стратегіч-
них орієнтирів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті узагальнено та удосконалено підходи щодо забезпечення функціонування системи контролінгу про-
мислового підприємства та розглянуто сутність забезпечення системи контролінгу та надано йому авторське 
визначення. Зазначено, що ефективне функціонування системи контролінгу здійснюється в рамках організа-
ційного, інформаційного, математичного, ресурсного та нормативно-правового забезпечення. Ресурсне забезпе-
чення представлено людськими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, які за своїм характером є 
взаємопов’язаними, взаємозалежними та взаємообумовленими. Побудовано схему забезпечення функціонування 
системи контролінгу та наведено характеристику його складових.

Ключові слова: система контролінгу, забезпечення, функціонування, сутність, характеристика, промислове 
підприємство.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Цыганова А.С.

В статье обобщены и усовершенствованы подходы к обеспечению функционирования системы контрол-
линга промышленного предприятия, а также рассмотрены сущность обеспечения системы контроллинга 
и дано ему авторское определение. Отмечено, что эффективное функционирование системы контроллинга 
осуществляется в рамках организационного, информационного, математического, ресурсного и норма-
тивно-правового обеспечения. Ресурсное обеспечение представлено человеческими, материально-техни-
ческими и финансовыми ресурсами, которые по своему характеру взаимосвязаны, взаимозависимы и взаи-
мообусловлены. Построена схема обеспечения функционирования системы контроллинга и представлена 
характеристика его составляющих.

Ключевые слова: система контроллинга, обеспечение, функционирование, сущность, характеристика, про-
мышленное предприятие.

ENSURING THE FUNCTIONING OF THE CONTROLLING SYSTEM  
IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Tsyganova О.

The article summarizes and improves the approaches of ensuring the functioning of the controlling system in an indus-
trial enterprise. We examined the essence of ensuring the controlling system and gave the author’s definition. We noted the 
effective functioning of the controlling system is carried out as part of organizational, information, mathematical, resource 
and regulatory ensuring. Information ensuring includes software, technical and linguistic ensuring. Resource ensuring is 
represented by human, logistical and financial resources. The components of ensuring are interrelated and interdependent 
in nature. The scheme of ensuring the functioning of the controlling system has been built and given the characteristics of 
its components.

Keywords: controlling system, ensuring, functioning, essence, characteristic, industrial enterprise.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку української економіки ефективність роботи про-
мислових підприємств все більше залежить від засто-
сованих технологій та методів управління. Сучасні 
підприємства децентралізують управління, тому 
з’являється об’єктивна необхідність координації діяль-
ності різних підрозділів. Саме система контролінгу 
координує роботу функціональних служб підпри-
ємства та надає інформаційно-аналітичну підтримку 
керівництву при прийнятті управлінських рішень. 
У свою чергу, для ефективного функціонування сис-
тема контроліга потребує відповідного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
проблема забезпечення функціонування системи контр-

олінгу представляє собою мало вивчену сферу, хоча 
широко обговорюється у спеціальних наукових зарубіж-
них виданнях та у публікаціях вітчизняних дослідни-
ків. Так, найбільша кількість науковців, в першу чергу, 
виділяють інформаційне забезпечення функціонування 
системи контролінгу (В.А. Боровкова, С. Колтович, 
Н.С. Нечеухіна, М.Н. Фуфигіна, П.В. Лаптєв, Д. Хан, 
С.І. Боков, О.В. Ісаєва, Ю.П. Яковлєв, Т.М. Остапенко, 
О.М. Старенька, І.А. Маркіна, М.В. Тарасюк, Н.О. Лоха-
нова, І.В. Новікова). Про програмне та технічне забез-
печення в своїх роботах згадують В.А. Боровкова, 
П.В. Лаптєв, С.І. Боков, О.В. Ісаєва, О.В. Халіна, 
М.В. Тарасюк, І.В. Новікова, Н.С. Брохун, І.А. Маркіна. 
Кадрове забезпечення системи контролінгу розглядають 
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В.А. Боровкова, Д. Хан, О.В. Халіна, О. Лиходєдова, 
Л.М. Шульгіна. Інформація про організаційне забезпе-
чення зустрічається в роботах С.І. Бокова, О.В. Халіної, 
А.І. Орєхової, І.А. Маркіної, В.Г. Маргасової. Про нор-
мативне забезпечення системи контролінгу згадують 
С. Колтович та С.Б. Ільїна, а С.І. Боков та О.В. Ісаєва 
пишуть про правове забезпечення. Лінгвістичне та пси-
хологічне забезпечення виділяє О.В. Ісаєва. Очевидно, 
що у дослідників сформувалися досить різносторонні 
погляди щодо забезпечення функціонування системи 
контролінгу на підприємстві, тому дане питання потре-
бує подальшого розгляду.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення та удосконалення підходів щодо забезпечення 
функціонування системи контролінгу промислового 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. В еко-
номічній літератури словосполучення «система конт-
ролінгу» в узагальнено прийнятому вигляді означає 
систему, спрямовану на забезпечення управлінського 
процесу, орієнтованого на розв’язання поточних та 
стратегічних завдань підприємства шляхом інтегра-
ції систем планування, обліку, аналізу та контролю. 
Для реалізації своїх цілей, завдань та функцій сис-
тема контролінгу потребує відповідного забезпечення. 
Вважаємо, що забезпечення системи контролінгу – це 
наявність фінансових, матеріальних, кадрових, норма-
тивних ресурсів, які використовуються нею з метою 
досягнення встановлених цілей, вирішення завдань та 
виконання функцій.

На наш погляд, ефективне функціонування системи 
контролінгу здійснюється в рамках організаційного, 

інформаційного, математичного, ресурсного та нор-
мативно-правового забезпечення. За своїм характером 
складові забезпечення є взаємопов’язаними, взаємоза-
лежними та взаємообумовленими. Організаційне забез-
печення створює умови для виконання персоналом 
системи контролінгу покладених на нього обов’язків. 
Інформаційне забезпечення передбачає управління 
документацією (електронним документообігом), а 
математичне – дозволяє аналізувати отриману інфор-
мацію для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. Ресурсне забезпечення створює своєчасну 
людську, матеріально-технічну та фінансову базу необ-
хідної якості та кількості для функціонування системи 
контролінгу. Нормативно-правового забезпечення фор-
мує юридично доказову інформацію, яка використову-
ється системою контролінгу, та регламентує стосунки 
між персоналом на підприємстві. Схема забезпечення 
функціонування системи контролінгу на промислових 
підприємствах представлена на рис. 1.

Для організаційного оформлення системи конт-
ролінгу можливо виділити три основних варіанта:

1) створення колегіального органу із співробітни-
ків різних підрозділів, який збирається періодично, 
функції та завдання якого змінюються в залежності від 
того, які нові проекти починає підприємство або які 
проблеми у нього виникають;

2) створення спеціальної структурної одиниці (від-
діл контролінгу), яка буде підпорядковуватися гене-
ральному директору або наглядовій раді;

3) виділення відділу контролінгу у складі фінансо-
вого департаменту, який займається завданнями конт-
ролінгу за обов’язком [1, с. 69].
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Рис. 1. Схема забезпечення функціонування системи контролінгу
Джерело: сформовано автором
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Організаційна структура системи контролінгу 
повинна бути спроможною забезпечувати виконання її 
функцій на всіх рівнях управління підприємством.

Організаційне забезпечення функціонування сис-
теми контролінгу – це комплекс положень та правил, 
які регламентують роботу служби контролінгу, під-
кріплених відповідними рішеннями керівного апарату 
підприємства, а також як організацію взаємозв’язків 
між окремими елементами системи контролінгу та 
суб’єктами зовнішнього середовища, що передбачає 
адаптацію системи до зміни умов функціонування 
з метою забезпечення її стійкості та життєздатності 
[2, с. 16]. Організаційне забезпечення керування систе-
мою контролінгу передбачає, насамперед, організацій-
ний фактор, який полягає у здатності чітко окреслити 
поле діяльності самої системи, організувати, координу-
вати та контролювати її роботу. Метою організаційного 
забезпечення є підтримка стабільного функціонування 
системи контролінгу підприємства, реалізація заплано-
ваних програм через забезпечення необхідними ресур-
сами, організація взаємозв’язків між окремими еле-
ментами та ліквідація відхилень, які можуть виникати 
в системі. Формування організаційного забезпечення 
функціонування системи контролінгу має передбачати 
взаємозв’язок чітко визначених цілей та завдань кож-
ного рівня управління, вибираючи оптимальні шляхи 
реалізації рішень [3, с. 241].

Функціонування системи контролінгу вимагає пра-
вильної організації інформаційного забезпечення, тобто 
наявності комплексу опрацьованих поточних та ретро-
спективних даних (класифікатори, бази даних тощо), які 
характеризують стан об’єктів фінансово-господарської 
діяльності та задовольняють вимоги управлінського апа-
рату. Інформаційне забезпечення містить інформаційну 
систему, яка володіє необхідним інформаційним фондом 
(персоналом, технічними засобами) та систему інформа-
ційних потоків. Інформаційна система є комунікацією 
персоналу підприємства стосовно питань їх професійної 
діяльності. Під інформаційними потоками розуміють рух 
(переміщення) інформації між працівниками або струк-
турними одиницями підприємства. Комплекс потоків 
інформації, який дозволяє підприємству ефективно здій-
снювати поточну фінансово-господарську діяльність, 
формує систему інформаційних потоків [4, с. 68].

Матеріальним втіленням інформаційного потоку є 
документи, рух яких зафіксований у документообігу. 
Система управління документообігом призначена для 
досягнення наступних цілей:

– інтеграції процесів документаційного забез-
печення управління підприємством в рамках єдиної 
інформаційної системи;

– підвищення інформованості керівництва та 
фахівців за рахунок збільшення обсягів інформацій-
ного зберігання, централізованої обробки інформації, 
зменшення часу пошуку документів, підготовки звітів 
й доповідей, а також за рахунок підвищення повноти та 
достовірності звітів;

– зменшення вартості документаційного забезпе-
чення управління підприємством за рахунок переходу 
від паперового діловодства до електронного, зниження 
вартості копіювання та передачі паперових документів;

– зменшення вартості й скорочення часу пошуку 
паперових оригіналів документів в архіві за рахунок 
отримання точної адресації в електронному вигляді;

– вдосконалення процесів документаційного 
забезпечення управління та технології роботи з доку-
ментами [5, с. 147].

Інформаційне забезпечення системи контролінгу 
має бути сумісним з інформаційним забезпеченням 
інших систем підприємства, з якими вона взаємодіє.

В свою чергу інформаційне забезпечення включає в 
себе програмне, технічне та лінгвістичне.

Програмне забезпечення представляє собою мож-
ливість логічного та математичного аналізу й обробки 
інформації з метою контролінгу [6]. Воно будується на 
базі наявних пакетів прикладних програм, автоматизо-
ваних баз даних, спеціалізованого програмного забез-
печення щодо реалізації функцій системи контролінгу 
(обліку, контролю, аналізу, регулювання, планування), 
а також комплексу технічних засобів, від вибору якого 
залежатиме швидкість обробки інформації, її точність, 
достовірність і оперативність.

Технічне забезпечення системи контролінгу поля-
гає у взаємопов’язаних технічних засобах, функціо-
нування яких спрямовано на збір, реєстрацію, нако-
пичення, передачу, обробку, відображення та видачі 
інформації з метою використання для прийняття 
управлінських рішень [7, с. 208].

Комплекс технічних засобів системи контролінгу 
охоплює:

1) датчики та реєстратори виробництва – для збору 
й реєстрації інформації;

2) пристрої та канали зв’язку – для передачі інфор-
мації;

3) пристрої підготовки даних – для перетворення 
інформації з метою її введення в ЕОМ;

4) електронно-обчислювальні машини, в яких 
здійснюється обробка інформації за заданими алго-
ритмами, що розробляються відповідно до характером 
завдань управління;

5) графічні та текстові дисплеї, графічні, друкують 
устрою, екранні пульти – для відображення інформації.

Засоби технічного забезпечення повинні мати 
наступні характеристики:

– сумісність на технічному, програмному та інфор-
маційному рівні;

– адаптованість в залежності від умов контролінгу;
– можливість використання інших пристроїв 

[7, с. 210].
Вибір технічної бази повинен здійснюватися з ураху-

ванням найменшої гнучкості даного елемента системи 
контролінгу. Будь-які невідповідності технічної бази 
можуть мати негативні наслідки для підприємства.

Лінгвістичне забезпечення системи контролінгу 
сприяє спілкуванню всіх категорій користувачів в зруч-
ній формі з технічними засобами системи контролінгу, 
а також реалізує процедури перетворення та графіч-
ного зображення інформації, яка використовується 
в системи контролінгу. Воно включає документи, що 
регламентують систему термінів, понять, визначень, 
які використовуються в процесі функціонування сис-
теми контролінгу, та забезпечує смислову однознач-
ність та єдине тлумачення термінів [8].

У лінгвістичному забезпеченні системи конт-
ролінгу повинно бути:

– передбачено уніфіковані мовні засоби для опису 
інформації, яка використовується в системи конт-
ролінгу;
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– застандартизовано описи однотипної інфор-
мації;

– забезпечено зручність, однозначність спілку-
вання користувачів із технічними засобами системи 
контролінгу.

Математичне забезпечення системи контролінгу 
полягає у розробці та реалізації документованих про-
цедур щодо вибору та використання аналітичних та 
статистичних методів під час прийняття управлінських 
рішень. Математичне забезпечення представляє собою 
сукупність математичних моделей, методів та алгорит-
мів обробки інформації

Ресурсне забезпечення системи контролінгу пред-
ставлено людськими, матеріально-технічними та 
фінансовими ресурсами.

До людських ресурсів належить персонал відповід-
ного професійного рівня. Працівникам повинна бути 
притаманна сукупність трудових, інтелектуальних, 
творчих, підприємницьких здібностей та моральних 
якостей. Раціональне використання, формування та 
розвиток персоналу забезпечує ефективність й конку-
рентоспроможність підприємства в ринковому серед-
овищі [9].

Матеріально-технічні ресурси включають: примі-
щення та технічне оснащення системи контролінгу; 
інформаційні системи; програмне забезпечення; засоби 
вимірювальної техніки; науково-дослідну, робочу та 
технічну документацію.

До фінансових ресурсів належать витрати на ство-
рення системи контролінгу, на заробітну плату пер-
соналу системи контролінгу, на утримання системи 
контролінгу, на розширення та удосконалення системи 
контролінгу тощо.

Нормативно-правове забезпечення контролінгу 
передбачає застосування, виконання та дотримання 
законодавчих норм, розробку внутрішніх положень 
та нормативів, внесення змін в існуючих на підприєм-
стві постанов, скасування неактуальних нормативних 
актів, які були раніше прийняті на підприємстві [6]. 
Воно охоплює сукупність правових норм, технічних 
регламентів, посадових інструкцій та положень струк-
турних підрозділів тощо, які:

– оцінюють інформацію, що використовується під 
час функціонування системи контролінгу та створю-
ється системою з юридичної точки зору;

– регламентують правові стосунки між персона-
лом системи контролінгу (права, обов’язки, відпові-
дальність), а також між персоналом інших структурних 
підрозділів підприємства.

Метою нормативно-правового забезпечення є 
регламентація статусу організаційної форми системи 
контролінгу, її положення, компетенції [8].

Висновки основного матеріалу дослідження. Сис-
тема контролінгу в узагальнено прийнятому вигляді 
означає систему, спрямовану на забезпечення управлін-
ського процесу, орієнтованого на розв’язання поточних 
та стратегічних завдань підприємства. Її функціонування 
залежить від відповідного забезпечення, яке представ-
ляє собою наявність фінансових, матеріальних, кадро-
вих, нормативних ресурсів, за допомогою яких система 
контролінгу досягає встановлених цілей, вирішує свої 
завдання та виконує функції. Тому, ефективне функці-
онування системи контролінгу здійснюється в рамках 
взаємопов’язаного, взаємозалежного та взаємообумов-
леного організаційного, інформаційного, математичного, 
ресурсного та нормативно-правового забезпечення.
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто теоретичні основи використання SWOT-аналізу як одного із інструментів страте-
гічного аналізу. На основі результатів стратегічного аналізу виробляються пріоритети розвитку туризму, а 
також частні стратегії протидії негативним факторам. Досліджено особливості та значення SWOT-аналізу 
як інструменту управління розвитком туризму в Україні. Відповідно до вибраних пріоритетів здійснюється 
впровадження сучасних концепцій управління для розвитку галузі. Відзначено його основні переваги та недоліки 
для оптимізації управління туристично-рекреаційною сферою. Узагальнено фактори впливу на розвиток турис-
тичної галузі України та Польщі на основі використання SWOT-аналізу.

Ключові слова: туризм, SWOT-аналіз, управління, фактори впливу, переваги, недоліки, дієвий інструмент.

SWOT-АНАЛИЗ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

Шелеметьева Т.В.

В статье рассмотрены теоретические основы использования SWOT-анализа как одного из инструментов 
стратегического анализа. На основе результатов стратегического анализа вырабатываются приоритеты раз-
вития туризма, а также частные стратегии противодействия негативным факторам. Исследованы особен-
ности и значение SWOT-анализа как инструмента управления развитием туризма в Украине. В соответствии 
с выбранными приоритетами осуществляется внедрение современных концепций управления для развития 
отрасли. Отмечено его основные преимущества и недостатки для оптимизации управления туристично-
рекреационной сферы. Обобщены факторы влияния на развитие туристической отрасли Украины и Польши на 
основе использования SWOT-анализа.

Ключевые слова: туризм, SWOT-анализ, управление, факторы влияния, преимущества, недостатки, дей-
ственный инструмент.

SWOT-ANALYSIS AS A TOOL FOR THE PROCESS OF MANAGEMENT  
OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Shelemetieva T.

The article considers the theoretical bases of using SWOT-analysis as one of the tools of strategic analysis. Based on the 
results of the strategic analysis, priorities for the development of tourism are developed, as well as private strategies to coun-
ter negative factors. The peculiarities and significance of SWOT-analysis as a tool for management of tourism development 
in Ukraine are explored. In accordance with the selected priorities, implementation of modern management concepts for the 
development of the industry is being implemented. Its main advantages and disadvantages for optimizing the management 
of the tourist and recreational sphere are noted. The factors influencing the development of the tourist industry of Ukraine 
and Poland based on the use of SWOT-analysis are summarized. The strength of their interaction and their combination 
determine the competitiveness of tourist products of these countries in foreign markets.

Keywords: tourism, SWOT-analysis, management, factors, advantages, disadvantages, effective tool.

Постановка проблеми. Туризм – це динамічна і 
багатопланова діяльність, що присутня в суспільній, 
культурній, психологічній, просторовій та економічній 
сферах. Сфера туризму та курортів стає однією з осно-
вних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції 
світової економіки. Розвиток туризму є одним з пріори-
тетних напрямів підвищення ефективності функціону-
вання тих чи інших територіальних утворень. У сучас-
них умовах глобалізації економіки туристична галузь 
України потребує стратегічного розвитку і розробки 
універсальної схеми стратегічного управління розвитку 
туризму. Перспективи застосування SWOT-аналізу як 

ефективного інструменту менеджменту будут сприяти 
здійсненню відповідно до обраних приоритетів регулю-
ванню та управлінню розвитком туристичної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем управління розвитком туризму та 
впровадження закордонного досвіду провідних турис-
тичних країн знайшли своє відображення в працях 
зарубіжних та вітчизняних науковців та аналітиків, 
серед яких: О. Бартошук, Л. Богадьорова, В. Братюк, 
Р. Волчецький, В. Герасименко, Г. Горбань, А. Грищук, 
А. Гуменюк, М. Мальська, П. Подлепіна, В. Семе-
нов, І. Школа, І. Чучка та ін. Значення, особливості та 
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методику проведення SWOT-аналізу розвитку туризму 
в Україні досліджували О. Коновалова, Г. Копець, 
Ю. Наврозова, В. Фролова, В. Шиманська та ін. Однак 
більш детального дослідження потребує обгрунту-
вання необхідності використання SWOT-аналізу як 
дієвого інструменту процесу управління розвитком 
туризму в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження науково-практичних аспектів використання 
SWOT-аналізу як важливого інструменту управління 
в туризмі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Укра-
їна має доволі значний туристичний потенціал, який 
зміг би допомогти витягнути економіку з кризи тому, 
що він взаємопов’язаний з іншими багатьма сферами 
діяльності. Втім, туристичні можливості країни реалі-
зовані не повною мірою.

Всесвітній економічний форум в Давосі у 2017 році 
оцінив рейтинг України в туризмі, поставивши її на 
88 місце [1]. Про це йдеться в звіті форуму про кон-
курентоспроможність в подорожі та туризм 2017 р. 
У плані безпеки, на думку експертів форуму, в Укра-
їну на відпочинок їхати не рекомендується. При скла-
данні рейтингу враховувалися такі фактори, як наяв-
ність збройних конфліктів на території держави, рівень 
злочинності та терористична загроза. Але ситуація 
покращується, оскільки у 2014–2015 роках, у зв’язку 
з кризою та воєнними діями на сході країни, Україна 
взагалі не увійшла в рейтинг. У питанні ціноутворення 
для європейського туриста Україна досить приваблива 
і займає 45 місце у 2017 році. Вкрай низьке місце Укра-
їна займає в питанні інвестицій в туристичний бізнес – 
124 місце у 2017 році.

Не зважаючи на вищезгадані рейтинги, спостеріга-
ється позитивна динаміка стосовно обсягів надходжень 
від сплати туристичного збору України. Зазначимо, 
що теорією та практикою регіонального управління 
визнано, що туризм у сучасній регіональній еконо-
міці став одним із важливих її секторів, забезпечуючи 
значну частину податкових надходжень у місцевий 
бюджет, розвиток регіону та інфраструктури турис-
тично-рекреаційної сфери [2, с. 436]. Надходження у 
І півріччі 2018 р. склали 33,8 млн грн, що на 29,1% 
більше, ніж у І півріччі 2017 р. При цьому його обсяг 
за січень-червень 2017 р. у порівнянні з аналогічним 
періодом 2016 р. зріс на 31,1%. (табл. 1).

Найбільше зростання суми туристичного збору за 
І півріччя 2018 р. у порівнянні з І півріччям 2017 р. 
відбулось у областях: Миколаївській (на 68,9%), Київ-
ській (на 61%), Херсонській (на 59,6%), Донецькій 
(на 45,6%), Чернігівській (на 45,1%) та Черкаській (на 
45,0%). ТОП-5 областей України за найбільшими обся-
гами надходжень від сплати туристичного збору, що 
надійшли до місцевих бюджетів, у І півріччі 2018 р.: 
м. Київ – 13,9 млн грн (41,1% від загальної суми); Львів-
ська обл. – 6,1 млн грн (17,9%); Івано-Франківська обл. – 
2,4 млн грн (7,0%); Одеська обл. – 2,1 млн грн (6,1%); 
Закарпатська обл. – 1,6 млн грн (4,7%).

Найважливішим етапом при формуванні стратегії 
розвитку туризму в країні (регіоні, місті) є стратегіч-
ний і конкурентний аналіз. Одним із інструментів стра-
тегічного аналізу виступає SWOT-аналіз, який широко 
використовується в зарубіжній практиці корпоратив-
ного управління. Цей універсальний метод особливо 
ефективний при аналізі переваг і недоліків туристич-
ного ринку країни. На основі результатів стратегічного 
аналізу виробляються пріоритети розвитку туризму, а 
також частині стратегії протидії негативним факторам. 
SWOT-аналіз допомагає з’ясувати обставини, за яких 
розвивається туристичний ринок України, збалансу-
вати вплив внутрішніх переваг і недоліків із впливом 
сприятливих можливостей і загроз. Такий аналіз допо-
магає визначити не тільки можливості країни, а й усі 
доступні переваги над конкурентами [3, с. 43].

Скорочення SWOT походить від перших літер 
англійських слів Strengths (сили), Weaknesses (слаб-
кості), Opportunities (можливості), Threats (загрози) [4]. 
В процесі SWOT-аналізу виявляються загрози та мож-
ливості, які можуть виникнути у зовнішньому серед-
овищі, а також сильні та слабкі сторони, якими володіє 
об’єкт дослідження. Зробивши SWOT-аналіз, можна 
буде визначити основну стратегію розвитку туризму 
в регіоні і конкретні напрямки стимулювання розви-
тку цієї галузі, як найдинамічнішої, високорентабель-
ної, екологічно чистої, низькоенергоємної. На основі 
SWOT-аналізу можна пояснити стратегічну інтерпре-
тацію впливу описаних факторів на тенденції в’їзного, 
виїзного та внутрішнього туризму [2, с. 437].

Існує багато визначень поняття SWOT-аналіз, але 
всі вони зводяться до оцінювання сильних та слабких 
сторін, можливостей та загроз. В загальному вигляді 
визначення поняття SWOT-аналізу як важливого 
інструменту менеджменту в туризмі надамо наступне: 
SWOT-аналіз – це аналіз, що дає змогу узагальнити 
сильні та слабкі сторони туристичної галузі, дестина-
ції (внутрішнє середовище), можливості та загрози з 
боку інших галузей (зовнішнє середовище), результати 
якого є основою для прийняття управлінських рішень 
щодо стратегічного розвитку туристичної галузі.

Найбільш важливим етапом SWOT-аналізу, на нашу 
думку, є усвідомлення саме загроз. Загрози – це зовнішні 
чинники, що є бар’єром, перешкодою, небезпекою або 
тягнуть за собою додаткові витрати [5, с. 156]. Оскільки 
загрози існують і на них вплинути важко, то необхідно 
вжити заходів уникнення негативних наслідків. Ігно-
рування загроз може призвести до втрати ринків, галь-
мування розвитку туризму, а це, своєю чергою, до зни-
ження темпів розвитку економіки загалом. Усвідомивши 
перешкоди, які можуть похитнути створену інфраструк-
туру туризму, ретельно оцінивши проблеми, які будуть 
виникати на шляху розвитку галузі, зможемо сформу-
вати заходи для їхнього уникнення або зменшення їх дії 
на розвиток туристичної галузі. Наступним кроком буде 
побудова ієрархії можливостей, що їх може використати 
галузь для досягнення позитивних результатів через 
здійснення стратегічних цілей. Це нові можливості, які 

Таблиця 1. Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів за 2016–2017 рр.  
та перше півріччя 2018 р., тис. грн

Показник 2016 р. 2017 р. 1 півр.  
2016 р.

1 півр.  
2017 р.

1 півр.  
2018 р.

1 півр. 2018р. /  
1 півр. 2017 р., %

Надходження, всього по Україні 54094,8 70234,48 1999074 26201,84 33825,81 29,1
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в майбутньому будуть необхідними та корисними для 
постійного оновлення туристичних послуг та поступу 
вперед [2, с. 437]. В загальному вигляді можливості – це 
тенденції та зміни в бізнес-середовищі, які можуть бути 
використані для стимулювання розвитку та долання 
існуючих труднощів [5, с. 156].

Урахування усіх чотирьох складових SWOT-аналізу 
у комплексі дасть змогу визначити основні страте-
гічні напрямки розвитку туризму, сформулювати цілі 
та конкретні завдання. Крім того, SWOT-аналіз дасть 
змогу намітити план стратегічного розвитку туристич-
ної галузі в майбутньому, передбачити необхідні дії та 
засоби, врахувати нові можливості.

Нижче наведено узагальнений SWOT-аналіз розви-
тку туристичної галузі в Україні та Польщі, на основі 
якого можна порівняти окремі напрямки, недоліки та 
переваги туристичної діяльності (табл. 2, 3).

Польща відома як центр міжнародного туризму. 
Світовими курортами і центрами культурної спадщини 
є Сопот, Зелена-Ґура, Бельсько-Бяла, Краків, Варшава, 
Ґданськ. Історично пов’язана із західноєвропейською 
культурою, Польща – країна своєрідна і екзотична. 
Останнім часом туризм в Польщі розвивається досить 
швидкими темпами, і ця галузь стала важливою скла-
довою польської економіки. Взагалі, в наші дні Польща 
займає сьоме місце в світі за кількістю іноземних турис-
тів, що приїжджають в країну. Польщу щороку відвід-
ують майже 16 млн закордонних туристів, а їх витрати 
сягають 13 млрд євро. В Польщі частка туризму у 
ВВП – 6%, в Україні – 1,5%. Причини зростання 
туризму в Польщі вельми зрозумілі. Польща дуже різ-
номанітна країна. Тут кожен може знайти заняття і про-
вести свій час по своєму смаку. Велика кількість поль-
ських туристичних компаній готові зустріти туристів і 

Таблиця 2. SWOT-аналіз туристичної галузі України
Strength – сильні сторони (внутрішні) Weakness – слабкі сторони (внутрішні)

1. Давня унікальна історична і культурна спадщина.
2. Сім чудес України, які можна порівняти зі світовими.
3. Сприятливе геополітичне положення України.
4. Високий транспортний потенціал.
5. Високий рівень освіти населення.
6. Можливості для розвитку всіх видів туризму.
7. Збільшення конкуренції туристичних операторів.

1. Низька якість туристичних послуг.
2. Застаріла туристична інфраструктура, яка не відповідає євро-
пейським стандартам якості.
3. Незадовільний стан транспортної інфраструктури країни, 
низька якість послуг з перевезення.
4. Державне фінансування туризму.
5. Відсутність загальнодержавної інформаційної системи у сфері 
туризму та курортів та її інтеграція до світової інформаційної 
туристичної мережі.
6. Недосконалість нормативно-правової бази.
7. Відсутність сформованого цілісного бренда України.

Opportunity – можливості (зовнішні) Тhreats – загрози (зовнішні)
1. Популяризація країни в інших регіонах і континен-
тах.
2. Розвиток внутрішнього туризму.
3. Розвиток людських ресурсів.
4. Впровадження конкурентоспроможнього національ-
ного туристичного продукту.
5. Удосконалення державної політики.
6. Впровадження економіко-правових механізмів 
успішного ведення туристичного бізнесу.
7. Інвестиційні механізми розвитку туристичної інфра-
структури.

1. Нестабільна політична ситуація (події, пов’язані з анексією 
Автономної Республіки Крим та проведенням антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської областей).
2. Фінансово-економічна криза.
3. Розвиток туризму в близько розташованих країнах.
4. Можливість виникнення епідеміологічних захворювань.
5. Техногенні катастрофи – зношеність інфраструктури та комуні-
кацій.
6. Демографічна катастрофа.
7. Збільшення ціни на туристичні послуги, зменшення попиту.

Таблиця 3. SWOT-аналіз туристичної галузі Польщі
Strength – сильні сторони (внутрішні) Weakness – слабкі сторони (внутрішні)

1. Інституційне забезпечення в сфері туризму.
2. Високий стандарт інфраструктури (загальної і турис-
тичної).
3. Історичні місця та споруди (замки, фортеці, церкви).
4. Багатий природний та культурний ландшафт.
5. Інвестиційна привабливість Польщі.
6. Безпека та чистота.
7. Розвинений внутрішній туризм.

1. Недооцінка ролі туризму в економіці країни.
2. Високий рівень цін, несприятливе співвідношення «ціна-
якість».
3. Недосконала законодавча та нормативно-правова база щодо 
розвитку курортів, курортних територій і курортно-туристичних 
регіонів.
4. Соціально-економічні проблеми розвитку курортно-туристич-
них регіонів.
5. Екологічно некоректна поведінка відпочивальників.
6. Погіршення якості навколишнього середовища.

Opportunity – можливості (зовнішні) Тhreats – загрози (зовнішні)
1. Популяризація польської культури, історичної спад-
щини, природних багатств на закордонних ринках.
2. Вступ до ЄС, зняв обмеження в подорожах.
3. Привабливість медичного туризму Польщі.
4. Зростання патріотичних настроїв («залишайся вдома»).
5. Висока безпека подорожей.
6. Поява нових ринків-постачальників туристів (розши-
рення зони Євросоюзу).
7. Тенденція до короткотривалих та екскурсійних подо-
рожей.

1. Розвиток туризму в інших країнах світу (більшість поляків 
уже давно можуть дозволити собі трансконтинентальні ман-
дрівки й екзотичні розваги).
2. Зростання мобільності для виїзду за кордон.
3. Зростання конкуренції між туристичними регіонами/краї-
нами.
4. Економічні кризи.
5. Природні катастрофи.
6. Неузгодженість дій міжнародних інституцій розвитку тран-
скордонного співробітництва, які мають складну структур.

Джерело: розроблено автором
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запропонувати гостям Польщі найрізноманітніші тури: 
гірськолижні курорти в Карпатах взимку і відпочинок 
на пляжах Балтики влітку, екскурсії по фортецях і зам-
ках Польщі та старовинних польських містах, еколо-
гічний туризм і багато іншого. Потрібно відзначити, 
що відпочивати у Польщі значно дешевше, ніж в інших 
країнах Європейського союзу [6].

SWOT-аналіз розвитку туризму України та Польщі 
вказує на внутрішні сильні і слабкі фактори, а також на 
зовнішні можливості і загрози (ризики), які впливати-
муть на розвиток туристичної галузі. Сила їх взаємодії 
і їх комбінування визначають конкурентоспроможність 
турпродуктів цих країн на зовнішніх ринках.

З точки зору корпоративного управління SWOT-
аналіз має багато особливостей:

– є начальним етапом стратегічного планування 
для більшості організацій;

– є складовим етапом в процесі опрацювання 
стратегії корпорації;

– є інформаційною основою для формування стра-
тегічних проблем і альтернативних стратегічних рішень;

– передбачає спільне вивчення зовнішнього і вну-
трішнього середовищ;

– передбачає встановлення парних комбінацій між 
загрозами, можливостями в зовнішньому оточенні, з 
одного боку, і сильними та слабкими сторонами корпо-
рації, з іншого;

– в центрі його уваги – чинники, що найбільше 
впливають на конкурентну позицію і конкурентні пере-
ваги корпорації;

– передбачає наступну послідовність дослідження 
чинників оточення: відстеження змін чинника → ана-
ліз стану чинника → виявлення характеру впливу чин-
ника на фірму → прогнозування можливих наслідків 
впливу чинника на фірму у перспективі;

– в ньому широко застосовуються експертні оцінки;
– передбачає обов’язкову бальну оцінку чинників 

макросередовища, безпосереднього оточення і вну-
трішнього середовища корпорації [4].

Як зазначає О.В. Коновалова, переваги SWOT-
аналізу полягають в комплексній оцінці можливостей 
і ризиків, сильних і слабких сторін; поглибленні розу-
міння бізнесу, керівників та фахівців; швидкому пере-
ході від процесу аналізу до стратегічного планування. 
Стосовно недоліків SWOT-аналізу – це є суб’єктивізм: 
неможливість врахування всіх сильних і слабких сто-
рін, можливостей і загроз; суб’єктивність вибору та 
ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища; погана адаптація до середовища, що 
постійно змінюється [7].

В умовах євроінтеграційних процесів в туризмі, 
застосування SWOT-аналізу необхідно поєдну-
вати з іншими інструментами менеджменту, які 
дають змогу підвищити якість туристичного про-
дукту до міжнародних стандартів, залучити більшу 
кількість споживачів туристичних послуг, які, за 
даними дослідників, не задоволені оцінкою параме-
трів «витрати-якість» щодо туристичних продуктів 
вітчизняних підприємств. Отже, в умовах трансфор-
маційних змін національної економіки необхідно 
звернути особливу увагу на розвиток інструментів 
менеджменту в туризмі.

Висновки з проведеного дослідження. Наявний 
туристичний потенціал України можна реалізувати за 
допомогою впровадження дієвих підходів і для розви-
тку туристично-рекреаційної сфери та управління май-
ном туристично-курортних комплексів. На основі ана-
лізу сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 
розвитку туристичної галузі в Україні, можна зробити 
висновок, що перспективний розвиток туризму в країні 
повинен ґрунтуватися на таких складових: інвестиції 
та інновації в розвиток інфраструктури; реорганізація 
транспортного забезпечення; підготовка кваліфікова-
них кадрів; нормалізація політичного, економічного та 
законодавчого клімату тощо. Результати SWOT-аналіз 
є основою для визначення стратегічних напрямків роз-
витку туристичної галузі та оптимізації управління 
туристично-рекреаційною сферою.
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК  
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто понятійний апарат щодо визначення економічного потенціалу вітчизняних підприємств за умови 
впливу на діяльність ряду внутрішніх та зовнішніх чинників. Обґрунтовано найосновніші напрями розвитку еко-
номічного потенціалу підприємства з метою пришвидшення отримання поставлених цілей господарювання. 
Проаналізовано особливості податкового навантаження на фінансово-господарську діяльність підприємств в 
умовах посиленого впливу інтеграційних процесів. Розглянуто концептуальні засади підвищення податкового 
потенціалу підприємства та сукупність методів його оцінювання та наведено напрями удосконалення податко-
вої політики України з метою надання підприємствам можливості розвитку їх економічного потенціалу.

Ключові слова: економічний потенціал, чинники впливу на потенціал, податкове навантаження, податкова 
політика країни, показники податкового навантаження, податковий потенціал.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Юдина М.И.

Рассмотрено понятийный аппарат по определению экономического потенциала отечественных предприя-
тий при условии влияния на деятельность ряда внутренних и внешних факторов. Обоснованно самые основные 
направления развития экономического потенциала предприятия с целью ускорения получения поставленных 
целей хозяйствования. Проанализированы особенности налоговой нагрузки на финансово-хозяйственную дея-
тельность предприятий в условиях усиленного влияния интеграционных процессов. Рассмотрены концептуаль-
ные основы повышения налогового потенциала предприятия и совокупность методов его оценки и приведены 
направления совершенствования налоговой политики Украины с целью предоставления предприятиям возмож-
ности развития их экономического потенциала.

Ключевые слова: экономический потенциал, факторы влияния на потенциал, налоговая нагрузка, налоговая 
политика страны, показатели налоговой нагрузки, налоговый потенциал.

EFFECT OF TAX LOADING FOR DEVELOPMENT  
OF ECONOMIC POTENTIAL OF DOMESTIC ENTERPRISES

Yudina M.

In this work a conceptual apparatus is devoted to determining the economic potential of domestic enterprises, subject 
to the influence of a number of internal and external factors. The most important directions of development of economic 
potential of the enterprise are grounded in order to accelerate the achievement of the set objectives of management. The 
peculiarities of the tax load on the financial and economic activity of enterprises in the conditions of the enhanced influence 
of integration processes are analyzed. The system of indicators of tax burden, which depends on the results of the manage-
ment of enterprises and the possibility of increasing their own economic potential, is characterized. The conceptual bases of 
increase of tax potential of the enterprise and set of methods of its estimation are considered. The directions of perfection of 
the tax policy of Ukraine are given in order to give enterprises the opportunity to develop their economic potential.

Keywords: economic potential, factors of influence on potential, tax burden, tax policy of the country, indicators of 
tax burden, tax potential.

Постановка проблеми. Сучасні промислові під-
приємства, функціонуючи у нестабільних економічних 
умовах, вимагають значної державної підтримки, упро-
вадження новітніх механізмів, зокрема і у податковій 
політиці. Покращення економічного потенціалу під-
приємств та існуюче податкове навантаження мають 
суттєвий взаємозв’язок, тому є актуальними для вирі-
шення ряду проблематичних аспектів господарювання. 
Нагальним є покращення інструментарію фінансового 
механізму, до якого входить існуюча система оподатку-

вання. Податкове навантаження має характеризуватися 
таким рівнем, який буде забезпечувати надходження 
коштів до державного та місцевих бюджетів та, водно-
час, надавати можливість розвитку фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємствам.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дженням питань щодо податкового навантаження, 
визначення податкового потенціалу та можливостей 
його розвитку, зв’язок впливу податкового наванта-
ження на розвиток економічного потенціалу підпри-
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ємства, займалися такі науковці як: О.В. Ареф’єва, 
Б.Є. Бачевський, І.М. Бурлакова, Т.А. Васильєва, 
В.О. Григоренко, І. Крисоватий, А. Лаффер, А.Д. Мель-
ник, В.Ф. Савченко, Н. Ткачук, К. Шмельов, О.О. Шере-
мет, О.С. Федонін та ін.

Зважаючи на зміни у законодавстві, потребу роз-
витку економічного потенціалу та покращення умов 
функціонування вітчизняних підприємств, варто дета-
лізовано дослідити сучасне податкове навантаження, 
особливості його оцінювання, вплив на економічний 
потенціал господарюючих суб’єктів.

Мета і завдання дослідження. Основною метою 
статті є дослідження впливу податкової системи на 
покращення економічного потенціалу господарюючих 
суб’єктів для реалізації напрямів його розвитку, забез-
печення поставлених цілей функціонування.

Виклад основного матеріалу. Існує досить багато 
визначень вчених щодо трактування потенціалу під-
приємства. У більшості випадків потенціал підприєм-
ства визначають як існуючі засоби, можливості, сукуп-
ність резервів, які в будь-який момент можуть бути 
використані господарюючим суб’єктом. Важливим, 
за нинішніх умов, для кожного підприємства, є збіль-
шення власних можливостей та резервів.

Основоположним елементом, що визначає вели-
чину та умови зростання економічного потенціалу, є 
потенціал підприємства, який є частиною економіч-
ного потенціалу і відрізняється від останнього тим, 
що в його структуру не входять економічні зв’язки, які 
повністю належать до виробничих зв’язків первинних 
ланок промисловості і розглядається як сукупні мож-
ливості максимально можливого обсягу виробництва 
матеріальних благ і послуг в умовах, які забезпечують 
найефективніше використання за часом і продуктив-
ністю наявних економічних ресурсів. За такого трак-
тування поняття «економічний потенціал» стосовно 
окремого підприємства характеризує не стільки вироб-
ничі можливості (виробничу потужність), скільки 
інтегральні здібності підприємства максимально задо-
вольняти потреби споживачів і враховувати інтереси 
держави, оптимально використовуючи наявні еконо-
мічні ресурси.

О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк вважають, 
що основний зміст поняття «потенціал підприємства» 
полягає в інтегральному відображенні (оцінці) поточ-
них і майбутніх можливостей економічної системи 
трансформувати вхідні ресурси за допомогою при-
таманних її персоналу підприємницьких здібностей в 
економічні блага, максимально задовольняючи в такий 
спосіб корпоративні та суспільні інтереси [1, с. 61–62].

Залежно від типу виробництва, слід виділяти ті фак-
тори зовнішнього середовища, які надають більший 
вплив на ту чи іншу складову потенціалу. Це дозволить 
уникнути надмірного ускладнення моделі формування 
потенціалу в цілому. Однак, при вирішенні питання 
про те, який чинник враховувати, а який на дану струк-
турну одиницю потенціалу не робить істотного впливу 
і його допустимо не розглядати, слід залучати досвідче-
них експертів в даній сфері і на них буде покладена від-
повідальність за адекватність майбутнього результату. 
Крім цього, у структурі кожної соціально-економічної 
системи слід виділяти ключові точки, що зумовлюють 
розвиток всієї структури (потенціалу) внаслідок комп-
лексних зв’язків.

Модель економічного потенціалу будь-якого під-
приємства визначається: обсягом та якістю наявних 
у нього ресурсів (чисельністю зайнятих, основними 
виробничими та невиробничими фондами, оборот-
ними фондами або матеріальними запасами, фінансами 
та нематеріальними ресурсами патентами, ліцензіями, 
інформацією, технологією); здібностями співробітни-
ків (спеціалістів, робітників, допоміжного персоналу) 
до створення будь якої продукції, іншими словами, 
їх освітнім, кваліфікаційним, психофізіологічним та 
мотиваційним потенціалом; здібностями менеджменту 
оптимально використовувати наявні у підприємства 
ресурси (підготовкою, талантом і професійною адап-
тацією менеджерів, вмінням створювати і оновлювати 
організаційні структури підприємства); інноваційними 
здібностями (тобто здібностями підприємства до онов-
лення виробництва, зміні технології і т. д.); інформа-
ційними здібностями (тобто здібностями обробляти 
інформацію для використання її у виробництві); 
фінансовими здібностями (кредитоспроможністю під-
приємства, внутрішньої і зовнішньої заборгованістю в 
області фінансів та ін.) [2, с. 133].

Однією з найважливіших проблем у діяльності під-
приємства є проблема податкового навантаження та її 
вплив на його підприємницьку активність. Оптималь-
ний розмір податкового тягаря – центральна макро-
економічна проблема будь-якої держави. Доволі роз-
повсюдженою є думка про зв’язок податкового тягаря 
та розвитку економіки: чим нижче рівень податкового 
тягаря, тим стрімкіше і динамічніше розвивається еко-
номіка держави, чим менші податки, тим міцніше еко-
номіка. В економічній літературі підходи до визначення 
поняття «податкове навантаження» різняться за суттю. 
В одних виданнях увага акцентується на його кількіс-
ній характеристиці, в інших – дають його якісну харак-
теристику, розкриваючи його сутність. На мікрорівні 
застосування показника податкове навантаження на під-
приємство набуло широкого вжитку. Доцільність його 
застосування полягає в тому, що підприємство являє 
собою окремий суб’єкт господарювання, який відріз-
няється від фізичних осіб, що володіють ним. Знеосо-
блені податки, які платить до бюджету підприємство, не 
можна порівнювати з податками на окрему особу, адже 
перші реально впливають на підприємство як окремий 
суб’єкт господарської діяльності, зменшуючи його обо-
ротні кошти і обмежуючи можливості інвестування 
нерозподіленого прибутку в розвиток виробництва, під-
вищення заробітної плати працівникам тощо [3].

З метою розрахунку величини податкового наван-
таження підприємств використовують як абсолютні, 
так і відносні показники. Абсолютними показниками 
є сума всіх податків і зборів, які підлягають сплаті до 
бюджетів та цільових фондів за звітний період, і вели-
чина окремих податків та зборів, зокрема податку на 
прибуток підприємств, податку на доходи фізичних 
осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального 
внеску тощо. Однак розрахунок величини абсолютного 
податкового тиску не дає повного уявлення про сту-
пінь впливу сукупності податків і зборів на результати 
діяльності підприємства. Тому, поряд із показниками 
абсолютного податкового тиску розраховуються показ-
ники відносного податкового тиску, що включають 
аналіз структури загального податкового тиску на під-
приємство, аналіз зовнішніх аналітичних коефіцієнтів 
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податкового тиску, аналіз внутрішніх аналітичних кое-
фіцієнтів податкового тиску, специфічних для конкрет-
ної галузі економіки. Ці показники достатньо повно 
характеризують вплив на кінцеві результати діяльності 
підприємства [4, с. 123].

Кількісна оцінка податкового потенціалу може 
бути дана як в абсолютному вираженні, так і у вигляді 
індексів, що характеризують відношення податкового 
потенціалу даного економічного суб’єкта до серед-
нього показника по галузі, країні тощо. Відзначимо 
також двоїсту природу оцінки податкового потенці-
алу – з одного боку, вона спрямована на визначення 
обсягу фінансових ресурсів, які можуть трансформува-
тися в потік податкових платежів, а з іншого боку, вона 
передбачає виявлення гранично допустимого податко-
вого навантаження для суб’єктів податкових відносин. 
Іншими словами, податковий потенціал, так чи інакше, 
кореспондується з податковим навантаженням. Серед 
економістів немає єдиної думки з приводу прийнятих 
до розрахунку показників при визначенні податкового 
навантаження на підприємство.

Для зростання податкового потенціалу і удоско-
налення бізнес-оточення слід провести такі заходи з 
покращення податкової політики країни, зокрема:

а). Серед багатьох пріоритетів та цілей податкової 
політики чітко обрати стимулювання ділової актив-
ності як основи розбудови конкурентоспроможної еко-
номіки, а отже, перспективної фіскальної ефективності 
та економічного зростання у цілому.

б). Слід враховувати фундаментальну відмінність 
між цілями та механізмами реалізації податкової полі-
тики за умов глобалізації та інтеграції. Економічна 
інтеграція в довгостроковій перспективі має призвести 

до податкової конвергенції податкових систем різних 
країн на основі єдиної податкової політики.

в). Проводити скоординовану м’яку податкову 
політику паралельно з жорсткою бюджетною, обмеж-
увальною грошово-кредитною та гнучкою курсовою 
(валютною) політиками. Це буде найбільш прийнятний 
варіант для вітчизняної економіки.

г). Удосконалення фіскальної ефективності подат-
кової системи в умовах гострого дефіциту державних 
фінансів слід проводити не на шкоду реалізації цілей 
стимулювання ділової та інвестиційної активності.

д). Впровадження стимулюючого потенціалу подат-
кової системи у напрямку залучення бізнесу до реалі-
зації пріоритетних цілей соціально-економічного роз-
витку шляхом обґрунтованого надання різних видів 
податкових преференцій [5].

Висновки. Отже, визначено, що розвитку еконо-
мічного потенціалу вітчизняних промислових підпри-
ємств сприятиме забезпечення досягнення поточних та 
стратегічних цілей господарювання. З боку менедже-
рів підприємства необхідним є деталізований аналіз 
усіх внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають 
на рівень потенціалу господарюючих суб’єктів з метою 
визначення системи управлінських рішень. Доведено, 
що податкове навантаження має суттєвий вплив як на 
діяльність будь якого підприємства, так і, відповідно, 
на підвищення його економічного потенціалу. Вимага-
ють впровадження заходи із удосконалення податкової 
політики країни. Використовуючи досвід економічно 
розвинених країн, а саме позитивну практику удоско-
налення податкової системи, наша країна може поспри-
яти розвитку промислових підприємств, що позитивно 
вплине на економіку держави в цілому.
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АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ  
НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто вплив макроекономічних показників на розвиток країни, досліджено динаміку інвестування в 
основний капітал на макро-, мезо- та мікрорівнях. Сформовано та розглянуто структуру та основні макроеко-
номічні показники держави та інвестиції на регіональному рівні. Визначено важливість інвестування коштів 
у основні засоби на всіх економічних рівнях держави. Загальні показники мають низхідну тенденцію станом на 
кінець 2018 року. В цілому, структура використання інвестицій не є позитивною та потребує подальшого рефор-
мування та активізації інвестиційної діяльності у всі сектори економіки як зі сторони держави, так і зі сторони 
інвесторів (вітчизняних та закордонних) та підприємців.

Ключові слова: основний капітал, капітальні інвестиції, фінансування основного капіталу, рівні економіки, 
показники інвестування.

АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА  
НА РАЗНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УРОВНЯХ ЭКОНОМИКИ

Апанасенко В.С.

Рассмотрено влияние макроэкономических показателей на развитие страны, исследована динамика инве-
стирования в основной капитал на макро-, мезо- и микроуровнях. Сформированна и рассмотрена структура 
и основные макроэкономические показатели государства и инвестиции на региональном уровне. Определены 
важность инвестирования в основные средства на всех экономических уровнях государства. Общие показатели 
имеют нисходящую тенденцию по состоянию на конец 2018 года. В целом, структура использования инвести-
ций не является положительной и требует дальнейшего реформирования и активизации инвестиционной дея-
тельности во все сектора экономики как со стороны государства, так и со стороны инвесторов (отечественных 
и зарубежных) и предпринимателей.

Ключевые слова: основной капитал, капитальные инвестиции, финансирование основного капитала, уровне 
экономики, показатели инвестирования.

ANALYSIS OF FINANCING OF BASIC CAPITAL  
IN DIFFERENT ECONOMIC LEVELS OF ECONOMY

Apanasenko V.

The article discusses about examines the impact of macroeconomic indicators on the country’s development, and inves-
tigates the dynamics of investment in fixed capital at macro, meso and micro levels. The structure and main macroeconomic 
indicators of the state and investments at the regional level were formulated and considered. It is described the importance of 
investing in fixed assets at all economic levels of the state. The general indicators have a downward trend by the end of 2018. 
In general, the structure of investment use is not positive and requires further reformation and intensification of investment 
activity in all sectors of the economy, both from the state side and from the side of investors (domestic and foreign) and 
entrepreneurs.

Keywords: fixed capital, capital investments, financing of fixed capital, level of economy, investment indicators.

Постановка проблеми. Динаміка основного капі-
талу і його накопичення в Україні зумовлюються 
загальноекономічними факторами. В початковий 
період кардинального реформування економіки дер-
жави визначальний вплив має економічний спад у 
всіх сферах економіки, що, в свою чергу, зумовило 
обвальне падіння виробництва і ВВП, порушення зако-
номірностей всього суспільного відтворення і осно-
вного капіталу зокрема, різке скорочення його накопи-
чення. Процесу накопичення основного капіталу являє 

собою певну складність у зв’язку з відсутністю точної 
порівнянної інформаційної бази на всіх рівнях управ-
ління – від підприємства до національної економіки, 
що і зумовило дослідження теоретичних аспектів нако-
пичення основного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вико-
ристання основного капіталу на різних економічних 
рівнях та заходи щодо ефективності використання 
основного капіталу на макрорівні розглянуто у працях 
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: З.Н. Бори-
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сенко, В.О. Вишневський, В.Є. Козак, О.Є. Кузьмін, 
Е.В. Лапін, Й.М. Петрович, А.Е. Фукс. Найбільше 
уваги науковці приділяли визначенню показників 
ефективності використання основних виробничих 
засобів та встановленню можливостей їх відтворення; 
інвестування в оновлення основних засобів; лібералі-
зації амортизаційної політики.

Економічна природа та місце власності в еконо-
мічній системі досліджували такі видатні економісти 
свого часу, як: А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей, К. Маркс, 
А. Маршалл, А. Картер та інші вчені-економісти Зго-
дом основні положення теорії людського капіталу були 
доповнені західними науковцями. Значний внесок у 
розробку теорії, методології й практики підвищення 
ефективності відтворення і використання основного 
капіталу на мезорівні досліджувалися в працях укра-
їнських економістів: А. Геєця, Б. Кваснюка, С. Мочер-
ного, Ю. Ніколенка, А. Поручника, Н. Редіної, А. Чухна.

Проблемам використання основного капіталу, вибору 
способів підвищення ефективності його використання 
присвятили свої праці: Д. Норт, Й. Шумпетер, М. Кондра-
тьєв, Р. Коуз, Н. Нельсон, С. Вінтер, О. Тоффлер, Г. Хакен, 
Г. Менш, І. Пригожин, П. Нійкамп, Л. Абалкін, Д. Львов, 
С. Глазьєв та інші автори. Віддаючи належне розробкам 
вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що й 
надалі залишається чимало невирішених проблем, котрі 
вимагають поглибленого дослідження і вироблення мето-
дичних підходів, зокрема відносно дослідження процесів 
модернізації основного капіталу, більш детального дослі-
дження потребує питання його комплексної оцінки на 
макро-, мезо-, та мікрорівнях.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз стану 
та використання основного капіталу і динаміки проце-
сів інвестування в основний капітал. в нього з різних 
джерел, оцінка ефективності цих процесів та обґрунту-
вання напрямів активізації інвестиційної діяльності в 
Україні і посилення її позитивного впливу на динаміку 
економічного зростання на різних економічних рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блеми модернізації та інноваційного розвитку еконо-
міки передбачають пошук нових підходів до практич-
ної реалізації оновлення основного капіталу.

Нагромадження капіталу завжди персоніфіко-
ване і реалізується через діяльність господарюючих 
суб’єктів, якими можуть виступати окремі підприєм-
ства, об’єднання підприємств, галузь, регіон, держава. 
Нагромадження капіталу, як певного виду діяльність, 
уособлює всю сукупність дій суб’єктів нагромадження 
з постійного збільшення масштабів використання 
суспільного капіталу, а також дій щодо налагодження 
економічного механізму функціонування сфери нагро-
мадження капіталу. Зазначений економічний механізм 
передбачає існування системних заходів зі стимулю-
вання, фінансування, управління, регулювання про-
цесу нагромадження капіталу.

Основою розвитку будь-якої країни є активізація 
інвестування в основний капітал підприємств. Еконо-
мічна діяльність суб’єктів господарювання, рівень їх 
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках визначається значною мірою станом 
основних засобів, які є основою виробничого процесу 
підприємства.

Для досягнення економічної стабільності в Україні 
необхідно вирішити проблеми, пов’язані з управлінням 

розвитком інвестиційного процесу. Зокрема, недостат-
ньо з’ясованою є роль державного управління інвести-
ціями як одного з важливих елементів механізму еко-
номічного регулювання. Через недостатнє державне 
управління, відсутність серйозних економічних важе-
лів підтримки виробничих та фінансових структур 
Україна втрачає необхідні їй інвестиційні ресурси на 
структурну переорієнтацію економіки.

Інвестування в основний капітал, як відомо, визна-
чає перспективу розширеного відтворення та іннова-
ційного розвитку економіки будь-якої держави. Тому 
одним з найважливіших факторів переходу до нового 
етапу – періоду економічного зростання і фундамен-
тальної структурної перебудови економіки держав – 
учасниць Співдружності Незалежних Держав, ефек-
тивного їх взаємодії в період виходу з економічної 
кризи, стабілізації і підйому національної економіки – 
є розвиток міждержавної інвестиційної діяльності [1].

Ці питання є стратегічними і загальними для всіх 
держав незважаючи на те, що в кожній з них є свої 
особливості, що вимагають тактичної конкретизації і 
прив’язки до реальних національних умов.

Інвестиційна активність в кожній державі у вирі-
шальній мірі визначається можливостями і поведінкою 
національних інвесторів, проте велика роль і міждер-
жавного співробітництва в цій сфері. Значний спад 
виробництва та інвестиційної активності вимагають 
особливого підходу.

Тому основним напрямком ефективної економіч-
ної політики зараз може стати інвестиційна підтримка 
пілотних секторів та стратегічних програм реальної 
економіки з метою загальної стабілізації та пожвав-
лення виробництва.

Оскільки можливості по реалізації стратегічних 
програм розвитку країни залежать від рівня доходів 
бюджету, а основними індикаторами національного 
розвитку є макроекономічні показники, то цілком 
доцільним буде вивчення особливостей впливу остан-
ніх [2], на обсяги капітальних інвестицій за останні 
роки (табл. 1) [3].

Як свідчать дані таблиці, впродовж 2015–2018 рр. 
спостерігається зниження обсягу капітальних інвес-
тицій на макрорівні у 1,15 рази у 2018 р. порівняно 
із 2017 р., що ілюструє негативні тенденції стосовно 
здійснення капіталовкладень у даному періоді. Варто 
зазначити, що у 2018 р. відбувається падіння рівня капі-
тальних інвестицій майже за усіма видами економічної 
діяльності господарюючих суб’єктів, чого не спосте-
рігалося уже впродовж десяти років. Так, найвищий 
рівень падіння капітальних інвестицій – у сільському 
господарстві – у 1,4 рази, будівництві – у 1,1 рази, 
оптово-роздрібній торгівлі – у 1,35 рази, освіті – у 
1,1 рази, охороні здоров’я – у 1,5 рази, у сфері теле-
комунікацій та інформатизації майже у 2 рази. Дана 
ситуація зумовлена низкою дестабілізуючих чинників, 
зокрема, затяжною політичною кризою; непродуманою 
фінансовою та бюджетною політикою; неефективними 
реформами банківської системи; економічною неста-
більністю; посиленими інфляційними очікуваннями; 
геополітичними проблемами із Російською Федера-
цією; недієздатною системою регулювання курсу наці-
ональної валюти; дефіцитом кредитних ресурсів, що 
призводить до зниження витрат на оновлення вироб-
ничого потенціалу суб’єктів господарювання, галь-
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мування у запровадженні інноваційних технологій та 
унеможливлює будь-які позитивні зрушення щодо 
розширеного відтворення основного капіталу підпри-
ємств реального сектора економіки.

Проте, у 2018 р. зберігається загальне пожвавлення 
інвестиційної діяльності в контексті нарощування 
капітальних вкладень. Так, капітальні інвестиції в 
2018 році зменшуються на 15,95%. В розрізі видів еко-
номічної діяльності зростання демонструють сільське, 
лісове та рибне господарство – у 1,4 рази, що дозво-
ляє стверджувати про відносне відновлення політики 
фінансування капітальних вкладень та свідчить про 
адаптацію підприємств даних галузей до вітчизняних 
реалій. За іншими видами економічної діяльності впро-
довж 2018 р. спостерігається подальше падіння обсягу 
капітальних інвестицій, що є загрозливим процесом, 
який звужує і без того вузькі інвестиційні можливості 
та не створює прерогатив для реновації основного 

капіталу суб’єктів господарювання, що функціонують 
у даних галузях.

Аналіз обсягів капітальних інвестицій на макро-
рівні за джерелами фінансування (табл. 2) свідчить, 
що частка власних коштів підприємств та організацій 
є найвищою у структурі інвестицій – складає більше 
45%. Зменшилась частка капітальних інвестицій за 
рахунок кредитів банків та інших позик [3].

Незначна частка іноземних інвестицій (за даними 
попередніх років) обумовлена несприятливим інвес-
тиційно-підприємницьким кліматом та високою кон-
куренцією у світі за інвестиційні ресурси. Тому недо-
статні обсяги іноземних інвестицій не в змозі вирішити 
проблеми забезпечення соціально-економічного розви-
тку України. До того ж, вони спрямовуються у ті галузі 
економіки, які можуть гарантувати відносно швидкий 
економічний результат – банківську сферу, переробку, 
харчову промисловість та інші. Для більш повного 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції до реального сектору економіки за видами економічної діяльності  
2015–2018 (січень-червень) 

Усього 2015 2016 2017
2018 

січень-
червень

Відхилення базисного 
періоду від останнього 

звітного періоду  
(у відсотках)

4334225 4324071 6126758 2574896 -15,95%
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 456541 563450 1481224 417379 -43,64%

Сільське господарство, мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг 400050 491918 1433936 373236 -47,94%

Лісове господарство та лісозаготівлі 53816 70108 40374 39342 94,89%
Рибне господарство 2675 1424 6914 4801 38,88%
Промисловість 1869427 1282332 1547774 973350 25,77%
Будівництво 1154889 1167742 1516560 697792 -7,98%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотран-
спортних засобів і мотоциклів 132015 182019 367661 119245 -35,13%

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 
засобами та мотоциклами, їх ремонт 25759 11269 21904 14919 36,22%

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 
засобами та мотоциклами 67734 130730 267350 79809 -40,30%

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспорт-
ними засобами та мотоциклами 38522 40020 78407 24517 -37,46%

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 75202 144715 189952 94061 -0,96%

Наземний і трубопровідний транспорт 55671 131026 168805 89973 6,60%
Тимчасове розміщування й організація харчування 3832 4507 7685 1665 -56,67%
Інформація та телекомунікації 4087 11326 8209 724 -82,36%
Телекомунікації (електрозв’язок) 849 3958 6675 277 -91,70%
Операції з нерухомим майном 79308 81777 75132 25118 -33,14%
Професійна, наукова та технічна діяльність 6819 7612 5990 1769 -40,93%
Діяльність у сферах права та бухгалтерського 
обліку, архітектури та інжинірингу, технічні 
випробування та дослідження

6200 6824 4394 1547 -29,59%

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування 64494 162016 13366 8089 21,04%

Державне управління й оборона; обов’язкове соці-
альне страхування 408587 620298 720211 168522 -53,20%

Освіта 29822 36070 67267 28483 -15,31%
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 37564 51147 114628 26505 -53,75%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9240 6906 9701 5863 20,87%

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та час-
тини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Джерело: складено автором на підставі [2]
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аналізу необхідно розглянути капітальні інвестиції за 
регіонами.

Таблиця 2. Структура капітальних інвестицій  
в основний капітал за січень-червень 2018 

Усього

Використано капітальних 
інвестицій

тис. грн у % до загального 
обсягу

2574896 100
у т. ч. за рахунок
коштів державного 
бюджету 28482 1,1

коштів місцевих бюдже-
тів 191716 7,4

власних коштів підпри-
ємств та організацій 1189369 46,2

кредитів банків та інших 
позик 470717 18,3

Джерело: складено авторами на підставі [1]

Згідно даних Державного комітету статистики, в 
першому кварталі 2018 року освоєно 89 млрд грн капі-
тальних інвестицій (без урахування тимчасово окупо-
ваних Криму, Севастополя і частини зони проведення 
операції Об’єднаних сил (в минулому АТО), що на 
37,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за від-
повідний період 2017 року.

У регіональному розрізі (на мезорівні) найбільше 
збільшення капітальних інвестицій в основні засоби 
спостерігається в першому кварталі 2018 року, 
в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, 
зафіксовано в Донецькій (в 2,3 разу), Чернігівській 
(вдвічі), Житомирській (на 64,6%) областях і Києві 
(на 61,1%).

Згідно зі статистикою представленою Державним 
комітетом статистики, капітальні інвестиції за звітний 
період зменшилися в Луганській (на 23,9%), в Черні-
вецькій (на 0,5%) областях.

У галузевому розрізі найбільше зростання капі-
тальних інвестицій в першому кварталі поточного року 
зафіксовано на підприємствах інформації та телекому-
нікацій – вдвічі, фінансової і страхової діяльності – на 
80,2%, транспорту, складського господарства, пошто-
вої та кур’єрської діяльності – на 69,3%.

Водночас у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування падіння капітальних інвестицій 
становило 3,1% і будівництві – на 3,4%.

Головним джерелом фінансування капітальних 
інвестицій залишаються власні кошти підприємств 
та організацій, за рахунок яких фінансується 76,2% 
загального обсягу.

Вагому частку капітальних інвестицій вкладено в 
машини, обладнання та транспортні засоби – 49,3%, в 
будівлі та споруди – 38,2% всіх інвестицій.

На капітальний ремонт активів спрямовано 
5 млрд грн капітальних інвестицій (5,7% загального 
обсягу).

Дані стосовно капітальних інвестицій на регіональ-
ному рівні за 2 квартали 2018 року представлено на 
рис. 1 [5].

У січні-червні 2018 року підприємства та організації 
України використали 206,9 млрд грн капітальних інвес-
тицій, що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період 
2017 року. Про це йдеться в пояснювальній записці до 
проекту Державного бюджету України на 2019 рік.

Найбільше зростання було зафіксовано в сферах 
інформації та телекомунікації – на 64,9%, в сферах 
транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності – на 61,1%, сферах фінансо-
вої та страхової діяльності – на 47%, галузях опто-
вої та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів – на 46,4%. Значними темпами 
зросли обсяги капітальних інвестицій також в промис-
ловість – на 34,4%. Частка капітальних інвестицій за 
рахунок кредитів банків та інших позик зросла з 5,2% 
за I півріччя 2017 року до 7,5% в I півріччі 2018 року, 
коштів державного і місцевих бюджетів зросла на 0,1% 
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1 Дані вказано у відсотках до загального обсягу використаних капітальних інвестицій
2 Дані вказано без урахування м. Київ з огляду на естетичний вигляд таблиці (м. Київ – 36,2%)\

Рис. 1. Капітальні інвестиції на мезорівні за січень-червень 2018 року
Джерело: складено авторами на підставі [1]
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в порівнянні з торішнім періодом і склав 0,9%. При 
цьому основним джерелом капітальних інвестицій 
залишаються власні кошти підприємств та організа-
цій, частка яких склала 75,4% від загального обсягу в 
січні-червні 2018 з порівнянні з 74,3% в січні-червні 
2017 року.

Загалом слід зазначити, що починаючи з 2008 р. від-
бувалося зниження інвестиційної активності, яке спо-
стерігається й досі та свідчить про наявність проблем 
у сфері фінансового забезпечення інвестиційної діяль-
ності вітчизняних підприємств. Значне уповільнення 
темпів оновлення основного капіталу значною мірою 
стало наслідком світової фінансово-економічної кризи, 
що призвело до обвального згортання інвестиційної 
діяльності в Україні. Зокрема, у 2009 р. обсяги інвес-
тування в основний капітал скоротились більш ніж на 
41,5% порівняно з 2008 р. Процес відновлення інвести-
ційної активності у після кризовий період розпочався 
із суттєвим відставанням від динаміки економічного 
зростання. Лише у 2011 р. вдалося забезпечити при-
ріст обсягу капітальних інвестицій, що становив 23,9% 
порівняно з 2010 р., проте ця цифра виглядає вагомою 
лише через низьку базу порівняння. Утім вже у 2013 р. 
відбулося скорочення обсягу капітальних вкладень на 
15,8 млрд грн у порівнянні із 2012 р. та було освоєно 
247,9 млрд грн [4]. Зберігається негативна тенденція і 
в 2014 р., зокрема здійснено капітальних інвестицій на 
18% менше від обсягу капітальних інвестицій 2013 р. 
У 2018 році, безумовно, значний вплив на динаміку 
інвестиційних процесів здійснювала політична неста-
більність та невизначеність зовнішньоекономічного 
вектору розвитку України [5]. У сукупності із неефек-
тивною диференційованою політикою державної під-
тримки експортно-орієнтованих галузей та відсутності 
дієвих механізмів міжгалузевого переливання капіталу 
і стимулювання реінвестування прибутків, отрима-
них експортними галузями завдяки високим світовим 
цінам, це призвело до суттєвого звуження фінансових 
можливостей інвестиційного розвитку вітчизняних 
промислових підприємств.

З метою підвищення інвестиційної привабливості 
та ефективності використання основного капіталу на 
мікрорівні, виникає необхідність в координації дій 
держави і господарського сектору щодо вироблення 
загальноприйнятних дій для покращення існуючої 
ситуації. На думку автора, необхідно:

– визначити ключові напрямки і механізми мобілі-
зації існуючих і залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів для реалізації регіональних інвестиційних 
програм;

– встановити пріоритетність проектів, що мають 
високу значущість, швидку окупність і вигідність з 
погляду створення нових робочих місць і надходжень 
«швидких грошей» у місцевий бюджет;

– формувати та здійснювати популяризацію сприят-
ливого для інвесторів іміджу регіону;

– провести реструктуризацію та оптимізацію нее-
фективних виробництв у регіоні;

– сприяти формуванню і розвитку інноваційної 
діяльності, яка забезпечить сталий науково-технічний 
прогрес та створення конкурентоспроможного вироб-
ництва, що, своєю чергою, сприятиме прискореному 
технологічному переоснащенню виробництва.

У виробничій сфері західного регіону для підви-
щення ефективності використання основного капіталу, 
автор пропонує здійснити такі заходи:

– підвищити ефективність використання основних 
засобів і відповідно фондовіддачі повнішим заванта-
женням обладнання і вчасного та висококваліфікова-
ного нагляду за його роботою;

– забезпечити зниження показника фондоміст-
кості за рахунок збільшення обсягів виробництва і 
реалізації продукції шляхом підвищення її якості, чи 
випуску нової;

– провести вчасне і якісне технічне переоснащення, 
модернізацію або реконструкцію виробництва для 
запобігання моральному і фізичному зношенню осно-
вних засобів;

– впровадити нову техніку і технології, що ґрунту-
ється на інноваційній основі;

– підвищити рівень використання амортизаційних 
відрахувань як вагомого джерела власних інвестицій-
них ресурсів.

Отже, коли йдеться про основні засоби, обов’язково 
виникає питання про ефективність їх використання 
і застосування. Ефективне їх використання є дуже 
важливим економічним завданням. Його вирішення 
означає збільшення виробництва необхідної суспіль-
ству продукції, підвищення віддачі створеного вироб-
ничого потенціалу і більш повне задоволення потреб 
населення, поліпшення балансу обладнання в країні, 
зниження собівартості продукції, зростання рентабель-
ності виробництва, отримання прибутків підприємств.

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження 
можна зробити висновок, що структура інвестицій-
них ресурсів, на всіх економічних рівнях, не є опти-
мальною. У нинішній ситуації інвестиції здебільшого 
здійснюються за рахунок коштів вітчизняних підпри-
ємств (72%). На другому місці є кошти населення та 
кредити банківських установ. Суттєво зменшились 
іноземні інвестиції та зовсім незначним є інвестування 
за рахунок коштів державного бюджету. З урахуван-
ням цього особливу увагу Уряду має бути спрямовано 
на підтримку діяльності вітчизняних компаній шля-
хом сприяння малому і середньому бізнесу. Вимагає 
додаткового дослідження інвестиційний потенціал 
населення, передусім українських мігрантів. Незадо-
вільний стан справ у сфері іноземного інвестування 
є відбиттям несприятливого інвестиційного клімату і 
потребує також кардинального вдосконалення держав-
ної політики в цій сфері.

Загалом, між усіма джерелами інвестування про-
стежується взаємозалежність щодо використання їх 
у сучасних умовах. Лише в комплексі вони утворю-
ють систему фінансового забезпечення інвестиційної 
діяльності в Україні на всіх економічних рівнях.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування вітчизняного інвестиційного ландшафту 
на основі просторового підходу. Обґрунтовано суть поняття «Інвестиційного ландшафту» як упорядкова-
ної просторової структури, що характеризує зміну інвестиційних реалій визначеної території. Прийнято, 
інвестиційний ландшафт будь-якої територіальної одиниці можна описати наступними показниками: 
обсяг капітальних інвестиції; обсяг прямих іноземних інвестицій; обсяг фінансових вкладень підприємств, 
охарактеризовано їх вагомість та роль у структурі. Досліджено динаміку зміни компонентів інвестицій-
ного ландшафту України за 2010–2017 роки. Побудовано тривимірне подання інвестиційного ландшафту, 
яке продемонструє його структуру та дає можливість виявити зони, що потребують згладження за раху-
нок застосування засобів і технологій фінансової компенсації, механізмів територіального перерозподілу 
інвестиційних ресурсів, також за допомогою пошуку інструментів усунення недоліків інвестиційного образу 
окремих територій.

Ключові слова: інвестиційний ландшафт, динаміка, структура, просторовий підхід, капітальні інвестиції, 
іноземні інвестиції, фінансові вкладення підприємств.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЛАНДШАФТА УКРАИНЫ

Кравчун А.С.

Статья посвящена исследованию особенностей формирования отечественного инвестиционного ланд-
шафта на основе пространственного подхода. Обоснованно суть понятия «Инвестиционного ландшафта» 
как упорядоченной пространственной структуры, характеризующий изменение инвестиционных реа-
лий определенной территории. Принято, инвестиционный ландшафт любой территориальной единицы 
можно описать следующими показателями: объем капитальных инвестиций; объем прямых иностранных 
инвестиций; объем финансовых вложений предприятий, охарактеризованы их значение и роль в струк-
туре. Исследована динамика изменения компонентов инвестиционного ландшафта Украины за 2010–2017 
годы. Построено трехмерное представление инвестиционного ландшафта, которое продемонстрировало 
его структуру и дает возможность выявить зоны, требующие сглаживания за счет применения средств 
и технологий финансовой компенсации, механизмов территориального перераспределения инвестицион-
ных ресурсов, также с помощью поиска инструментов устранения недостатков инвестиционного образа 
отдельных территорий.

Ключевые слова: инвестиционный ландшафт, динамика, структура, пространственный подход, капиталь-
ные инвестиции, иностранные инвестиции, финансовые вложения предприятий.
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METHODOLOGY OF THE SPATIAL ANALYSIS  
OF THE INVESTMENT LANDSCAPE OF UKRAINE

Kravchun A.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the domestic investment landscape based on 
the spatial approach. The essence of the “Investment Landscape” concept as an ordered spatial structure, characterizing 
the change in investment realities of a certain territory, is grounded. Accepted, the investment landscape of any territorial 
unit can be described by the following indicators: the volume of capital investments; foreign direct investment; the volume 
of financial investments of enterprises, characterized their importance and role in the structure. The dynamics of changes 
in the components of the investment landscape of Ukraine for the years 2010–2017 is investigated. To visualize the recall 
of the surface of the investment landscape, we used the MATLAB system. A three-dimensional representation of the invest-
ment landscape was built, which demonstrated its structure and makes it possible to identify areas requiring smoothing 
through the use of funds and technologies for financial compensation, mechanisms for territorial redistribution of invest-
ment resources, also by searching for tools to eliminate the deficiencies of the investment image of individual territories.

Keywords: investment landscape, dynamics, structure, spatial approach, capital investment, foreign investment, finan-
cial investments of enterprises.

Постановка проблеми. Інвестиційний ландшафт є 
однією з найважливіших складових економічного роз-
витку будь-якої території та охоплює усі галузі наці-
ональної економіки тим самим забезпечуючи техніч-
ний прогрес. Вкрай важливим аспектом дослідження 
інвестиційного середовища є виявлення та аналіз 
територіальної неоднорідності. А саме застосування 
ландшафтного підходу дозволяє виявити просторові 
взаємозв’язки між усіма його складовими, оскільки 
базується на формуванні інвестиційної інфраструк-
тури, що одночасно об’єднує окремі території та 
джерела фінансування [1]. Враховуючи необхідність 
комплексного підходу до вивчення інвестиційного 
ландшафту, виявлення тенденцій його розвитку, ми 
вважаємо за доцільне застосувати просторовий ана-
ліз. Методи просторового аналізу дають можливість 
досліджувати інвестиційне середовище на основі 
його структурних складових та їх властивостей. Спи-
раючись на результати просторового аналізу можна 
розробляти проекти збалансованого територіального 
інвестиційного розвитку, моделювати та прогнозувати 
розвиток окремих економічних сфер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інвести-
ційна діяльність завжди була у центрі уваги багатьох 
зарубіжних та вітчизняних науковців, тому наукових 
робіт із цього напрямку досить багато. Зокрема, дослі-
дженню сучасних тенденції інвестиційної діяльності 
присвячені праці таких вчених як, А.В. Суханова, 
О.А. Прокопчук, Є.Ю. Мордань, К.С. Закорко [2] та 
інші. Особлива заслуга у теоретичному обґрунтуванні 
організації економічного простору належать відо-
мому німецькому економісту Августу Льоша [3]. Про-
блемі просторового розвитку економічних територій 
присвячені праці таких науковців як, Н.И. Кожухов, 
Л.И. Кожухова, Н.Я. Крупинин, Ю.Ю. Павлюк [4], 
П.Я. Дегтярьов [5], Т.В. Пепа [6] та інші. Питанням 
оцінки інвестиційного ландшафту окремих територій 
та аналіз факторів, що впливають на приток та відтік 
інвестицій займався Д.В. Кораблев [1]. Та не дивля-
чись на значний науковий доробок у даній сфері, все 
ж таки дослідження інвестиційної діяльності на основі 
просторового аналізу є досить новими, актуальними та 
потребують подальших систематичних досліджень.

Постановка завдання. Дослідити особливості 
формування вітчизняного інвестиційного ландшафту 
на основі просторового підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день дуже актуальною залишається 
проблема структурування економічного простору, 
яке доцільно проводити за допомогою ландшафтного 
підходу. Який базується на дослідженні та структу-
руванні економічного простору окремих території. 
Детальний аналіз територіального економічного про-
стору дозволить виявити проблеми пов’язані із розви-
тком окремих галузей економіки, специфіку їх інвес-
туванням, конкурентні переваги та взаємозв’язок між 
різногалузевими просторовими структурами. Засто-
суємо ландшафтний підхід до аналізу вітчизняної 
інвестиційної реальності.

Залежно від області дослідження науковці роз-
глядають ландшафт з різних сторін, відповідно до їх 
видових похідних, а саме природний, антропогенний, 
культурний та економічний [3]. Аналізуючи існуючий 
понятійний апарат щодо визначень суті базовий понять 
на основі взаємозв’язків між основними їх складо-
вими, обґрунтовано суть поняття «Інвестиційного 
ландшафту», що представлено на рис. 1.

Відповідно до наукових досліджень Августа Льоша 
[3], який є основоположником теорії організації еко-
номічного простору, під економічним ландшафтом він 
розуміє «переплетення ринкових зон різних товарів і 
послуг». У теорії Льоша економічний ландшафт нео-
днорідний за своєю природою та передбачає форму-
вання різного роду економічних сфер. Однією із таких 
економічних сфер є сфера інвестиційної діяльності, 
яку можна досліджувати в межах окремих регіонів, 
галузей народного господарства так і на загально дер-
жавному рівні. Інвестиційний простір, як і економіч-
ний в цілому, можна структурувати залежно від реа-
лізації економічних інтересів та відповідних їм сфер 
діяльності. Територіальне інвестиційне планування на 
основі ландшафтного підходу є одним із пріоритетних 
напрямків розвитку конкурентних переваг окремих 
територій (регіонів) та країни в цілому.

Розглядаючи вітчизняний економічний простір 
як своєрідний інвестиційний ландшафт, варто врахо-
вувати обмежуючи фінансові фактори просторового 
порядку. Тобто мається на увазі обмеженість фінан-
сових ресурсів держави та окремих підприємств. 
У роботі [3] доведено, що окрема територія (держава, 
регіон, підприємство) зазвичай знаходиться у межах 
визначеного економічного ландшафту. А отже, даний 
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факт впливає на коливальні зміни обсягів інвестицій-
них ресурсів. Застосування інвестиційно-просторового 
підходу до розміщення інвестиційних ресурсів дозво-
лить збалансувати їх територіальний розподіл.

Просторовий ландшафтний підхід передбачає 
вивчення структури інвестиційного ландшафту і виді-
лення територіальних одиниць, що дозволить виявити 
найбільш перспективні. Тож, важливим моментом є 
аналіз структури інвестиційного ландшафту, а саме 
усієї сукупності внутрішніх взаємозв’язків між його 
складовими. Єдність та цілісність ландшафту забез-
печується саме існуванням постійних та стійких 
взаємозв’язків. Інвестиційний ландшафт під впливом 
різноманітних чинників постійно змінюється. Трас-
формації обумовлені відповідними стратегічними дер-
жавними напрямками розвитку економічної системи 
в цілому та станом її розвитку у певний період. Від-
повідно до [1] інвестиційний ландшафт (LI) будь-якої 
територіальної одиниці можна описати наступними 
показниками:

– обсяг капітальних інвестиції (KІ);
– обсяг прямих іноземних інвестицій (Ріі);
– обсяг фінансових вкладень підприємств (Vk).

Зазначені вище показники описують динаміку 
інвестиційного ландшафту України, їх взаємодію пред-
ставлено на рис. 2.

Саме обсяги капітальних та іноземних інвестицій 
становлять основу інвестиційної діяльності будь-якої 
території (країни чи регіону). Також вкрай важливими 
є фінансові вкладення підприємств, адже вони спря-
мовані саме на розвиток підприємницької діяльності. 
Зростання обсягів капітальних інвестицій та власних 
вкладень підприємців у своїй більшості направлені 
на оновлення основних засобів, впровадження новіт-
ніх інформаційних технологій, інновацій та управлін-
ського досвіду, забезпечуючи цим стабільний розвиток 
як підприємства так і галузі в цілому. А зростання обся-
гів прямих іноземних інвестицій сприяє покращенню 
інвестиційної позиції країни на міжнародній арені та 
зменшенню зовнішнього боргу країни.

Наведемо динаміку зміни усіх компонентів інвес-
тиційного ландшафту України за останні вісім років 
(рис. 3). Обсяги капітальних вкладень та прямих іно-
земних інвестицій в економіку України досліджуються 
нами у попередніх наукових працях, тому у даному 
дослідженні приділимо більше уваги аналізу обсягів 

 
Інвестиції являють собою 
довгострокові вкладення 
деякого обсягу капіталу з 
метою отримання певного 

прибутку в майбутньому [2]. 

Ландшафт являє собою певний 
територіальний комплекс, обмежений 

природними рубежами, у межах якого усі 
компоненти перебувають у взаємодії і 
пристосовуються один до одного [7]. 

Економічний ландшафт – проекція процесів структурування 
економічного простору, що характеризують зміну в тій чи 

іншій мірі господарської діяльності [3, 4, 5, 6]. 

Інвестиційний ландшафт – упорядкована просторова 
структура, що  характеризує зміну інвестиційних реалій 

визначеної території. 

Рис. 1. Конструктивне визначення поняття «Інвестиційний ландшафт»
Джерело: запропоновано автором на основі [2; 3; 4; 5; 6; 7]
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Зміна обсягів власних 
вкладень 

Зміна обсягів  
іноземних інвестицій 

Зміна обсягів 
капітальних інвестицій 

Рис. 2. Структура інвестиційного ландшафту України
Джерело: побудовано автором на основі [1]
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фінансових вкладень підприємств. 
Обсяги фінансових вкладень підпри-
ємств мають зростаючу тенденцію.

Так у 2017 році вони зросли від-
носно 2016 року на 27,5% або на 
62245,3 млн грн, а порівняно з 
2010 роком у 2,51 рази. Щороку 
підприємства фінансували власне 
виробництво у середньому на 
176337,3 млн грн, середнє лінійне від-
хилення складає 40592,1, що свідчить 
про незначне відхилення щорічних 
значень від середнього. Коефіцієнт 
варіації становить 29,21%, що менше 
за граничне значення (v ≤ 30%), а отже 
дискретний ряд обсягів фінансових 
вкладень підприємств є однорідним. 
Також можемо стверджувати про 
достатню однорідність часових рядів, 
що характеризують динаміку обсягів 
капітальних інвестицій та прямих іно-
земних інвестицій, оскільки значення 
коефіцієнту варіації складає 27,81% і 
14,19% відповідно. Сукупність прямих 
іноземних інвестицій є найбільш однорідною та пока-
зує незначне відхилення від середнього значення.

Для здійснення якісного аналізу структури інвести-
ційного ландшафту України автор вважає за доцільне 
застосувати просторовий підхід. Оскільки одновимір-
ний простір обмежує розуміння структури інвести-
ційного ландшафту, тому розглянемо його у тривимір-
ному просторі. За даними [8, 9] побудуємо просторове 
подання структури поверхні інвестиційного ланд-
шафту. Для візуалізації відклику поверхні інвестицій-
ного ландшафту скористаємося системою MATLAB, 
результати графічного подання наведено на рис. 4.

Як видно з рис. 4, інвестиційний ландшафт обмеже-
ний своїми зовнішніми формами, а саме структурними 
складовими. Злам поверхні інвестиційного ландшафту 
України обумовлений стрімким відтоком іноземних 
інвестицій. Зменшення прямих іноземних інвестицій 
пов’язаний з рядом причин, однак основними з яких 
є війна на сході країни та відсутність дієвих зрушень. 
Та варто зазначити, що у 2017 році іноземні інвести-
ції незначно зросли (лише на 3,8%), що дає надію на 
подальше покращення інвестиційної ситуації в країни.

Просторова динаміка досліджуваних даних свід-
чить про незначне відновлення інвестиційної при-
вабливості країни. Головна площина інвестиційного 
ландшафту утворюється завдяки зростанню обсягів 
капітальних інвестицій та фінансових вкладень під-
приємств. Структура багатовимірного простору інвес-
тиційного ландшафту свідчить про його неоднорід-
ність на основі сформованих різного роду інвестицій.

Для уточнення структури відклику поверхні розгля-
немо попарно показниками, що описують інвестиційний 
ландшафт України та побудуємо відповідні їм поверхні. На 
рис. 5 наведено поверхню двох складових, а саме обсягів 
капітальних інвестицій та власних коштів підприємств.

Дивлячись на отриману поверхню (рис. 5) структур-
них складових інвестиційного ландшафту, можна гово-
рити про лінійну залежність капітальних інвестицій від 
обсягів фінансових вкладень підприємств. Порівнюючи 
їх темпи зростання бачимо, що вони майже аналогічні.
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в економіку України

Джерело: побудовано автором за даними [8; 9]

 
Рис. 5. Інвестиційний ландшафт:  

структурні складові KІ, Vk
Джерело: побудовано автором за даними [8; 9]

 
Рис. 4. Структура базового ландшафту 

інвестиційних процесів в Україні
Джерело: побудовано автором за даними [8; 9]
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На рис. 6 розглянемо наступну пару структурних 
складових інвестиційного ландшафту, а саме обсягів 
капітальних інвестицій та прямих іноземних інвести-
цій. Отримана поверхня є досить згладженою, харак-
теризує зміну обсягів інвестування та відбиває співвід-
ношення точок у часі. Інвестиційний ландшафт (рис. 6) 
демонструє гладку поверхню, що свідчить про незна-
чні коливання у динаміці досліджуваних інвестицій.

На рис. 7 розглянемо ще одну пару відокремлених 
структурних складових інвестиційного ландшафту, а 
саме обсягів власних коштів підприємств та прямих 
іноземних інвестицій.

Аналізуючи рис. 6 та рис. 7 бачимо, що побудовані 
графіки є майже аналогічними, демонструють гладкі 
поверхні з незначним зламом, який зафіксовано на 
рівні 2014 року. Переломний період змінив динаміку 
обсягів інвестування та їх темпи зростання. Так після 
злому внутрішні інвестиції мають набагато швидші 
темпи зростання ніж іноземні інвестиції, що добре 
видно з отриманих поверхонь.

Висновки з проведеного дослідження. Запропо-
нований підхід до аналізу просторового інвестиційного 
ландшафту дає змогу реально забезпечити системний 
характер досліджень територіального інвестування. 
Ландшафтний підхід дозволяє більш ґрунтовно та все-
бічно досліджувати суть інвестиційних процесів на тери-
торіальному рівні, налагоджувати та вирівнювати інвес-
тиційні потоки у відповідності до сучасних економічних 
реалій. Тривимірне подання інвестиційного ландшафту 
наочно демонструє неоднорідність його структури та дає 
можливість виявити зони, які потребують згладження. 
Згладження інвестиційної неоднорідності можливе за 
рахунок застосування засобів і технологій фінансової 
компенсації та механізмів територіального перерозподілу 
інвестиційних ресурсів. А також за допомогою пошуку 
інструментів усунення недоліків інвестиційного образу 
окремих територій. Подальші дослідження будуть спря-
мовані на проведення просторового аналізу та побудову 
інвестиційного ландшафту за галузями вітчизняного 
народного господарства.

 
Рис. 6. Інвестиційний ландшафт:  

структурні складові KІ, Ріі
Джерело: побудовано автором за даними [8; 9]

 
Рис. 7. Інвестиційний ландшафт:  

структурні складові Vk, Ріі
Джерело: побудовано автором за даними [8; 9]
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ  
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДПП В УКРАЇНІ

У статті розглянуто основні аспекти моніторингу та контролю державно-приватного партнерства, 
визначено головні фактори формування ефективної системи моніторингу та контролю в ході здійснення дер-
жавно-приватного партнерства. Досліджено функції моніторингу ризиків і зобов’язань, закріплених за публіч-
ним і приватним партнером в ході виконання проектів ДПП. Визначено чотири виміри регулювання проектів 
ДПП, всередині яких пропонується здійснювати коригувальні дії в ході виконання проектів. Проаналізовано про-
відні зарубіжні практики досліджуваного питання та визначено ті приклади, які є найбільш ефективними для 
вітчизняних реалій державно-приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП), державний партнер, приватний партнер, контр-
оль проектів ДПП, моніторинг проектів ДПП, система моніторингу та контролю.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП В УКРАИНЕ

Нагорный Е.А.

В статье рассмотрены основные аспекты мониторинга и контроля государственно-частного партнерства. 
Определены главные факторы формирования эффективной системы мониторинга и контроля в ходе осущест-
вления государственно-частного партнерства. Исследованы функции мониторинга рисков и обязательств, 
закрепленных за публичным и частным партнером в ходе выполнения проектов ГЧП. Предложено на законода-
тельном уровне внедрить «Положение об осуществлении контроля проектов ГЧП». Определены четыре изме-
рения регулирования проектов ГЧП, внутри которых предлагается осуществлять корректирующие действия в 
ходе выполнения проектов. Проанализированы ведущие зарубежные практики изучаемого вопроса и определены 
те примеры, которые являются наиболее эффективными для отечественных реалий государственно-частного 
партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), государственный партнер, частный пар-
тнер, контроль проектов ГЧП, мониторинг проектов ГЧП, система мониторинга и контроля.

IMPROVEMENT OF MONITORING AND CONTROL SYSTEM  
DURING REALIZATION OF PPP PROJECTS IN UKRAINE

Nagornyi I.

The article deals with the main aspects of public-private partnership monitoring and control. The main factors of forma-
tion of effective system of monitoring and control during the implementation of public-private partnership are determined. 
The functions of risks and duties monitoring that assigned to public and private partner during the implementation of PPP 
projects are explored. It is proposed to introduce at the legislative level «Provisions about the control of PPP projects». Four 
dimensions of the regulation of PPP projects are identified, within which it is proposed to make corrective actions during 
project implementation. The leading foreign practices of the investigated issue are analyzed and those examples which are 
most effective for domestic realities of public-private partnership are defined.

Keywords: public-private partnership (PPP), public partner, private partner, control of PPP projects, monitoring of 
PPP projects, monitoring and control system.

Постановка проблеми. Співпраця держави та 
бізнесу є відносно новим форматом кооперації для 
вітчизняної економіки, проте у світовій практиці, вона 
є доволі популярним явищем і на даний момент вже 
довела свою ефективність. Поєднання фінансових та 
управлінських ресурсів має на меті покращення рівня 
ефективності економічних рішень та процесів, які 
мають соціально-важливе значення. Проте не завжди 
вдається досягти запланованих результатів, адже в ході 

здійснення проектів можливим є наявність відхилень 
результату проектів в цілому. І в наслідок чого, ефек-
тивність і результативність інвестиційних проектів в 
цілому, та проектів ДПП зменшується, що не завжди 
задовольняє інтереси інвесторів та стейкхолдерів. Саме 
система контролю та моніторингу проектів покликана 
виявляти такі відхилення, та що не менш важливим 
причини цих відхилень, коригувати їх та приймати від-
повідні управлінські рішення, які будуть направлені на 
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оптимізації інвестиційної взаємодії державного та при-
ватного партнера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питання моніторингу та контролю проектів 
державно-приватного партнерства присвячені праці 
таких вчених як К. Казаренко, А. Гавриленко, В. Вар-
навський, С. Науменкова, Н. Бабяк, М. Соловйов, В, 
Кузьмін та інші. Незважаючи на високу значимість 
наукових робіт зазначених вчених, питання удоскона-
лення моніторингу та контролю проектів ДПП саме 
в реаліях української економіки є малодослідженим і 
потребує подальших наукових доробок, що зумовило 
актуальність обраної теми.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення напрямів удосконалення системи моніто-
рингу та контролю при інвестиційній взаємодії публіч-
ного та приватного партнера в ході здійснення дер-
жавно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Моні-
торинг та контроль є важливими елементами при 
здійсненні будь-якого виду інвестиційної діяльності, 
і державно-приватне партнерство не є виключенням. 
Більше того, саме при тісній взаємодії державного та 
приватного партнера, чіткий контроль за використан-
ням інвестиційних ресурсів є вкрай необхідним. В ході 
здійснення проектів державно-приватного партнерства 
рекомендується здійснювати протягом всього терміну 
реалізації проекту ДПП, включаючи підготовку умов 
контролю проекту при розробці угоди про ДПП (про-
цедури вирішення спорів і механізми коригування 
угоди) і стадію завершення проекту (контроль передачі 
активів та інші операції). Тільки за рахунок викорис-
тання такої послідовності буде досягнуто максималь-

ного ефекту від впровадження системи моніторингу та 
контролю.

У порівнянні з державним/муніципальним замов-
ленням, контроль проекту ДПП характеризується біль-
шою тривалістю і складністю, забезпечуючи дотри-
мання сторонами угоди про ДПП своїх зобов’язань.

Типову модель контролю проектів державно при-
ватного партнерства подано на рис. 1.

Контроль за дотриманням зобов’язань і ефектив-
ністю приватного партнера рекомендується викону-
вати як щодо процесу проведення робіт, так і в більшій 
мірі по відношенню до результатів, що досягаються на 
етапах проекту.

Контроль і аналіз діяльності приватного партнера в 
проекті може здійснювати на основі декількох джерел 
інформації:

– дані, що надаються приватним партнером – надає 
в органи публічної влади інформацію про виконання 
проекту. Регулярність уявлення, формат і зміст даної 
інформації повинні бути визначені в угоді про ДПП на 
підставі регламенту контролю проектів ДПП та інших 
нормативно-правових актів;

– дані незалежних експертних організацій та кон-
сультантів – незалежні експерти можуть бути залучені 
для збору і аналізу інформації про якість послуг, що 
надаються на відповідному проекту ДПП об’єкті інф-
раструктури.

– дані кінцевих споживачів – опитування і дослі-
дження задоволеності споживачів є найбільш досто-
вірним джерелом інформації про якість послуг інфра-
структурного об’єкта.

Результати контролю діяльності приватного парт-
нера можуть бути підставою для прийняття управлін-

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ  

ПРОЕКТІВ ДПП 

Здійснення поточного 
моніторингу за ходом 

виконання проекту 

Виявлення відповідних 
відхилень  

та коригування 
подальших дій 

Контроль за передачею 
активів та іншими 
операціями після 

завершення проекту 

- визначення 
координуючого органу 
який здійснює контроль 
та наявність відповідних 
трудових кадрів;  
- здійснення постійного 
контролю за ходом 
виконання проекту; 

- спостереження за 
фактичними і 
очікуваними 
результатами; 
- вироблення дій 
стосовно коригування 
виявлених відхилень; 
- зменшення 
потенційних ризиків 
проекту. 

- визначення активів які 
будуть передані у 
власність державному 
чи приватному 
партнеру; 

- формування 

Рис. 1. Система контролю проектів державно-приватного партнерства
Джерело: систематизовано автором самостійно
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ських рішень щодо коригування умов або достроко-
вого розірвання угоди про ДПП.

До функцій моніторингу ризиків і зобов’язань, 
закріплених за публічним партнером, відносяться:

– спостереження за фактичними і очікуваними 
показниками потенційних загроз реалізації проекту 
для публічного партнера;

– зниження ймовірності настання ризиків, переда-
них публічної стороні;

– розробка заходів по усуненню нових ризиків, що 
виникають в процесі реалізації проекту

Також, на законодавчому рівні впровадити відпо-
відне «Положення про здійснення контролю проектів 
ДПП». Відповідно до цього положення, до основних 
завдань контролю відносяться:

• забезпечення дотримання учасниками проекту 
та особами, які беруть участь в проекті, прийнятих 
зобов’язань по реалізації проекту;

• своєчасне виявлення ризиків, що впливають на 
можливість реалізації проекту, і підготовка пропозицій 
про реалізацію заходів щодо їх усунення;

• формування і консолідація даних про хід реаліза-
ції проектів;

• забезпечення ефективної взаємодії та координації 
діяльності учасників проекту та осіб, що беруть участь 
в проекті;

• інформаційна підтримка та висвітлення ходу реа-
лізації проекту, в тому числі за допомогою організації 
та участі в громадських заходах.

Предметом контролю та моніторингу в ході здій-
снення проектів ДПП в даному випадку є:

• витрачання учасниками проекту коштів, передба-
чених паспортами проектів;

• досягнення основних результатів реалізації про-
ектів, в тому числі показників реалізації проекту, заяв-
лених при подачі заявок на надання бюджетних асиг-
нувань Фонду для реалізації проектів;

• дотримання учасниками проекту та особами, які 
беруть участь в проекті, вимог законів та інших нор-
мативно-правових актів у процесі реалізації проекту;

• виконання учасниками проектів прийнятих 
зобов’язань по фінансуванню проектів та інших 
зобов’язань відповідно до інвестиційних, концесій-
ними і іншими угодами;

• хід реалізації проектів, своєчасність і повнота 
виконання робіт (заходів) згідно з графіком виконання 
робіт (заходів);

• ризики, що впливають на можливість реалізації 
проектів у встановлені терміни;

• система взаємодії учасників проекту та осіб, що 
беруть участь в проекті, щодо виконання взятих на 
себе зобов’язань;

• система контролю якості матеріалів і робіт, при-
йнята учасниками проектів.

Тепер, безпосередньо перейдемо до моніторингу 
проектів державно-приватного партнерства, яка є скла-
довою системи контролю. Вона передбачає регулярну 
оцінку ефективності учасників партнерства і порів-
няння фактично досягнутих результатів із запланова-
ними (цільовими). Це дозволяє своєчасно виявляти 
недопустимі відхилення кількісного і якісного компо-
нентів показника ефективності, аналізувати їх причини 
і вживати відповідних заходів регулювання. Коригу-
вальні дії пропонується здійснювати всередині чоти-

рьох вимірів регулювання проектів державно-приват-
ного партнерства [5, с. 87]: 1) Вимір «параметрів і умов 
проекту», 2) Вимір «схем реалізації ДПП», 3) Вимір 
«учасників проекту (партнерів)», 4) Вимір «форм вза-
ємодії держави і приватного сектора».

Перший вимір передбачає внесення змін і коригу-
вань в характеристики об’єкта партнерства (довжина 
і категорія ділянки, кількість смуг, вимоги до функ-
цій змісту, управління і т. д.), терміни реалізації окре-
мих етапів і проекту в цілому, деякі аспекти фінан-
сових взаємовідносин партнерів (тарифна політика, 
зобов’язання приватного сектора, державна підтримка, 
розподіл ризиків) і ряд інших параметрів і умов.

Другий вимір дозволяє комплексно змінювати деякі 
правові та організаційно-економічні умови проекту 
шляхом переходу до іншої схеми реалізації ДПП. Схема 
ДПП являє собою послідовний набір елементів, що 
відповідають меті проекту. До таких елементів в сфері 
розвитку дорожньої інфраструктури, зокрема, належать 
наступні: Build (Будівництво), Design (проектування), 
Finance (фінансування), Maintain (обслуговування), 
Operate (експлуатація), Own (володіння), Renovate 
(модернізація), Transfer (передача) та інші. Прикладом 
поєднання названих елементів служать популярні за кор-
доном схеми BOT (Build-Operate-Transfer, будівництво 
об’єкта приватним партнером – управління ним (екс-
плуатація) – передача об’єкта державі), BOOT (Build-
Own-Operate-Transfer, будівництво об’єкта приватним 
партнером – закріплення за приватним партнером права 
власності на об’єкт на обумовлений період – експлуа-
тація об’єкта приватним партнером – передача об’єкта 
у власність держави), DBFO (Design-Build-Operate-
Transfer, проектування – будівництво – фінансування 
об’єкта – передача державі) і ін. [2, с. 51].

Учасниками проекту є держава, від імені якого 
виступає держава чи органи виконавчої влади, в т. ч. 
муніципальні освіти, і компанії приватного сектора – 
фізичні або юридичні особи. Таким чином, в рамках 
третього виміру передбачається можливість переходу 
відповідних функцій від одного державного органу 
виконавчої влади до іншого, або припинення угоди про 
партнерство з діючою компанією приватного сектора і 
укладення нової угоди з іншого приватною компанією.

Четвертий вимір має на увазі відмову від механізму 
ДПП і перехід до інших форм взаємодії держави та 
бізнесу (договори на виконання робіт, надання послуг; 
договори довірчого управління; різні види оренди; 
спільні підприємства; приватизація та ін.), Або повна 
відмова від подібного роду взаємодій.

Перераховані виміри регулювання і черговість 
звернення до них відповідають рівням відхилень 
досягнутих значень ефективності (і її компонентів) від 
запланованих і/або прогнозованих, а також містяться 
в них заходів впливу. Так, при виявленні необхідності 
внесення коригувань і змін в умови реалізації про-
екту, проводиться аналіз причин відхилення поточного 
показника ефективності від прогнозного, і приймається 
рішення про прийняття регулюючих заходів всередині 
першого простору «параметрів проекту». У разі якщо 
цільове значення ефективності в результаті проведе-
них дій не досягається, необхідно перейти в наступний 
простір регулювання. Самою крайнім заходом є пере-
хід в четверте простір і відмова від механізму партнер-
ства держави і приватного сектора.
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У разі внесення будь-яких коректив на пев-
ному етапі, необхідно провести новий розрахунок 
цільових показників ефективності партнерства з 
урахуванням зроблених змін. Дана система має 
циклічний характер і повинна працювати протягом 
всього життєвого циклу проекту аж до його повного 
завершення. Так, на блок-схемі які подана на рис. 
2 буде зображено основні аспекти системи моніто-

рингу проектів ДПП, які необхідно впроваджувати 
в Україні.

Наведена блок-схема покликана підвищити роль 
моніторингу як інструменту інвестиційного контро-
лінгу в ході здійснення проектів державно-приватного 
партнерства. За рахунок своєї постійної циклічності та 
врахування усіх можливих недоліків, можливим є кори-
гування дій протягом усієї тривалості проекту. Тільки 

Таблиця 1. Особливості побудови систем контролю та моніторингу проектів  
державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах

Країна
Регулюючий орган і наявність 

інститутів консультаційної 
підтримки

Процедура 
контролю Особливості моніторингу

Велико-
британія

Міністерство фінансів Велико-
британії. Департамент великих 
інфраструктурних проектів (Майор 
Projects Authority)

Формалізована з 
2012 р.

З огляду на посилення державного контролю про-
ектів, сам механізм контролю все більшою мірою 
формалізується. Діє типовий контракт державно-
приватного партнерства. Застосовуються суворі 
правила і процедури

Німеччина
Незалежна консалтингова компанія 
OPP Deutschland AG. У регіонах 
діють спеціальні групи розвитку 
ДПП

Неформалізована

Наявність багатоступінчастого алгоритму під-
готовки проекту, проводиться розрахунок еконо-
мічного обґрунтування проекту, відсутній безпе-
рервний процес моніторингу, діють типові угоди і 
стандарти реалізації проектів ДПП

Бельгія
Регулюючий інститут «Центр знань 
про державно-приватне партнерство 
Фландрії»

Ситуаційний під-
хід. Більшою мірою 
носить неформалі-
зований характер

У процес контролю залучено велику кількість 
учасників. Моніторинг реалізується на основі діа-
логу, спеціальних зустрічей і консультацій. Засто-
совується соціальний контроль. Для стандартних 
проектів достатнім є моніторинг результатів

Франція Міністерство економіки Франції
Ситуаційний під-
хід. Більшою мірою 
носить неформалі-
зований характер

Висновок всеосяжного контракту (між адміністра-
цією, банками, операторами та ін.), в якому розпо-
діляються всі ризики проекту. Моніторинг оціноч-
них показників якості проекту, які прив’язані до 
винагороди приватного партнера.

Джерело: [1]
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приватного партнера Визначення показників ефективності після 
впроваджених змін та прийняття відповідних 

рішень 

Рис. 2. Блок-схема системи моніторингу та регулювання проектів 
державно-приватного партнерства

Джерело: розроблено автором самостійно
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при такому підході буде забезпечено максимальну 
ефективність моніторингу в проектах державно-при-
ватного партнерства в цілому.

Як вже було вище зазначено, при здійсненні моні-
торингу, особлива роль належить взаємодії між при-
ватним та державним партнером, і в більшості випад-
ків, здійснення моніторингу проектів ДПП належить 
державному партнеру. Саме він, згідно із вдалими 
прикладами зарубіжної практики, має належно контр-
олювати хід виконання проекту та дотримання всіх 
умов. Для проведення моніторингу реалізації про-
ектів державно-приватного партнерства, приватним 
партнером подається наступна така звітна інформація 
державному партнеру:

1) звіт з моніторингу;
2) зведена довідка з моніторингу.
Звіт з моніторингу містить інформацію про фак-

тичні й планові обсяги виконаних робіт і суми осво-
єння інвестиційних коштів за проектом за звітний 
період і видається за формою, визначеною правилами. 
Зазвичай, звіт з моніторингу має щоквартальну та 
річну форму.

Державний партнер має право на здійснення переві-
рок, які можуть бути описані в договорі ДПП. Крім того, 
важливо відмітити, що в цілому, здійснення перевірок 
які здійснюються державним партнером,не повинно:

1) перевищувати необхідних меж перевірки;
2) впливати на управлінську самостійність приват-

ного партнера;
3) перешкоджати його господарській діяльності;
4) призводити до перешкоджання або переривання 

діяльності приватного партнера по наданню послуг.
Приватний партнер щоквартально (до 15 числа 

місяця, що слідує за звітним) та щорічно, повинен 
подавати державному партнеру звіт про виконання 
договору, який обов’язково має містити відомості про 
внесені інвестиції протягом звітного періоду, а також 
кількісні і інші показники надання Послуг. У звіті, що 
подається приватним партнером за квартал, в якому 
приватним партнером подана річна фінансова звіт-
ність, вказується показник чистого фінансового резуль-
тату приватного партнера за попередній рік.

Щодо використання зарубіжної практики моніто-
рингу проектів державно-приватного партнерства, то 
спочатку буде здійснено порівняльний аналіз провід-
них практик моніторингу проектів державно-приват-
ного партнерства. Її буде подано в табл. 1.

Як видно з вищеподаної таблиці, процедура 
моніторингу та контролю в різних країнах має різні 
інструменти впливу, відрізняється степенем формалі-
зованості та відповідно різниться регулюючими орга-
нами, що здійснюють цей контроль та моніторинг. Так 
наприклад в Німеччині створено окрему консалтин-
гову компанію, а у Франції контролюючим органом 
за проектами державно-приватного партнерства є 
Міністерство економіки.

Щодо вітчизняних реалій, то тут на нашу думку, 
найбільш оптимальним буде використання німець-
кого досвіду в сфері контролю та моніторингу проек-
тів державно-приватного партнерства. Особливістю 
німецької моделі моніторингу та контролю проектів 

державно-приватного партнерства є багатоступін-
частий алгоритм підготовки проекту, в якому вагоме 
місце приділено досконалим розрахункам економічної 
доцільності реалізації проекту в порівнянні з традицій-
ним державним контрактом.

«В проектах, що реалізуються в Німеччині, від-
сутня формалізована процедура моніторингу реаліза-
ції проекту державно-приватного партнерства, моні-
торинг являє собою одноразовий акт, який здійснюють 
на вимогу концендента, відсутній безперервний про-
цес моніторингу ризиків. Однак з метою визначення 
доцільності реалізації проектів за схемою державно-
приватного партнерства в порівнянні з традиційними 
державними закупівлями досить досконально оціню-
ється ефективність витрачання бюджетних коштів (із 
застосуванням моделі Value for money). Також прово-
диться оцінка та розподіл ризиків (risk evaluation and 
allocation), оцінка управління контрактами (contract 
management) і управління змінами (manage variations).

Оцінка ризиків проектів державно-приватного парт-
нерства традиційно здійснюється зовнішніми консуль-
тантами (Transaction Advisors), такими як, наприклад, 
PWC, E&Y. Оцінюються: ймовірність настання ризику 
та вплив ризику на реалізацію проекту. З цією метою 
використовуються такі методи: метод аналогів, екс-
пертний метод і статистичний метод. Потім ризики під-
лягають розподілу між учасниками проекту державно-
приватного партнерства. Розробляється також система 
заходів щодо зниження/запобігання ризиків» [4].

Ще однією відмінною рисою німецької моделі контр-
олю і моніторингу є участь банківських груп практично 
у всіх видах експертиз проекту: попередній експертизі 
про реалізацію проекту державно-приватного партнер-
ства, експертизі кредитоспроможності і платоспромож-
ності приватної компанії, техніко-економічної, фінан-
сово-бюджетній, правовій експертизи. І в принципі, 
вплив фінансово-кредитних установ Німеччини, які 
фінансують державно-приватне партнерство, на ступінь 
успішності реалізації проекту є доволі значним. Про 
високих рівнях перед проектної підготовки і ефектив-
ності систем контролю реалізації проектів державно-
приватного партнерства в Німеччині, чітко відомим є 
факт, що в більшості випадків фактичні показники реа-
лізації проектів збігаються з самого початку із заплано-
ваними і прописаними в контактних умовах [3].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що за рахунок впрова-
дження комплексної системи моніторингу та контролю 
буде забезпечений максимально можливий соціальний 
та економічний ефект від здійснення державно-при-
ватного партнерства. Згідно проведеного аналізу, слід 
відмітити, що значиму роль в практиці реалізації про-
ектів державно-приватного партнерства в розвинених 
країнах відіграє контроль та моніторинг, організований 
державним партнером, особливо якщо за проектом 
передбачається здійснення соціально значимих функ-
цій. Моніторинг і контроль в світовій практиці розвива-
ється як формалізована і неформалізована процедура, і 
саме за неформалізованим процедурам слід надавати 
перевагу в ході здійснення контролю та моніторингу 
проектів державно-приватного партнерства в Україні.
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Національної академії аграрних наук України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка визначає напрями здійснення трансферу технологій. Реа-
лізація цього процесу перебуває на стику різних сфер діяльності, тому і документи, які його регулюють, є різно-
плановими. Попри прийняття взаємоузгоджених законодавчих документів, процес трансферу нових розробок не 
ввійшов в активну фазу через відсутність прозорих механізмів його реалізації та нерозвиненість ринку інновацій, 
тому постало питання створення органів координування, які здійснюватимуть функції посередника та будуть 
налагоджувати дієві зв’язки між науковцями та бізнесовими структурами на стадії комерціалізації наукових 
розробок. Важливим чинником для розвитку процесу трансферу технологій є оновлення наукової сфери.

Ключові слова: інноваційний розвиток, трансфер технологій, державне регулювання, законодавча база, нау-
кова сфера, аграрна наука.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Удовиченко С.Н.

В статье рассмотрена нормативно-правовая база, которая определяет направления осуществления транс-
фера технологий. Реализация этого процесса находится на стыке разных сфер деятельности, потому и доку-
менты, которые его регулируют, являются разноплановыми. Невзирая на принятие взаимосогласованных зако-
нодательных документов, процесс трансфера новых разработок не вошел в активную фазу из-за отсутствия 
прозрачных механизмов его реализации и неразвитость рынка инноваций, поэтому возник вопрос создания орга-
нов координирования, которые будут осуществлять функции посредника и будут налаживать действенные 
связи между учеными и бизнесом на стадии коммерциализации научных разработок. Важным фактором для 
развития процесса трансфера технологий является обновление научной сферы.

Ключевые слова: инновационное развитие, трансфер технологий, государственное регулирование, законода-
тельная база, научная сфера, аграрная наука.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY TRANSFER

Udovychenko S.

A normatively-legal base that determines directions of realization of transfer of technologies is considered in the 
article. Realization of this process is on the joint of different spheres of activity, that is why and documents that regulate 
it are diverse. Despite the adoption of mutually agreed legislative documents, the process of transfer of new developments 
did not enter an active phase for lack of transparent mechanisms of his realization and lack of development of market 
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Постановка проблеми. Наукова сфера України 
переживає глибоку кризу, що є перепоною на шляху 
інноваційного розвитку держави. Відірваність науко-
вих досліджень від реальної економіки та її викликів 
не дозволяє в повній мірі адаптувати наукові розробки 
до промислового використання. Налагодження кон-
структивних взаємовідносин між наукою і бізнесом 
забезпечить взаємовигідний процес передачі нових 
знань до комерційного сектору. Цей процес – трансфер 
технологій – надасть можливість вдосконалити техно-
логічні процеси на виробництві та підняти конкурен-
тоспроможність виготовленої продукції.

Фундаментом здійснення трансферу технологій є 
нормативно-правова база, яка визначає особливості 
передачі технологій від розробника технології до її 
покупця, місце посередницьких структур у цьому про-
цесі, умови передання права власності та інше. Сучасне 
оновлення законодавчих актів потребує постійного 
вивчення їх положень для визначення ефективних 
напрямів у розбудові інноваційного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
державного регулювання інноваційної діяльності 
висвітлене в численних наукових працях таких авто-
рів, як О.А. Біловодська, К.О. Бояринова, М.М. Єрмо-
шенко, М.Б. Жураковська, В.П. Соловйов, Т.В. Тара-
сенко, Л.І. Федулова та інші. Проте, недостатньо повно 
вивчені питання державного забезпечення процесу 
трансферу технологій, який підпадає під дію різних 
нормативних документів, що регулюють відносини в 
інноваційній, освітній, науково-технічній, виробничій 
діяльності та інших сферах.

Постановка завдання. Метою дослідження є різ-
нобічне вивчення нормативно-правової бази щодо 
забезпечення процесу трансферу технологій та вияв-
лення гальмівних чинників, що впливають на його 
якісне здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здій-
снення трансферу технологій перебуває на стику 
різних сфер діяльності, тому і документи, які його 
регулюють, є різноплановими і стосуються не лише 
безпосередньо трансферу технологій, а й інноваційної, 
науково-технічної, виробничої діяльності, відношень 
інтелектуальної власності, освітньої галузі.

Формування законодавчої бази, яка стосується регу-
лювання процесів трансферу технологій, розпочалось 
прийняттям Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» у 2006 році [1]. 
Він визначив поняття трансферу технологій та форми 
його державного регулювання, встановив види договорів 
про трансфер та задекларував можливість фінансово-еко-
номічної підтримки з боку держави у разі передачі техно-
логій, позначив суб’єктів трансферу.

Задля забезпечення реалізації цього Закону було 
прийнято низку нормативно-правових актів:

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення державної акре-

дитації фізичних та юридичних осіб на провадження 
посередницької діяльності у сфері трансферу техноло-
гій» (втрата чинності 04.04.2013 р.) [2];

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації договорів 
про трансфер технологій та ведення Державного реє-
стру договорів про трансфер технологій» (втрата чин-
ності 22.02.2013 р.) [3];

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження мінімальних ставок винагороди авторам 
технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» [4];

– Наказ Державного комітету України з питань 
науки, інновацій та інформатизації «Методичні реко-
мендації з комерціалізації розробок, створених в 
результаті науково-технічної діяльності» [5];

Оновлення Закону України «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері трансферу технологій» відбу-
валося постійно (останні зміни внесені 10.11.2015 р.), 
деякі документи стали неактуальними. Проте, процес 
трансферу нових розробок не ввійшов в активну фазу 
через відсутність прозорих механізмів його реаліза-
ції та нерозвиненість ринку інновацій. Тому постало 
питання налагодження дієвих зв’язків між науковцями 
(розробників інновацій) та бізнесом (сфера впрова-
дження) через створення органів координування, які 
здійснюватимуть функції посередника.

У січні 2016 року було опубліковано нову редакцію 
Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
[6], що модернізує законодавчі підвалини для прова-
дження зазначеної вище діяльності.

З метою забезпечення ефективної взаємодії пред-
ставників наукової громадськості, органів виконавчої 
влади та реального сектору економіки у формуванні 
та реалізації єдиної державної політики у сфері нау-
кової і науково-технічної діяльності Статтею 20 цього 
Закону було закріплено утворення Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій, яка 
координуватиме всю наукову та науково-технічну 
діяльність [7]. Окрім інших основних функцій вона 
буде опікуватися розробленням разом з представни-
ками реального та фінансового секторів економіки 
та іншими заінтересованими сторонами пропозицій 
щодо створення механізмів комерціалізації результа-
тів наукових досліджень та надавати рекомендацій 
щодо оптимальних шляхів реалізації проектів і про-
грам міжнародної технічної допомоги у сфері науко-
вої і науково-технічної діяльності.

Сприяти налагодженню науково-технічного спів-
робітництва між науковими установами, закладами 
вищої освіти та представниками реального сектору 
економіки і сфери послуг буде новоутворений Націо-
нальний фонд досліджень України [8]. Він також буде 
сприяти міжнародному обміну інформацією та вче-
ними, надавати допомогу виробничо-орієнтованим 
(галузевим) науковим установам шляхом організації 
конкурсів за запитом центральних органів виконав-

of innovations. Therefore there was a question of creation of organs co-ordinating that will carry out the functions of 
mediator and will put right effective connections between scientists and business on the stage of commercialization of sci-
entific developments. An important factor for development of process of transfer of technologies is updating of scientific 
sphere. The pre-arranged reformation of home science envisages updating of normative base, optimization of structure 
and organizational alteration of her activity.

Keywords: innovative development, technology transfer, government regulation, legislative framework, science, 
agrarian science.
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чої влади або інших замовників за умови виділення 
такими центральними органами виконавчої влади або 
замовниками відповідних коштів. Національний фонд 
досліджень забезпечить дослідникам можливість отри-
мувати додаткові кошти на конкурсній основі для здій-
снення конкретних наукових проектів.

Важливим чинником для розвитку процесу транс-
феру технологій є оновлення наукової сфери, яка про-
дукує інновації, вкрай необхідні для інноваційної роз-
будови країни.

17 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України 
затвердив План заходів щодо реформування вітчизня-
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Рис. 1. Заходи реформування вітчизняної наукової сфери
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ної наукової сфери [9], в якому передбачається приді-
лити значну увагу усім чинникам діяльності наукової 
сфери. Зокрема, планується оновити нормативну базу, 
оптимізувати структуру та здійснити організаційну 
перебудову науки (рис. 1).

У розробці заходів щодо реформування науки заді-
яна велика кількість структур: Національна рада з 
питань розвитку науки і технологій, Науковий комітет 
Національної ради з питань розвитку науки і техноло-
гій, Міністерство освіти і науки, Міністерство еконо-
момічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, 
Міністерство охорони здоров’я, Міністерство аграрної 
політики та продовольства, Міністерство культури, 
Міністерство внутрішніх справ, Національна академія 
наук, національні галузеві академії наук, Національна 
поліція, Державна служба статистики, заінтересовані 
центральні органи виконавчої влади.

Аграрна наука, як невід’ємна частина економічного 
простору країни, також потребує сучасних змін.

У жовтні 2011 року Кабінет Міністрів України 
своїм розпорядженням № 279-р схвалив Концепцію 
реформування і розвитку аграрної освіти та науки [10], 
яка передбачала інтеграцію освіти і науки з метою 
створення науково-виробничих комплексів. Це мало б 
стати базою для адаптації наукових розробок до ринку 
інновацій. Реалізація перетворень планувалась за 
двома напрямами:

1) структурним – 
– створення Міжвідомчої координаційної ради з 

питань формування державних замовлень на наукову 
продукцію для агропромислового комплексу;

– реорганізація центрів наукового забезпечення 
агропромислового виробництва регіонів;

– оптимізація мережі наукових установ Націо-
нальної академії аграрних наук і чисельності їх пра-
цівників;

2) організаційним -
– приведення ринку освітніх послуг у відповідність 

з ринком праці;
– концентрація фінансових ресурсів на прикладних 

та інноваційних розробках наукових установ;

– проведення наукових досліджень і створення 
наукової продукції для агропромислового комплексу за 
галузевим принципом та наукове забезпечення транс-
феру інновацій – за територіальним;

– посилення інтеграції освіти, науки та виробни-
цтва, тощо.

Положення щодо розробки нормативно-правових 
актів та внесення змін до існуючих документів не 
були внесені до Концепції, тому заплановані зміни 
мали декларативний характер і ефективних змін не 
відбулося.

Наразі, Національною академією аграрних наук 
України анонсовано прийняття Програми реформу-
вання аграрної науки, яка сприятиме всебічному ана-
лізу її діяльності та дозволить удосконалити процес 
трансферу технологій в економіку. Законодавчо закрі-
пити виконання пунктів Програми та сприяти розбу-
дові аграрної науки має розробка закону України, який 
би визначав основні принципи, пріоритети та шляхи 
розвитку аграрного сектору і сільських територій. 
Прийняття такого закону сприяло б формуванню ефек-
тивного ринку наукової продукції, налагодженню про-
цесу трансферу технологій та активізації інноваційної 
діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Інноваційне 
оновлення економіки України є вкрай актуальним. 
Входження в Європейський Союз вимагає зосередити 
зусилля на підвищенні конкурентоспроможності виро-
бленої продукції. Основою цього процесу є розбудова 
системи трансферу інновацій, що передбачає реформу-
вання наукової сфери, розвиток ринку інновацій, удо-
сконалення системи стимулювання учасників.

Фундаментом для здійснення цих перетворень 
слугує нормативно-правова база, яка має відповідати 
вимогам економічного простору, що розвивається. 
Положення прийнятих концепцій розвитку, програм 
реформування та інших планових документів мають 
бути законодавчо обгрунтовані. Це дозволить учас-
никам ринку інновацій ефективно перетворювати 
наукові розробки на продукцію з високою часткою 
доданої вартості.
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чають результативність вітчизняних підприємств електроенергетики – нормативно-правове регулювання, 
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ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Бабяк Н.Д., Билоцкая И.А.

Статья посвячена проблематике формирования и реализации корпоративных финансовых стратегий в 
условиях изменчивости внешней бизнес-среды. На примере предприятий электроэнергетики Украины рассмо-
трено влияние рыночных факторов на деятельность субъектов хозяйствования. Детерминированы ключевые 
обстоятельства, которые определяют результативность отечественных предприятий электроэнергетики – 
нормативно-правовое обеспечение, тарифная политика, количественные и качественные параметры потре-
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Ключевые слова: внешняя финансовая среда, бизнес-среда, корпоративная стратегия, финансовая страте-
гия, финансовые индикаторы, электроэнергетика, энергетическая стратегия.

BUSINESS ENVIRONMENT – CORPORATE FINANCIAL STRATEGIES:  
PROBLEMS OF SYNCHRONIZATION IN UKRAINE

Babiak N., Bilotska I.

This article is devoted to the problems of formation and implementation of corporate financial strategies in the conditions 
of variable external business-environment. On the example of Ukrainian electric-power companies, the influence of market 
factors on the activity of economic entities is considered. Determined key factors that define the effectiveness of domestic 
electric-power companies, which are legislative regulation, tariff policy, quantitative and qualitative parameters of electric-
ity consumption in Ukraine. The main basic corporate strategies of the domestic energy market participants are described.

Keywords: external financial environment, business environment, corporate strategy, financial strategy, financial 
indicators, electric power, energy strategy.

Постановка проблеми. В процесі своєї діяльності 
кожна бізнес-одиниця стикається з численними викли-
ками, які сконцентровані і на рівні внутрішнього, і на 
рівні зовнішнього середовища. Очевидно, що від здат-
ності реагувати на вплив зазначених чинників багато в 
чому залежить і результативність діяльності будь-якого 

підприємства. Особливо гостро зазначені проблеми вия-
вилися в останні десятиліття, коли багатократно зросла 
турбулентність світової економіки, а з нею – посилилася 
невизначеність в протіканні економічних процесів. Від-
повідно, виникає проблема синхронізації корпоратив-
них стратегій та тенденцій розвитку бізнес-середовища. 
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Очевидно, що в економічно розвинених країнах бізнес 
теж щоденно стикається з впливом зовнішніх факторів, 
проте саме в країнах з «транзитивними» економіками 
їх роль може бути надзвичайно руйнівною. Не варто 
зайвий раз нагадувати щодо проблем розвитку біз-
несу в Україні – саме екзогенні фактори найчастіше є 
визначальними з погляду перспектив діяльності тисяч 
бізнес-одиниць. В таких умовах постає питання щодо 
наукового обґрунтування шляхів забезпечення результа-
тивності корпоративних стратегій в умовах створеного в 
Україні конкурентного ландшафту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та прагматичні питання впливу екзогенних 
факторів на діяльність бізнесу в Україні розглядалися 
в роботах В. Бабіченка, Г. Кіндрацької, М. Марченка, 
М. Мельника, К. Редченко, В. Савельєва, А. Старості-
ної, С. Страшного, О. Терещенка, З. Шершньової та 
ін. Разом з тим, значна частина проблем залишаються 
невирішеними. Особливо це стосується тих галузей 
вітчизняної економіки, в яких зберігається суттєвий 
вплив держави як власника, та регулятора. Невизна-
ченість та непослідовність реформ в таких секторах є 
додатковим фактором дестабілізації діяльності підпри-
ємств та потребує додаткових досліджень.

Мета статті – охарактеризувати ключові фактори 
та канали впливу бізнес-середовища на діяльність біз-
несу (на прикладі стратегічно важливих галузей укра-
їнської економіки).

Виклад основного матеріалу. Для характерис-
тики середовища, в якому функціонують підприєм-
ства, сучасна економічна наука використовує доволі 
широку термінологію. «Бізнес-середовище», «макро-
середовище», «зовнішнє середовище», «інституційне 
середовище» і т. д. – усі ці поняття знайшли свої відо-
браження в наукових роботах вчених, які досліджували 
діяльність бізнес-одиниць у світовій економіці. Ми не 
будемо детально зупинятися на сутнісній різниці зазна-
чених термінів, лише зауважимо наступне.

Під терміном «інституційні фактори» (від лат. 
institutio – настанови, вказівки) зазвичай мається на 
увазі сукупність факторів, які пов’язані з управлін-
ням, регулюванням окремих сфер суспільних відно-
син [1]. В свою чергу, терміном «бізнес-середовище» 
в економічній літературі прийнято називати сукуп-
ність зовнішніх факторів, що впливають на діяль-
ність суб’єктів господарювання (кон’юнктура ринку 
товарів та послуг, що споживаються та/або поста-
чаються суб’єктом господарювання, державне регу-
лювання, соціальні, політичні,технологічні, правові 
та екологічні умови діяльності). Наприклад, окремі 
вчені зазначають, що бізнес середовище складається 
з набору інституціональних,нормативно-правових та 
регуляторних умов, за яких працює бізнес [2, с. 128]. 
Наведемо і позицію наступного автора: «Бізнес-серед-
овище виступає, з одного боку, індикатором розвитку 
економіки країни, а з іншого – здійснює позитивний 
чи негативний вплив на функціонування суб’єктів гос-
подарювання» [3, с. 38]. Отже, до числа інституційних 
факторів бізнес-середовища треба відносити сукуп-
ність фінансових, інвестиційних, науково-технічних та 
соціальних умов, а також відповідних заходів, спрямо-
ваних на вдосконалення управління підприємствами.

Вибір для подальшого аналізу компаній електро-
енергетичної галузі зумовлений наступним: слабкою 

ефективністю використання паливно-енергетичних 
ресурсів, недостатніми темпами диверсифікації дже-
рел їх постачання та відсутністю активної політики 
енергозбереження. Все це створює загрозу енергетич-
ній безпеці держави, що є складовою національної 
безпеки України [4]. На наш погляд, характеристика 
впливу інституційних факторів бізнес-середовища на 
корпоративні стратегії підприємств цієї галузі має вра-
ховувати насамперед: державне регулювання галузі; 
структуру ринку електричної енергії та перспективи 
розвитку його окремих складових; тарифну політика 
та ціноутворення на ринку електричної енергії.

Зазначимо, що ринок електроенергії України ста-
ном на початок 2018 року все ще знаходився в пере-
хідному стані. Зокрема, оптовий ринок електричної 
енергії України з 1996 року функціонував за моделлю 
«єдиного покупця». З 2017 року набрав чинності Закон 
України «Про ринок електричної енергії», яким запро-
ваджено нову модель ринку електроенергетики [5]. 
Зокрема, передбачено: одночасне функціонування 
ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу впе-
ред», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку 
і ринку допоміжних послуг. Проте практичне його 
запровадження передбачає розробку та імплементацію 
більше ста нормативно-правових актів. Тому фактично 
в 2017 році оптовий та роздрібний ринки електрич-
ної енергії в Україні працювали за старою організа-
ційною схемою. Окрім згаданого закону на розвиток 
електроенергетики в найближче десятиліття суттєво 
впливатиме схвалена 2017 року «Енергетична страте-
гія України на період до 2035 року» [6], яка передбачає 
підвищення конкуренції.

Важливим чинником бізнес-середовища є його кон-
курентність. Якщо проаналізувати структуру виробни-
цтва електроенергії за джерелами, яка існувала в Укра-
їні протягом 2010–2017 років, то видно, що більше ніж 
90% електроенергії, яка була поставлена на Оптовий 
ринок, було вироблено з використанням атомної та 
теплової енергії (рис. 1):

Наявною тенденцію, яку можна виділити аналі-
зуючи рис. 1, є зменшення частки генерації теплової 
енергії на користь атомної енергетики та альтерна-
тивних джерел енергії. Можна припустити, що у пер-
спективі компанії, які спеціалізуються на виробництві 
електроенергії на теплових електростанціях (зокрема, 
ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», 
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ 
«Донбасенерго») будуть втрачати частку на ринку та 
зменшувати обсяги виробництва, оскільки навіть за 
умови зростання обсягів промислового виробництва 
в країні, передбачене зниження енергоємності ВВП 
неминуче призведе до скорочення обсягів споживання 
електроенергії, виробленої на ТЕС та ТЕЦ.

Аналіз структури загального кінцевого енергос-
поживання за видами діяльності за період за останнє 
десятиліття показує, що серед ключових споживачів 
електроенергії найбільші зміни відбулись споживанні 
електроенергії промисловістю, домашніми господар-
ствами та сектором послуг. Так, частка промисловості 
в споживанні електроенергії зменшилась на 9,2 п.п., 
натомість частка домашніх господарств зросла на 
7,3 п.п., а частка сектору послуг виросла більше ніж на 
60% або на 3,6 п.п.

Актуальні зміни в моделі функціонування та в під-
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ходах до державного регулювання енергетичного ринку 
в Україні, закріплені в новому законодавстві, а також 
глобальні процеси щодо зменшення використання 
вугілля, нафти і газу у виробництві електроенергії на 
користь альтернативних джерел енергії, можна відне-
сти до факторів, що вже суттєво впливають і вплива-
тимуть надалі на діяльність енергетичних підприємств 
в Україні. На наш погляд, найбільші зміни стосувати-
муться: компаній теплоенергетики, які будуть змушені 
реконструювати виробництво, щоб зменшити його 
собівартість та знизити шкідливість; компаній аль-
тернативної енергетики, яким держава сьогодні нама-
гається створити привабливі умови для розвитку (в 
тому числі і через застосування так званого «зеленого 
тарифу»); обленерго, з яких будуть виділені компанії-
оператори постачання електроенергії (які будуть вико-
нувати функцію захисту інтересів споживачів щодо 
якості поставок електроенергії). Самі обленерго пере-
творяться на операторів розподілу, функцією яких буде 
обслуговування електричних мереж.

До 2017 року на території України діяли єдині роз-
дрібні тарифи на електроенергію, які розраховувались 
як середньозважена величина роздрібних тарифів енер-

гопостачальних компаній. Тобто всі виробники прода-
вали електричну енергію на Оптовому ринку єдиному 
оптовому покупцеві (ДП «Енергоринок»), а всі поста-
чальники купували її за однаковою «середньою» ціною. 
З січня 2017 року розпочався відхід від застосування 
єдиних тарифів на електричну енергію та перехід до 
ринкового формування роздрібних тарифів для спо-
живачів. З 01 травня 2017 року «єдині тарифи» в Укра-
їні скасовані (крім тарифів для населення) і роздрібні 
тарифи формуються ліцензіатами з постачання електро-
енергії за регульованим тарифом індивідуальної само-
стійно доводяться ними до відома споживачів [9].

В структурі оптової ринкової ціни в 
2017 році найбільшу частку (43,38%) складала вартість 
електроенергії,виробленої компаніями теплової енерге-
тики – ТЕС та ТЕЦ, при цьому ці компанії були поста-
чальниками лише 35,03% електроенергії (табл. 1).

З табл. 1 видно, що найбільш дешевою була елек-
троенергія, яка була вироблена на АЕС і поставлялась 
на оптовий ринок НАЕК «Енергоатом»: атомна елек-
троенергія забезпечувала 56,6% обсягу оптового ринку, 
при цьому її вартість займала лише 20,57% в структурі 
оптової ціни. Найдорожчою ж для споживачів вияви-

 
Рис. 1. Основні складові балансу електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України  

в 2010–2017 роках, %
Джерело: побудовано авторами за [7–8])

Таблиця 1. Структура оптової ринкової ціни електроенергії в 2013–2017 рр., % 
2013 2014 2015 2016 2017 Співвідношення частки у ціні до 

частки в обсягах поставки на ОР
ТЕС 34,19 32,71 25,09 31,18 34,03 1,19
НАЕК «Енергоатом» 13,66 17,27 21,03 20,09 20,57 0,36
Дотаційні сертифікати та ін. 32,16 31,18 30,75 25,87 20,54 -
ГЕС 2,18 1,93 2,87 3,35 3,07 0,45
ТЕЦ 9,93 8,28 9,69 8,47 9,35 1,43
ВДЕ 3,20 4,30 4,92 4,75 5,47 3,72
НЕК «Укренерго» 2,64 2,30 3,42 3,94 4,30 -
Цільова надбавка 2,04 2,03 2,24 2,34 2,51 -

Джерело: розраховано авторами за [8]
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лась електроенергія з відновлюваль-
них джерел енергії (ВДЕ): співвід-
ношення між часткою в оптовій ціні 
та часткою в обсягах поставки на 
ринок склало 3,72. Проте така висока 
привабливість компаній ВДЕ для їх 
власників пояснюється наявністю 
державного стимулюючого тарифо-
утворення, або так званого «зеленого 
тарифу», який покликаний стиму-
лювати розвиток цієї галузі електро-
енергетики в Україні.

Отже, ТЕС та ТЕЦ сьогодні вигля-
дають найменш конкурентоздатними 
виробниками електроенергії і мають 
високе співвідношення між часткою 
вартості в оптовій ціні та часткою в 
обсягах поставки на оптовий ринок. 
Виробники ВДЕ, які мають ще вищий 
показник, умовно знаходяться поза 
конкуренцією по причині пріоритет-
ності їх розвитку для держави. Тому 
енергетичним компаніям, що є влас-
никами ТЕС і ТЕЦ в Україні, дове-
деться вживати заходів для зниження 
собівартості електроенергії, оскільки 
з 1 липня 2019 року, коли запрацю-
ють інші сегменти ринку, всі угоди 
на ньому будуть закриватися по рів-
новажній ціні для всіх виробників. 
Тому електростанції з меншою собі-
вартістю зможуть отримувати більшу 
надбавку до неї (маржу), яка форму-
ватиме прибуток цих компаній.

 
Рис. 2. Сукупні фінансові результати до оподаткування промислових підприємств та підприємств,  
що здійснюють постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2009–2017 рр.,  

млрд грн
Джерело: складено авторами за [10]

Рис. 3. Формування базових корпоративних стратегій вітчизняних 
підприємств-виробників електроенергії на сучасному етапі під 

впливом інституційних факторів
Джерело: розроблено авторами
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Розглянемо результативність підприємств галузі та 
порівняємо її з даними по промисловості (рис. 2).

Як бачимо з рис. 2, п’ять з останніх дев’яти років 
підприємства, що постачають електроенергію, працю-
вали зі збитком, що свідчить про наявність проблем в 
енергетичній галузі, викликаних або низькою ефектив-
ністю діяльності, або пов’язаних з навмисним зани-
женням фінансових результатів керівництвом компа-
ній, у зв’язку з ухиленням від оподаткування та/або з 
нецільовим використанням коштів.

Ґрунтуючись на проведеному вище аналізу, визна-
чимо корпоративні стратегії розвитку вітчизняних 
підприємств-виробників електроенергії на сучасному 
етапі розвиту енергетичного ринку в Україні (рис. 3).

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вище-
наведене, можна зазначити, що такі фактори біз-
нес-середовища, як державне регулювання галузі, 
структура та перспективи розвитку сегментів ринку 
електричної енергії, а також тарифна політика і ціно-
утворення на ринку електричної енергії впливають 

на формування корпоративних стратегій підпри-
ємств енергетичної галузі. Проте самі ці фактори, в 
свою чергу, підвладні впливу сукупності інших фак-
торів. Наприклад, ціна на ринку електричної енергії 
в найближчі роки визначатиметься не лише собівар-
тістю її виробництва по окремих виробниках, але і 
рівнем інфляції в країні, валютним курсом, струк-
турою балансу виробництва електричної енергії в 
об’єднаній енергетичній системі України, сукупним 
попитом на ринку, який визначатиметься темпами 
економічного зростання, тощо.

Крім того, інтенсивність і напрямок впливу окре-
мих факторів на конкретні енергетичні компанії зале-
жить від того, чи є компанія виробником чи постачаль-
ником електроенергії (якщо виробником – то який вид 
енергії виробляє), яка структура власності компанії, 
наскільки вона є фінансово стійкою тощо. Загалом, 
можна зробити висновок, що електроенергетика Укра-
їни вступила в період активних змін, які визначатимуть 
її стратегічний розвиток.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто питання взаємозв’язку між розвитком підприємства та ефективністю його діяльності. Запро-
поновано напрями перспективного розвитку поліграфічних підприємств для підвищення їх конкурентоздат-
ності: диверсифікація на основі розширення діяльності, зміна організаційної будови підприємств, інвестиційний 
розвиток. Визначено, що найбільш прийнятною організаційною формою підприємств є корпорація. Запропоно-
вано концепцію розвитку поліграфічних підприємств, яка враховує особливості їх діяльності, та доведено необ-
хідність формування організаційних змін процесу управління розвитком для успішного втілення концепції.

Ключові слова: ефективність, прибуток, розвиток, інвестиційний розвиток, концепція, модель управління, 
поліграфічні підприємства.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гуткевич С.А., Шендеровская Л.П.

Рассмотрен вопрос взаимосвязи между развитием предприятия и эффективностью его деятельности. Пред-
ложены направления перспективного развития полиграфических предприятий для повышения их конкуренто-
способности: диверсификация на основе расширения деятельности, изменение оранизационного построения 
предприятий, инвестиционное развитие. Определено, что наиболее приемлемой организационой формой пред-
приятий являеся корпорация. Предложено концепцию развития полиграфических предприятий, которая учи-
тывает особенности их деятельности, и доказана необходимость формирования организационных изменений 
процесса управления развитием для успешного воплощения концепции.

Ключевые слова: эффективность, прибыль, развитие, инвестиционное развитие, концепция, модель управле-
ния, полиграфические предприятия.

MANAGEMENT OF PRINTING ENTERPRISES DEVELOPMENT

Gutkevych S., Shenderivska L.

The questions of the interrelationship between the enterprise development and the earning capacity of its activity are con-
sidered. The directions of perspective development of printing enterprises for increase of their competitiveness are offered: 
diversification on the basis of activity expansion, change of enterprises organizational structure, investment development. It 
is determined that corporations are the most acceptable organizational form of enterprises. The concept of printing enter-
prises development, which takes into account the peculiarities of their activity, is proposed, and the necessity of forming 
organizational changes of the development management process for the successful implementation of the concept is proved.

Keywords: earning capacity, profit, development, investment development, concept, management model, printing 
enterprise.

Постановка проблеми. Об’єктивною передумовою, 
що уможливлює функціонування підприємств в сучас-
них умовах, є їх розвиток, який пов’язаний з різними 
підходами до його сутності. В основі процесу розвитку 
розглядається стан економічної системи; різні види змін, 
що зумовлюють розвиток; розмаїття зв’язків між факто-
рами усіх середовищ діяльності підприємства. Підпри-
ємство, як об’єкт управління, виконує функції, які впли-
вають на його розвиток, у тому числі стратегічні, а це 
є постійний пошук напрямів розвитку та економічного 
росту, які пов’язані з економічними змінами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення питань управління розвитком підпри-

ємств є предметом досліджень багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених, зокрема, І. В. Коберник [1], 
О. С. Щекович, В. П. Хорольського, К. Д. Хорольського 
[2], Р. Заярскас, Д. Рузевічіус [3], І. М. Хвостіної [4], 
Т. О. Меліхової [5], М. Є. Рогози [6] та інших

Загалом автори концентруються на дослідженні 
факторів, що впливають на розвиток підприємств, 
обґрунтуванні шляхів розвитку бізнесу, доводять акту-
альність державної підтримки передусім для малих і 
середніх підприємств. Водночас існує необхідність 
розробки моделі управління розвитком поліграфічних 
підприємств, що враховуватиме особливості їхнього 
функціонування.



–143–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018 БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

З метою обгрунтування напрямів удосконалення 
управління розвитком підприємств для забезпечення їх 
ефективності і конкурентоздатності, авторами постав-
лено і виконано такі завдання дослідження:

– охарактеризовано сучасні тенденції розвитку 
поліграфічних підприємств в Україні;

– обґрунтувано взаємозв’язок між розвитком і ефек-
тивністю діяльності підприємства;

– визначено шляхи підвищення ефективності роз-
витку підприємств;

– розроблено модель управління розвитком підпри-
ємств, що забезпечить їх конкурентоздатність на ринку 
в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підви-
щення ефективності розвитку зумовлюється:

– прискоренням змін у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищах функціонування підприємств;

– загостренням рівня конкуренції, а саме, вну-
трішньогалузевої, міжгалузевої, міжнародної;

– активізацією процесів модернізації виробни-
цтва, пропозиції інноваційної продукції;

– зростанням ролі інвестицій для прогресу під-
приємства.

Таким чином, прискорення науково-технічного про-
гресу, зміна кон’юнктури ринків, необхідність пошуку 
джерел інвестиційних ресурсів та напрямів їх ефектив-
ного використання підвищує теоретико-практичний 
інтерес до розвитку підприємств. В процесі управління 
розвитком потрібно прагнути збалансованого удоско-
налення усіх підсистем підприємства.

Вивченість управління розвитком поліграфіч-
них підприємств, що пов’язано з їх значенням для 
суспільства для задоволення його інформаційних 
потреб і забезпечення доступу до якісної полігра-
фічної продукції, а також рядом особливостей, таких 
як, переважно малий розмір, зв’язок із видавничою 
діяльністю, високий рівень вартості поліграфічного 
обладнання, матеріаломісткості, імпортозалежності, 
набуває все більшої актуальності в сучасних умовах 
розвитку вітчизняної економіки.

Діяльність підприємств поліграфічної промисло-
вості є комерційною, підприємства мають на меті отри-
мання прибутку, а їх спеціалізація на виконанні робіт 
на замовлення усіх галузей економіки, зокрема, тира-
жування періодичних і неперіодичних видань, реклам-
ної продукції, упаковки, етикеток, бланків тощо, 
формує значний потенціал розвитку. Видавнича про-
дукція – книги, газети, журнали, супроводжує людину 
у процесі навчання, праці, відпочинку, розвитку, фор-
муюючи її світогляд, рівень культури, патріотизму, 
глибину і ширину знань, освіченість, компетентність, 
таким чином утворюється і розвивається рівень само-
усвідомлення та інтелектуальний потенціал нації, що 
у свою чергу впливає на рівень добробуту населення, 
як наслідок, інвестиційну привабливість, репутацію 
країни. А в умовах збереження, примноження і про-
дуктивного використання інтелекту нації відбувається 
ефективний соціально-економічний розвиток країни та 
забезпечується її внесок у світовий прогрес.

Таким чином ринок друкованої продукції є склад-
ником ринку інформації, який в сучасних умовах 
характеризується ускладненням зв’язків в інформа-
ційному просторі, урізноманітненням форм поши-
рення і збуту продукції, збільшенням обсягів ринку та 

посиленням диференціації, трансформаціями у куль-
турі споживання інформації, що потребує розробки 
ефективних стратегій розвитку видавничо-полігра-
фічних підприємств.

Структура ринку видавничої продукції тісно 
пов’язана з рівнем розвитку економіки, рівнем освіти і 
культури, від яких залежить рівень попиту, відтак, еко-
номічний стан, інвестиційні можливості підприємств 
видавничо-поліграфічного комплексу. Збільшення 
попиту на інформаційні продукти у електронному фор-
маті підвищує рівень інвестиційної привабливості їх 
виробників, і одночасно призводить до частково від-
току капіталу від виробників традиційних друкованих 
продуктів, у цих умовах зростає значення як інновацій-
ного розвитку видавничо-поліграфічних підприємств, 
так і потреба у державній підтримці. Надання подат-
кових пільг, збільшення обсягів державних замовлень, 
державні інвестиції у науково-технічне забезпечення 
сприятимуть ефективній відтворювальній політиці у 
галузі, відтак, досягненню рівня європейських стан-
дартів розвитку.

Нами проведено аналіз динаміки обсягу випуску 
книг і брошур в Україні, згідно з даними Книжкової 
палати України [7], з метою визначення тенденцій 
виробництва за 2011–2017 роки. Виявлено негативні 
тенденці, а саме, скорочення в середному за рік обсягу 
випуску книг і брошур на 0,6%, а загального тиражу 
на 0,5%. За період дослідження середній тираж книг 
і брошур становив 2,3 тис. прим., що недостатньо для 
ефективного використання традиційного офсетного 
способу друку та стимулює підприємства впроваджу-
вати альтернативні менш ресурсомісткі технології 
цифрового друку. Також малі тиражі активізують ско-
рочення масштабів бізнесу, як наслідок, в Україні, як 
і у Європейському Союзі, відбувається трансформація 
розмірів поліграфічних підприємств до більш актуаль-
ного формату – це мікробізнес. Згідно з даними Дер-
жавної служби статистики України питома вага мікро-
бізнесу за видом економічної діяльності «Поліграфічна 
діяльність і тиражування записаної інформації» збіль-
шилася з 91% у 2010 р. до 93% у 2017 р.

У зазначених умовах особливої актуальності набуває 
завдання економії витрат підприємств. Структуру витрат 
поліграфічних підприємств представлено на рис. 1.

За аналізований період структура витрат не зазнала 
істотних якісних змін, за виключенням відрахувань на 
соціальні заходи, питома вага яких скоротилася удвічі 
внаслідок зниження ставки відрахувань на соціальні 
заходи. А основним резервом скорочення витрат полі-
графічного виробництва є матеріальні витрати, їхня 
питома вага у собівартості зросла з 78% у 2012 р. до 
81% у 2018 р. Беручи до уваги, що поліграфічне вироб-
ницво характеризується високим рівнем матеріаломіст-
кості, це актуалізує необхідність удосконалення полі-
тики матеріально-технічного постачання підприємств, 
у тому числі постійного моніторингу цін на ресурси. 
Водночас, варто вказати на позитивні зрушення у сфері 
матеріального забезпечення у поліграфії:

– розширення товарної пропозиції матеріальних 
ресурсів, що сприяє диверсифікації поліграфічного 
виробництва, модернізації асортименту, активізації 
інноваційної діяльності;

– збільшення диференціації пропозиції полігра-
фічних матеріалів за співвідношенням «ціна-якість», 



–144–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2018БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

що дозволяє поліграфічним підприємствам гнучко пла-
нувати політику управління витратами та пропонувати 
товари різних цінових категорій;

– збільшення обсягів постачання матеріалів з 
Китаю, що в цілому сприяює скороченню питомих 
матеріальних витрат поліграфічного виробницва;

– загострення конкурентного тиску на ринку поста-
чальників ресурсів, що стимулює підвищення якості 
послуг в цілому та посилює цінову конкуренцію.

Узагальнюючими показниками ефективності вико-
ристання ресурсів є прибуток і рентабельність (табл. 1).

За період аналізу спостерігається негативна тенден-
ція динаміки фінансових результатів у 2014 та 2015 рр., 
що пояснюється політичною кризою в Україні, яка 
спричинила спад в економіці. Виявлено також нераціо-
нальне співвідношення між фінансовими результатами 
від операційної діяльності та усієї діяльності полігра-
фічних підприємств. Менші фінансові результати від 
усієї діяльності свідчать про нецілісне бачення мене-
джерами і власниками економіки підприємств. Таким 
чином, увага менеджменту зосереджується на опера-
ційній діяльності, а недоліки в управлінні фінансово-
інвестиційною та іншими видами діяльності призво-
дять до зниження їх ефективності.

Позитивним явищем є підвищення частки прибут-
кових поліграфічних підприємств, що пояснюється як 
оптимізацією масштабів підприємств, так і збільшенням 
досвіду функціонування у ринкових умовах, як наслі-
док, виробленням ефективних корпоративних стратегій.

Для забезпечення ефективної діяльності з випуску 
видавничої продукції, необхідна налагоджена сис-

тема взаємодії між партнерами, яка, як показав ана-
ліз, змінюється в поточний період у зв’язку з появою 
нового засобу комунікації – інтернету, а це впливає на 
ефективність розвитку поліграфічних підприємств. 
В умовах несприятливої кон’юнктури ринку потрібно 
шукати шляхи збереження обсягів виробництва і збуту 
продукції, підвищення обсягів прибутку як основного 
джерела розвитку.

Авторами статті визначено такі перспективні 
напрями розвитку поліграфічних підприємств:

– диверсифікація діяльності підприємств;
– зміна організаційної будови підприємств на 

основі їх корпоратизації;
– інвестиційний розвиток.
Необхідність комплексного задоволення потреб 

споживачів, пошуку нових, більш прибуткових рин-
ків збуту, впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу обґрунтовує доцільність диверсифікації 
діяльності підприємств на основі її розширення.

На макрорівні диверсифікації підприємств сприяти-
муть пільгові ставки оподаткування, реалізація держав-
них програм підтримки галузі, застосування механіз-
мів забезпечення об’єктивності розміщення державних 
замовлень. На мікрорівні проведення диверсифікації 
пов’язане зі спрямуванням інвестицій на інноваційну 
діяльність, застосуванням ресурсозаощаджувальних тех-
нологій, своєчасним впровадженням стандартів якості, 
гармонізованих з європейськими, стимулюванням пра-
цівників покращувати показники якості продукції тощо.

Удосконалення організації управління пов’язано з 
впровадженням програмно-цільових організаційних 

Рис. 1. Структура витрат на виробництво поліграфічних підприємств за 2012, 2017 рр. [8]  
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Таблиця 1. Прибуток і рентабельність пліграфічних підприємств [8]
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Фінансовий результат від операційної діяльності 
(сальдо), млн грн 215,4 2,6 227,2 268,7 -1179,2 -999 648,9 69,8

Рентабельність операційної діяльності, % 5,9 1,8 6,1 5,4 -4 -2,1 5,1 4,3
Фінансовий результат прибуткових підприємств, млн грн 345,7 186,7 458,9 477,1 317,2 624,9 1040,4 922,0
Частка прибуткових підприємств, % 64,9 67,7 67,8 65,6 66,5 79,4 76,2 75,8
Рентабельність усієї діяльності, % 2,8 -0,7 1,6 2,2 -10,9 -7,5 3,5 -0,5
Чистий прибуток, млн грн 146,2 -38,5 109,2 173,2 -1232,8 -1086,1 494,4 -83,5
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структур управління, систем управління якістю, що 
сприяє підвищенню якості, конкурентоздатності про-
дукції, росту рівня рентабельності. Актуальність про-
грамно-цільових структур в умовах диверсифікації 
спричинена передусім необхідністю оцінки усіх можли-
вих ризиків, пов’язаних із виходом на нові ринки збуту, 
випуском інноваційних товарів, діагностики ресурсних 
можливостей підприємства, що потребує залучення 
компетентних фахівців у різних сферах з метою відбору 
найбільш ефективних напрямів диверсифікації.

Для підвищення ефективності діяльності підпри-
ємств нами пропонується на основі диверсифікації 
їх діяльності та власних джерел інвестування більш 
досконала форма організації, така як корпоратизація. 
Необхідність укрупнення бізнесу обумовлена двома 
чинниками: дефіцитом власних фінансових ресур-
сів для реалізації великих виробничо-технологічних 
проектів і обмеженою місткістю цільових ринків 
[1, с. 125]. Основними мотивами створення корпорацій 
є пошук шляхів підвищення ефективності функціону-
вання підприємств, перспективних напрямів інвесту-
вання, розширення ринку збуту. На основі визначених 
мотивів обґрунтовується склад потенційних учасників, 
партнерами доцільно залучати тих, які посилять або 
розширять конкурентні переваги об’єднання і забез-
печать отримання економічного ефекту. Друкарням 
доцільно створювати об’єднання з видавництвами, які 
мають висококваліфікований персонал, комерційно 
успішні видавничі проекти, значну частку на ринку, 
застосовують інноваційні технології, забезпечують 
високу якість продукції та орієнтуються на запити спо-
живачів. До складу корпорацій можуть бути залучені 

книготорговельні підприємства, бажано мережеві або 
гуртові, з широкою географією збуту та високим рів-
нем платіжної дисципліни, що сприятиме скороченню 
витрат на збут, прискоренню оборотності капіталу.

Інтеграція учасників корпорації передбачає дотри-
мання таких базових положень, як єдині економічні 
правила, реальні інвестиції, спільне формування і 
використання ресурсів.

Єдині економічні правила у корпораціях насампе-
ред необхідно встановити щодо ціни та оплати послуг, 
які надаються учасниками. В об’єднанні виникають 
додаткові можливості щодо встановлення знижок з 
ціни, оскільки розміщення замовлень на одній вироб-
ничій базі сприяє скороченню постійних витрат, а 
знижка з ціни визначається пропорційно до суми еко-
номії витрат.

Діяльність корпорації потребує удосконалення 
політики платежів, поскільки на сучасному етапі роз-
витку поширеною серед видавництв є співпраця з кни-
готорговельними підприємствами на умовах оплати 
за фактом реалізації видань кінцевим споживачам, що 
спричиняє дефіцит фінансування поточної діяльності.

При об’єднанні підприємств створюються умови 
для підвищення якості продукції. Удосконалення сис-
теми управління якістю – це задача рівня стратегічного 
менеджменту, а формальне впровадження стандартів 
якості не гарантує ефективності системи управління 
якістю [3, с. 860, 863].

При створенні об’єднання підприємств доцільно 
централізувати функцію управління якістю, що дозво-
лить дотримуватися єдиних високих стандартів в 
роботі і сформувати позитивний імідж корпорації.

Визначення мети

Аналіз стану 
використання ресурсів 

підприємством

Виявлення загроз і 
можливостей розвитку

Пошук ефективних 
постачальників ресурсів

Впровадження заходів, 
спрямованих на 

півищення ефективності 
формування 

і використання 
ресурсного потенціалу

Організаційне 
забезпечення 

Реалізація концепції 
long life learning

Впровадження 
раціональної системи 

управління 
підприємством

Ефективний розвиток 
підприємства

Ресурсне 
забезпечення 

Інформаційне 
забезпечення 

Рис. 2. Складники ефективного управління розвитком підприємств
Джерело: розроблено авторами
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Ще одним напрямом підвищення ефективності роз-
витку підприємств є інвестиційний розвиток. Як пока-
зав аналіз, інвестиційний розвиток залежить від ряду 
факторів, на основі яких визначаються напрями акти-
візації інвестиційної діяльності. До таких факторів 
належать рівень забезпеченості власними джерелами 
фінансування, вартість позикових ресурсів, стан роз-
витку підприємств, рівень матеріально-технічної бази.

Заходами, спрямованими на активізацію інвести-
ційної діяльності, визначено інновації як форма інвес-
тицій, підвищення якості продукції, інвестиційної при-
вабливості підприємств, розвиток організаційних форм 
використання основних засобів (оренда, фінансовий 
лізинг та інші), використання амортизаційних відра-
хувань за функціональним призначенням, раціональне 
формування і використання джерел фінансування.

Для досягнення ефективності інноваційної діяль-
ності підприємствам потрібно виконувати комплекс 
завдань, а саме, економічних, тобто, розробка комер-
ційно успішних інновацій, що здатні забезпечити під-
вищення прибутковості, конкурентоздатності; сус-
пільних, які передбачають більш якісне задоволення 
потреб споживачів щодо обсягу, асортименту, часу, 
місця, умов виконання замовлень на поліграфічну про-
дукцію, формування високого рівня культури вироб-
ництва і обслуговування на основі залучення фахівців 
для створення, просування і збуту продукції; безпеки 
життєдіяльності – це підвищення рівня захисту навко-
лишнього природного середовища, удосконалення 
умов праці.

Управління розвитком підприємств потребує 
належних рівнів інформаційного, ресурсного, органі-
заційного забезпечення (рис. 2).

На рівні інформаційного забезпечення управління 
розвитком здійснюється аналіз стану підприємства 
та зовнішнього середовища. До функцій інформацій-
ного забезпечення належать визначення необхідності 
змін, постановка мети і завдань управління розвитком. 
На другому рівні з метою раціонального ресурсного 
забезпечення розробляються і впроваджуються заходи, 
спрямовані на підвищення ефективності процесів 
постачання і споживання ресурсів. Третій рівень – орга-
нізаційне забезпечення – передбачає побудову органі-
заційної структури та на її основі і функцій управління 
з урахуванням розробки такої системи мотивації праці, 
що буде сприяти досягненню мети управління розви-
тком підприємств. Згідно з [2] у процесі управління 
розвитком досягаються монетарні, немонетарні, соці-
альні цілі. А при обгрунтуванні стратегії підприємства 
потрібно враховувати фактори, що впливають на роз-
виток [9].

Ефективність управління розвитком підприємств 
залежить від перспектив діяльності, які пов’язані 
з визначенням стратегічних напрямів їх розвитку. 
В основі моделювання процесу управління розви-
тком – концепція розвитку поліграфічних підприємств. 
Формування концепції розвитку підприємств передба-
чає визначення мети їх діяльності та задач для її досяг-
нення, обґрунтування напрямів ефективного розвитку 
підприємств.

В нестабільних ринкових умовах, як показав аналіз, 
першочерговими завданнями поліграфічних підпри-
ємств є стабілізація обсягів виробництва і прибутку, 
збереження ринкової частки, рівня якості продукції та 

зменшення плинності кадрів. Визначення чітких стра-
тегічних пріоритетів підприємств сприяє їх ефектив-
ному розвитку.

Нами визначено основні положення концепції роз-
витку поліграфічних підприємств:

– євроінтеграційні процеси та підвищення рівня 
використання наявних виробничих потужностей на 
основі забезпечення потреб внутрішнього ринку та 
активізації зовнішньоекономічної діяльності;

– організація випуску продукції та сертифікації 
згідно з міжнародними стандартами якості;

– впровадження сучасних інформаційних техно-
логій для прискорення процесу прийняття замовлень 
до виконання та виробничого циклу в цілому;

– підвищення рівня інноваційної діяльності під-
приємств на основі модернізації виробництва;

– розширення виробничих зв’язків суб’єктів 
видавничо-поліграфічного комплексу, а також зв’язків 
в межах більш широкої структури з метою збільшення 
ефективності діяльності;

– підвищення значення екології в сучасних умо-
вах, що стимулює використання екологічно безпечних 
матеріалів, зменшення відходів виробництва;

– скорочення дефіциту кадрів належного рівня 
кваліфікації, що, в тому числі, пояснюється швидкою 
зміною технологій у господарській діяльності підпри-
ємств.

Враховуючи сучасний стан розвитку поліграфіч-
них підприємств, необхідна переорієнтація завдань 
управління розвитком, що визначені нами в ході дослі-
дження, а саме:

– підвищення конкурентоздатності поліграфіч-
ної продукції, порівнюючи з товарами-замінниками 
насамперед за показником ціни, що пояснюється тен-
денціями до збільшення частки інформації, яка поши-
рюється в електронній формі;

– оптимізація розмірів підприємств згідно з потре-
бами ринку, впровадження прогресивних технологій, 
модернізація основних засобів;

– впровадження прогресивних методів товаропро-
сування, використання потенціалу зовнішніх ринків 
збуту, застосування сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, удосконалення форм і методів збуту 
продукції, розвиток науково-технічної інтеграції;

– підвищення культури споживання продукції, 
що необхідно для зменшення безповоротних відходів 
у обігу друкованої продукції, передусім, упаковки, а 
також зменшення забруднення навколишнього серед-
овища синтетичними матеріалами.

На основі положень концепції розвитку полігра-
фічних підприємств пропонується концептуальна 
модель управління розвитком. Модель побудована на 
прикладі поліграфічних підприємств (рис. 3). В основі 
розробки – мета – підвищення ефективності діяль-
ності підприємств в сучасних умовах стрімких змін на 
макро- і мікрорівнях, а елементами визначено такі як, 
диверсифікаційні процеси, зміна організаційної будови 
підприємств, створення єдиного ланцюга замовник-
виробник-споживач і використання реальних інвести-
цій.

Диверсифікаційні процеси мають на меті осво-
єння нових ринків збуту, розподіл ризиків між окре-
мими напрямами діяльності, дозавантаження наявних 
виробничих потужностей. Визначено, що здійснення 
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диверсифікації потребує комплексного підходу, а саме, 
розширення асортименту, впровадження нових тех-
нологій, змін в управлінні. Вид диверсифікації зале-
жить від умов та цілей функціонування підприємств. 
В поліграфії доцільно впроваджувати горизонтальну 
та змішану диверсифікацію. На противагу диверсифка-
ції акуальною може бути і стратегія спеціалізації, яка 
типова для ринків поліграфічної продукції розвинених 
країн. Поглиблення спеціалізації шляхом удоскона-
лення існуючих продуктів доцільне для підприємств, 
які забезпечують високу якість і конкурентоздатність 
основних видів продукції.

Рішення про зміну організаційної структури під-
приємств необхідно ухвалювати з урахуванням еко-
номічної доцільності перетворень. Перевагу при 
реалізації стратегії диверсифікації доцільно надати 
програмно-цільовим організаційним структурам 
управління. Потрібно активізувати застосування про-
гресивних засобів комунікації, передусім, інтернету 
для удосконалення взаємодії із замовниками. Орга-
нізація прийому замовлень через інтернет сприяє 
розширенню географії замовників, забезпечує опе-
ративність підготовки виробництва і безпосередньо 
виробничого процесу.

Диверсифікація

 Методи управління розвитком підприємств

Розширення 
ринків 
збуту

Результат

 

Мета: підвищення ефективності, 
конкурентоздатності підприємств галузі

Розробка і реалізації концепції 
розвитку підприємств

Оптимізація 
асортиментної 

політики

Організаційне 
проектування

Фінансове 
планування

Інтеграція

 

Інвестиційний 
розвиток

Задоволення нових та поточних потреб 
споживачів  

Іннова-
ційна 

діяльність

Збільшення прибутку підприємств

 Напрями підвищення ефективності управління розвитком

Спеціалізація

Оптимізація 
витрат, 

півдищення 
якості 

Структурна 
перебудова, 

розвиток 
господарських 

зв’язків 

Модерні-
зація 

вироб-
ництва

Рис. 3. Концептуальна модель розвитку поліграфічних підприємств
Джерело: розроблено авторами
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Другим напрямом авторами обрано інтеграцію шля-
хом корпоратизації підприємств. Визначено, що під-
приємства, які утворюватимуть корпорацію, не втра-
чатимуть своєї юридичної самостійності. Співпраця 
учасників на постійній основі забезпечить поетапне 
вирішення завдань завантаження потужностей підпри-
ємств поліграфічної галузі, підвищення прибутковості 
їх діяльності, а для видавництв – пошуку ефективної 
виробничої бази для тиражування видавничої продукції.

В сучасних умовах інтеграційних і глобалізаційних 
процесів потрібен раціональний розподіл обмежених 
інвестиційних ресурсів, тому авторами запропоновано 
напрям – інвестиційний розвиток підприємств. Для під-
вищення ефективності інвестиційного розвитку доцільно 
впроваджувати комплекс напрямів активізації інвесту-
вання. Пріоритетною має бути модернізація підприємств 
за такими основними напрямами, як техніко-техноло-
гічне оновлення для забезпечення випуску якісної про-
дукції невисокої варості, персоналізованих замовлень, 
відповідно, розширення ринку збуту за рахунок некор-
поративних споживачів; впровадження прогресивних 
технологій, зокрема, цифрового друку для досягнення 
економічної ефективності виробництва малих тиражів, 
що відповідає сучасним тенденціям ринку – зменшення 
тиражності продукції; технічне забезпечення друку на 
складних поверхнях з метою виходу на нові ринки.

Виробництво продукції, що відповідає міжнародним 
стандартам якості, забезпечить підвищення конкурен-
тоздатності підприємств та галузі, зростання доходу і 
прибутку підприємств, що дозволить збільшити фінан-
сування модернізації виробництва, за рахунок якого 
задовольняти потреби споживачів, які постійно змі-
нюються, відтак здійснювати вихід на нові стратегічні 
ринки та отримувати приріст рівня віддачі капіталу за 
рахунок реальних інвестицій в інноваційний розвиток.

Ефективність діяльності щодо управління розви-
тком потребує передусім об’єктивного прогнозування 
ринку для виявлення перспективних напрямів роз-
ширення діяльності, раціональної комбінації джерел 
фінансування, пріоритетності якості та інноваційної 
діяльності як умов підвищення фінансових результатів 
підприємства та конкурентоздатності.

Ефект від впровадження моделі управління розви-
тком підприємства виявляється у збільшенні прибутку, 
зниженні рівня витрат, що створює умови для збіль-
шення власних джерел розвитку підприємства. Більш 

активна позиція підприємств на ринку щодо постій-
ного пошуку актуальних напрямів розвитку сприятиме 
кращому задоволенню потреб споживачів.

Висновки з проведеного дослідження. Полі-
тика ефективного розвитку підприємств визначається 
особливостями розвитку підприємств, в т. ч. видав-
ничо-поліграфічного комплексу, а саме, рівнем якості 
продукції, обсягом попиту, масштабами діяльності, 
інтеграційними процесами, рівнем інвестиційної при-
вабливості тощо. Понад 90% підприємств за розміром 
є малими, що обмежує їх можливості щодо фінансу-
вання за рахунок власних та залучених джерел, змен-
шує рівень стійкості функціонування.

Аналіз стану і тенденцій розвитку поліграфічних 
підприємств показав, що перспективними напрямами 
розвитку підприємств є: диверсифікація на основі 
розширення діяльності, зміна організаційної будови 
підприємств, інвестиційний розвиток. Створення кор-
порацій буде здійснюватися на основі інтегрованої 
структури для ефективного досягнення цілей і вирі-
шення спільних завдань. Створення корпорацій, впро-
вадження сучасних методів роботи дозволить змен-
шити час виробництва і надходження продукції на 
ринок, сприятиме підвищенню її конкурентоздатності, 
що потребує врахування життєвого циклу товару, який 
в сучасних умовах нетривалий і залежить насамперед 
від попиту на товар і пропозиції. Підвищення ефектив-
ності діяльності поліграфічних підприємств потребує 
їх інвестиційного розвитку, в якому інновації є осно-
вною формою інвестицій, а інвестиційний розвиток 
спрямовується переважно на модернізацію матері-
ально-технічної бази підприємств.

Запропоновано концепцію розвитку поліграфічних 
підприємств, в якій визначено цілі, задачі і напрями 
розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. Для 
успішного втілення концепції необхідне формування 
організаційних змін процесу управління розвитком.

На основі концепції побудовано модель управління 
розвитком підприємств, яка враховує напрями ефек-
тивного управління і особливості діяльності підпри-
ємств поліграфічної промисловості та необхідність 
постійної і комплексної адаптації до умов зовнішнього 
і внутрішнього середовищ, а це направлено на підви-
щення ефективності діяльності. Модель прогнозує 
створення корпорацій товаровиробників на основі єди-
них економічних правил для усіх підприємств галузі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У МОТИВАЦІЇ ІТ-ФАХІВЦІВ

У статті розкрито переваги та недоліки роботи фахівців в ІТ-сфері. Особливу увагу приділено визначенню 
переваг та недоліків ІТ-фахівців саме креативного типу. Визначено та охарактеризовано основні риси, головні 
завдання та ключові функції ІТ-фахівця креативного типу: HR-менеджеру ІТ-компанії, UI/UX-дизайнерів, Game 
designer, Program Manager. Розглянута структура потенціалу ІТ-фахівців креативного типу, яка складається 
з чотирьох складових: інтелектуального, організаційно-поведінкового, психологічного та професійно-пізнаваль-
ного потенціалів. Запропоновано мотиваційні фактори для ІТ-фахівців з урахуванням креативного підходу до 
управління персоналом: аналітично-дослідні здібності; стратегічне мислення; готовність до підвищення рівня 
знань; стресостійкість; лідерство та робота у команді; інноваційність; самостійність та гнучкість у при-
йнятті рішень; самоорганізованість та системне сприйняття ситуації.

Ключові слова: креативний тип, мотивація, ІТ-фахівці, ІТ-сфера, корпоративна культура, команда.

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В МОТИВАЦИИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Задорожнюк Н.А.

В статье раскрыты преимущества и недостатки работы специалистов в ИТ-сфере. Особое внимание уде-
лено определению преимуществ и недостатков ИТ-специалистов именно креативного типа. Определены и 
охарактеризованы основные черты, главные задачи и ключевые функции ИТ-специалистов креативного типа: 
HR-менеджера ИТ-компании, UI/UX-дизайнеров, Game designer, Program Manager. Рассмотрена структура 
потенциала ИТ-специалистов креативного типа, которая состоит из четырех составляющих: интеллекту-
ального, организационно-поведенческого, психологического и профессионально-познавательного потенциалов. 
Предложены мотивационные факторы для ИТ-специалистов с учетом креативного подхода к управлению пер-
соналом: аналитически-исследовательские способности; стратегическое мышление; готовность к повышению 
уровня знаний; стрессоустойчивость; лидерство и работа в команде; инновационность; самостоятельность и 
гибкость в принятии решений; самоорганизованность и системное восприятие ситуации.

Ключевые слова: креативный тип, мотивация, ИТ-специалисты, IT-сфера, корпоративная культура, команда.

APPLICATION OF THE BASIS OF CREATIVE MANAGEMENT  
IN MOTIVATION OF IT PROFESSIONALS

Zadorozhnіuk N.

The article reveals the advantages and disadvantages of the work of specialists in the IT field. Particular attention 
is paid to identifying the advantages and disadvantages of IT specialists of exactly the creative type. The main features, 
main tasks and key functions of creative-type IT specialists are defined and characterized: HR-manager of an IT com-
pany, UI/UX-designers, Game designer, Program Manager. The structure of the potential of creative-type IT specialists is 
considered, which consists of four components: intellectual, organizational-behavioral, psychological and professional-
cognitive potentials. Motivational factors for IT specialists are proposed, taking into account the creative approach to 
personnel management: analytical and research skills; strategic thinking; willingness to increase knowledge; stress resis-
tance; leadership and teamwork; innovation; independence and flexibility in decision making; self-organization and 
systemic perception of the situation.

Keywords: creative type, motivation, IT specialists, IT sphere, corporate culture, team.

Постановка проблеми. Динамічність ІТ-галузі 
відображається на вимогах до ІТ-фахівців, креатив-
ність та кваліфікація яких повинні постійно підвищу-
ватися. А підприємствам слід створювати необхідні 
умови для професійного розвитку ІТ-фахівців та забез-
печувати ефективний мотиваційний механізм. Тому у 
сучасних умовах мотивація персоналу ІТ-галузі є акту-
альним напрямком наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

креативного менеджменту є ключовими у досліджен-
нях багатьох сучасних науковців. Так, М.Х. Бєноєва 
[1] та О.Г. Макаренко [2] розкривають ключові поняття 
креативного менеджменту, Т. Божидарнік [3] – розви-
ток цього виду менеджменту, Н.Л. Сінева [4] особливу 
увагу приділяє креативності персоналу, а О.В. Дьом-
кіна [5] досліджує розвиток персоналу ІТ-галузі. 
Проте, можливості щодо використання креативного 
менеджменту для розвитку та мотивації ІТ-фахівців 
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сучасними науковцями досі не розглянуто, що обумов-
лює автора дослідити ці питання у даній статті.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
статті є визначення мотиваційних факторів ІТ-фахівців 
креативного типу у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Для визначення осо-
бливостей мотивації ІТ-фахівців слід виявити відмінні 
риси роботи в IT-сфері. Особливої уваги потребує роз-
гляд переваг та недоліків роботи в IT-сфері, врахування 
яких дозволить визначити найбільш ефективні фактори 
та методи мотивації персоналу (табл. 1).

Таблиця 1. Переваги та недоліки роботи в ІТ-сфері
Переваги роботи в IT Недоліки роботи в IT

– Необмеженість у про-
фесійному розвитку 
ІТ-фахівців;
– Креативна та різнопланова 
робота;
– Можливість зміни 
діяльності без шкоди для 
кар’єрного зростання;
– Можливість віддаленої 
роботи;
– Високий рівень заробітної 
плати;
– Гідні премії та бонуси;
– Відсутність перенасичення 
ІТ-ринку фахівцями;
– Можливість гнучкого 
графіка роботи;
– Сформована IT-спільнота в 
різних країнах.

– Можливий ненормований 
робочий графік;
– Високий рівень стресу;
– Високий рівень стомлюва-
ності через постійну роботу 
за комп’ютером;
– Високі вимоги входження 
в ІТ-сферу: професійні 
навики та знання англійської 
мови;
– Складність навчання, 
висока вартість IT-освіти і 
підвищення кваліфікації;
– Висока частота випадків 
професійного вигорання 
ІТ-фахівців;
– Плинність кадрів на робо-
чих місцях.

Джерело: визначено автором

Відповідно з табл. 1 можна відзначити, що осно-
вними негативними та немотивуючими факторами 
ІТ-фахівців є високий рівень стресу й стомлюваності, 
також висока ймовірність появи синдрому емоційного 
вигорання.

Спеціалізація фахівців ІТ-галузі дуже широка, 
проте до ІТ-фахівців креативного типу можна віднести 
декількох:

1. HR-менеджер у ІТ-компанії. Цей фахівець пра-
цює з колективом компанії, зміцнює та розвиває кор-
поративну культуру, допомагає адаптуватися новим 
робітникам. Основне завдання HR-менеджера полягає 
у супроводі ІТ-фахівців та інших співробітників про-
тягом усього часу їх роботи в компанії, тобто він:

– забезпечує сприятливий психологічний клімат у 
колективі, при появі конфліктних ситуацій вирішує їх;

– стежить за професійним розвитком ІТ-фахівців, 
підтримує на кожному етапі їх кар’єрного зростання;

– досліджує ступінь задоволеності ІТ-фахівців від 
роботи в компанії, що в подальшому враховується у 
робочому процесі;

– забезпечує мотивацію персоналу за допомогою 
нематеріальних бонусів, надає керівництву рекомендації 
щодо підвищення заробітної платні та виплати премій;

– зміцнює командний дух та розвиває корпоративну 
культуру шляхом залучення співробітників до різних 
спільних заходів; бере активну участь в організації тім-
білдінгів, корпоративів, а також у формуванні бюдже-
тів цих заходів тощо [6].

2. UI/UX-дизайнер (User Interface / User eXperience 
designer). UX-дизайнер планує то, як майбутній клі-

єнт / споживач буде взаємодіяти з інтерфейсом та які 
кроки йому потрібно зробити, щоб отримати резуль-
тат. А UI-дизайнер реалізує графічний вигляд кожного 
з цих кроків. На практиці, найчастіше, функції UX і UI 
виконує один дизайнер, що потребує різнобічного кре-
ативного підходу у роботі. Тобто головне завдання UI/
UX дизайнера полягає у проектуванні гарного та зрозу-
мілого інтерфейсу, який дозволить досягати потрібної 
мети в використанні продукту максимально простим і 
зручним шляхом. UI/UX-дизайнер виконує такі функції:

– збирає інформацію про проект та його цільову 
аудиторію;

– аналізує як саме користувачі використовують про-
дукт;

– займається проектуванням призначених для 
користувача сценаріїв;

– розробляє стиль, надає вказівки щодо завершення 
шрифтів, кольорів і розмірів;

– створює макети і прототипи;
– формує інтерфейс у графічних редакторах.
Слід відзначити, що для UI/UX-дизайнерів важливо 

розуміти теорію кольору, типографіку, композицію, 
ергономіку сайту, основи маркетингу, бізнес-аналізу, а 
також загальну психологію [6].

3. Game designer (ігровий дизайнер). Ключове 
завдання цього ІТ-фахівця – розробка концепції гри, 
її правил, змісту та ігрового процесу. До ключових 
обов’язків Game designer можна віднести такі:

– написання і редагування дизайн-документу;
– проектування механіки гри, її правил й ігрового 

процесу;
– написання сюжету і створення персонажів;
– настройка ігрового балансу;
– здійснення аналітики ігрових процесів і монети-

зації;
– формування технічних завдань для інших 

ІТ-фахівців: художників і програмістів;
– проектування емоційного досвіду, який гравець 

отримує під час гри [6].
4. Program Manager (програмний менеджер). Голо-

вним завданням цього ІТ-фахівця є управління про-
ектом в цілому, він координує низку взаємопов’язаних 
проектів (програму) і відповідає за стратегічні ініціа-
тиви компанії. Program Manager виконує такі функції:

– управління портфелем проектів компанії в певній 
області корпоративних інтересів;

– координація менеджерів, що виконують проекти 
конкретної програми;

– опрацювання та прийняття управлінських рішень 
щодо проектів;

– створення оточення з ефективними процесами і 
комунікаціями;

– здійснення фінансового та ресурсного управління [6].
Розгляд специфіки роботи кожного ІТ-фахівця кре-

ативного типу дозволяє визначити переваги та недо-
ліки цієї спеціалізації (табл. 2). Тобто можна зазначити, 
що з найбільш важливих та вагових особистих якостей 
ІТ-фахівців креативного типу є: допитливість і відкри-
тість до нових знань; винахідливість та інтелектуальна 
гнучкість; системність, структурність і критичність мис-
лення; готовність та вміння виконувати завдання в короткі 
терміни; відмінна пам’ять; стресостійкість тощо.

Стратегія розвитку ІТ-компаній повинна базуватися 
на підприємливості не тільки керівництва, а й усього 
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колективу. Для цього необхідно використовувати 
потенційні можливості (особливо креативні) всього 
персоналу. У зв’язку з цим перед керівництвом постає 
важливе завдання – розкрити у робітниках, які викону-
ють управлінські функції, креативність, тобто сформу-
вати чи закріпити креативний тип мислення.

Таблиця 2. Переваги та недоліки ІТ-фахівців 
креативного типу

Переваги Недоліки 
– постійне спілкування с 
робітниками;
– придбанням адміністра-
тивних навичок;
– можливість забезпечити 
робочий процес комфортом 
та сприятливим настроєм;
– реалізація креативного 
потенціалу надихає на нові 
досягнення;
– цікава робота, завдяки 
різноманітним завданням не 
дає нудьгувати;
– можливість розвитку, 
навчання та самовдоскона-
лення.

– психологічне наванта-
ження;
– рішення складних та неор-
динарних ситуацій, пошук 
способів досягнення згоди 
між співробітниками;
– не має можливості довгий 
час зосереджуватися на 
одному завданні, тому що 
постійно з’являються нові 
запити;
– складність прогнозу 
результатів роботи спів-
робітників і висока ціна 
помилкових рішень;
– необхідність здобуття 
нових знань у менедж-
менті, коучінгу, соціології, 
майстерності презентацій та 
інформаційних технологіях 
тощо.

Джерело: визначено автором

На думка автора, до ключових рис ІТ-фахівців, які 
формують креативний тип мислення можна віднести:

1. Аналітико-дослідницькі здібності. Необхідні для 
здійснення пошуку та обробки інформації, наприклад, 
формування текстових та інших завдань для виявлення 
проблем або перспектив робітників ІТ-компанії.

2. Стратегічне мислення. Передбачає здатність мис-
лити стратегічно, бачити перспективи, вміння заздале-
гідь розпізнавати проблеми та визначити оптимальний 
шлях їх рішення.

3. Готовність до підвищення рівня знань. Здатність 
до постійного навчання обумовлена динамічністю 
ІТ-галузі.

4. Стресостійкість. Ця риса необхідна при постій-
ному вирішенню різних технічних та управлінських 
завдань у короткі проміжки часу.

5. Лідерство і робота в команді. Ця риса передбачає 
уміння делегувати не тільки владу і відповідальність, але і 
свій авторитет лідера. Також важлива здатність до латент-
ного (прихованого) керівництва, яке передбачає вміння 
звернутися до членів команди за порадою і допомогою.

6. Інноваційність. Відображає здатність вийти 
за межі формального та звичного, що дозволить 
по-іншому подивитися на ситуацію. Результат іннова-
ційності повинен позитивно вплинути на психологіч-
ний настрій робітників.

7. Самостійність і гнучкість в прийнятті рішень. 
Відображає здатність швидко орієнтуватися у ситуації 
та адаптуватися до змін у компанії.

8. Самоорганізованість. Відображає здатність раці-
онально розподіляти робочий час.

9. Системне сприйняття ситуації. Базується на сис-
темному підході до вирішення поставлених завдань та 
можливих проблем.

Розглянуті риси формують структуру потенціалу 
ІТ-фахівців креативного типу, яка складається з чотирьох 
складових. Основні риси ІТ-фахівців креативного типу 
розподілені по кожній складовій потенціалу (табл. 3).

Таблиця 3. Структура потенціалу ІТ-фахівців 
креативного типу

Складові структури Риси ІТ-фахівців креативного 
типу

1. Інтелектуальний 
потенціал

Аналітико-дослідницькі здібності. 
Стратегічне мислення. Інновацій-
ність. Самоорганізованість.

2. Організаційно-
поведінковий потен-
ціал

Лідерство і робота в команді. Сис-
темне сприйняття ситуації.

3. Психологічний 
потенціал Стресостійкість.

4. Професійно-пізна-
вальний потенціал

Готовність до підвищення рівня 
знань. Самостійність і гнучкість в 
прийнятті рішень.

Джерело: запропоновано автором

Розподіл рис ІТ-фахівців креативного типу по кож-
ній складовій потенціалу дозволить враховувати ці 
аспекти у підвищенні ефективності роботи та мотива-
ції ІТ-фахівців.

Запропоновано мотиваційні чинники для 
IT-фахівців (рис. 1).

 

Мотиваційні чинники  
для IT-фахівців 

1. Участь у нестандартних проектах 

2. Корпоративна культура 

3. Виплата премій зі якість та 
швидкість роботи, інноваційні ідеї 

4. Командний підхід до роботи 

5. Професійне зростання 

6. Комфортне робоче місце, 
піклування про здоров’я ІТ-фахівців 

Рис. 1. Мотиваційні чинники для IT-фахівців
Джерело: запропоновано автором

Врахування запропонованих мотиваційних чинни-
ків для IT-фахівців дозволить керівництву ІТ-компанії 
покращувати умови праці задля підвищення якості роз-
робки інформаційних продуктів/послуг та збільшення 
прибутку компанії.
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Висновки. Отже, резюмуючи вищевикладене можна 
стверджувати, що питання креативного типу мислення 
ІТ-фахівців важливі не тільки для робочого процесу, а й 

для мотивації спеціалістів ІТ-сфери. Врахування розгля-
нутих мотивуючих факторів дозволить розробити більш 
ефективний механізм мотивації персоналу ІТ-сфери.
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ГОТОВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Здійснено попередню діагностику готовності машинобудівних підприємств України до впровадження органі-
заційних змін на основі дослідження мікро- та макросередовища засобами PEST та SWOT аналізів. Узагальнено 
проблеми, які гальмують зростання продуктивності праці машинобудівних підприємств. Охарактеризовано 
процес управління змінами на підприємствах. За результатами використання PEST-аналізу доведено, що соці-
ально-економічні системи машинобудівних підприємств перебувають у складному становищі в результаті кризи 
в країні, трансформації ринку збуту, девальвації національної валюти, зростання цін на енергоносії. За результа-
тами використання SWOT-аналізу до факторного середовища машинобудівних підприємств ПАТ «Мотор Січ», 
ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Сумське НВО» здійснено рекомендації щодо доцільності лінійної, лінійно-функціональ-
ної організаційної структури, або здійснення підготовки до впровадження організаційних змін.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, організаційні зміни, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, діагностика, 
готовність, ознаки.

ГОТОВНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Красноступ В.М.

Осуществлено предварительную диагностику готовности машиностроительных предприятий Украины к 
внедрению организационных изменений на основе исследования микро- и макросреды среды средствами PEST 
и SWOT анализов. Осуществлен обзор проблем, которые тормозят рост производительности труда машино-
строительных предприятий. Охарактеризовано процесс управления изменениями на предприятиях. По резуль-
татам использования PEST-анализа доказано, что социально-экономические системы машиностроительных 
предприятий находятся в сложном положении в результате кризиса в стране, трансформации рынка сбыта, 
девальвации национальной валюты, рост цен на энергоносители. По результатам использования SWOT-анализа 
факторной среды машиностроительных предприятий ПАО «Мотор Сич», ОАО «Турбоатом», ОАО «Сумское 
НПО» предложены рекомендации относительно целесообразности линейной, линейно-функциональной органи-
зационной структуры, или осуществлении подготовки к внедрению организационных изменений.

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, организационные изменения, PEST-анализ, SWOT-
анализ, диагностика, готовность, признаки.
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Постановка проблеми. Бізнес-середовище має 
властивість постійно змінюватись, що пов’язано зі 
швидким рухом інформації та розвитком техноло-
гій. Таким чином, можна вважати, що механістичні 
негнучкі організаційні структури мають невеликі 
шанси на виживання у мінливому ринковому серед-
овищі. При цьому є науковці, які зауважують, що існу-
вання механістичних організаційних структур на вели-
ких машинобудівних підприємствах є обґрунтованим 
і, незважаючи на всі недоліки останніх, цим суб’єктам 
господарювання не доцільно переходити до адоптивної 
організаційної структури, що призведе до зниження 
рівня контролю та знизить ефективність управління. 
Оскільки у світі є багато прикладів великих компаній, 
що застосовували органічні структури управління й 
залишаються успішними, то можна вважати перехід 
українських підприємств до гнучких організаційних 
структур можливим і доцільним. Але при цьому важ-
ливо дослідити, чи готові вітчизняні суб’єкти господа-
рювання до таких змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запро-
вадження змін на підприємстві є важливим елементом 
управління, що забезпечує конкурентоспроможність та 
розвиток суб’єкта господарювання. Засновником тео-
рії управління змінами виступає зарубіжний вчений 
І. Адізес [1], свій вклад вніс Дж. Харингтон [2] та інші. 
Концептуальні положення теорії управління змінами 
набули подальшого розвитку і в Україні. Готовність 
сучасних підприємств та умови їх функціонування 
суттєво відрізняються від закордонних, тому у чистому 
вигляді окремі аспекти теорії потребують уточнення та 
перегляду з метою їх адаптації до українських реалій. 
У свої роботах досліджували машинобудівні підприєм-
ства з метою оцінювання їх перспективних можливос-
тей такі вчені як: З.М. Андрушкевич [3], А.І. Лужець-
кий [4], Р.М. Стрільчук [9]. Проте, остаточної відповіді 
щодо стану їх готовності до організаційних змін, що 
обумовлені вимогами зовнішнього середовища, так і 
не було отримано. Зважаючи на те, що достовірність 
результатів досліджень, що передують впровадженню 
організаційних змін, є вирішальним фактором успіху 
будь-яких трансформацій, то тема дослідження є акту-
альною та своєчасною.

Постановка завдання. Визначити стан готовності 
вітчизняних машинобудівних підприємств до органі-
заційних змін в сучасних умовах господарювання. Для 
реалізації цієї мети необхідно вирішити ряд завдань: про-

вести PEST-аналіз ринкового середовища, в якому функ-
ціонують підприємства машинобудівної галузі; здійснити 
SWOT-аналіз на прикладі кількох машинобудівних під-
приємств; визначити ознаки, що вказують на готовність 
підприємства до проведення організаційних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
нашу думку, слід спочатку здійснити PEST-аналіз, щоб 
оцінити ситуацію на ринку машинобудівної галузі в 
цілому, а вже потім перейти до аналізу зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що впливають на діяльність під-
приємства та перспективність його щодо здійснення 
змін взагалі. Спочатку визначимо загальний стан справ 
у машинобудівній галузі України. За даними Держав-
ної служби статистики України, на кінець 2017 року 
індекс промислової продукції порівняно з груднем 
2016 року склав 100,4%. У переробній промисло-
вості він становив на кінець 2017 року порівняно до 
2016 року 104,4%, при цьому індекс промислової про-
дукції у машинобудуванні за цей самий період склав 
107,3% [5]. Таким чином, можна зробити висновки про 
те, що у 2017 році вдалося досягти зростання обсягів 
виробництва машинобудівної галузі. При цьому слід 
дослідити причини цього зростання й виявити фак-
тори, які на нього вплинули.

У табл. 1 відображено PEST-аналіз машинобудів-
ної галузі України. Для аналізу було обрано такі під-
приємства машинобудування, як ПАТ «Мотор Січ», 
ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ХТЗ», ПАТ «Турбоатом», 
ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод». У найбільш складному фінан-
совому становищі серед зазначених підприємств зна-
ходиться ПАТ «ЗАЗ». Єдине підприємство з повним 
циклом виробництва легкових автомобілів нині зна-
ходиться на межі банкрутства. Найбільш успішним є 
запорізьке підприємство ПАТ «Мотор Січ», але стабіль-
ності його роботи перешкоджають постійні перевірки 
СБУ, які викликані продажем контрольного пакету 
акцій китайському інвестору. З PEST-аналізу можна 
зробити висновки, що машинобудівна галузь України 
перебуває у складному становищі, що викликано дією 
усіх чотирьох груп факторів. При цьому потенціал до 
ефективного розвитку вітчизняного машинобудування 
беззаперечно є. Але для його реалізації слід розробити 
дієву стратегію розвитку машинобудівної галузі на 
державному рівні та втілити її в життя.

Слід зазначити, що політична криза та несприятливі 
економічні умови для деяких підприємств стали загрозою 

READINESS OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES TO ORGANIZATIONAL CHANGES
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changes are proposed.

Keywords: engineering enterprises, organizational changes, PEST analysis, SWOT analysis, diagnostics, readiness, 
the signs.
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для подальшої діяльності на ринку, а для інших каталіза-
тором втілення змін. Проведемо SWOT-аналіз для таких 
підприємств машинобудівної галузі, як ПАТ «Мотор 
Січ», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Сумське НВО», щоб дати 
відповідь на питання, чи готові вітчизняні суб’єкти гос-
подарювання до запровадження організаційних змін. Для 
SWOT-аналізу застосуємо наступну шкалу (табл. 2).

На підставі даних публічної фінансової звітності 
було встановлено такі результати SWOT-аналізу для 
ПАТ «Мотор Січ» (табл. 3). У табл. 3 проведено дослі-
дження впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища за якісним та кількісним (експертним) 
методом. Отже, за підсумком проведеного SWOT-
аналізу у табл. 3 можна зробити висновки, що для ПАТ 
«Мотор Січ» сильні сторони переважають над слаб-
кими, а можливості над загрозами. Вектор спрямова-
ності розвитку підприємства знаходиться у площині 
SO, що свідчить про те, що для підприємства необхідно 
обрати стратегію успіху. При цьому слід зважати на те, 

що розриви між позитивними та негативними факто-
рами впливу на діяльність підприємства є незначними. 
Загроза стабільності діяльності підприємства існує. 
Сучасний стан підприємства вказує на доцільність вті-
лення організаційних змін, адже є значний потенціал 
для подальшого розвитку і велика кількість внутрішніх 
обмежень для ефективної діяльності.

Проведемо SWOT-аналізу факторів впливу на діяль-
ність ПАТ «Турбоатом» – одного з найбільших турбобу-
дівних підприємств у світі, що має повний цикл вироб-
ництва (табл. 4). З табл. 4 можна зробити висновки, що 
сильні сторони переважають над слабкими, при цьому 
зовнішні загрози є більшими, ніж можливості підпри-
ємства. Вектор спрямованості розвитку підприємства 
знаходиться у площині ST. Для ПАТ «Турбоатом» має 
бути застосована стратегія збереження, яка в принципі 
й реалізується шляхом внесення його до переліку під-
приємств, що мають стратегічне значення для еконо-
міки та безпеки держави.

Таблиця 1. PEST-аналіз машинобудівної галузі України
Р (політичні фактори) Е (економічні фактори)

– військові дії на Сході країни, що веде до втрати люд-
ських ресурсів та відлякує іноземних інвесторів;
– погіршення відносин з колишнім стратегічним парт-
нером – Росією;
– невизначеність відносин з ЄС через невиконання його 
умов щодо проведення реформ та подолання корупції;
– недовіра до влади з боку суспільства;
– часта зміна посадових осіб у Кабміні, профільних 
міністерствах, на місцях;
– вступ до СОТ обмежив можливість державного регу-
лювання конкуренції;
– надмірна політизація суспільства;
– недосконалість нормативно-правової бази, що регу-
лює діяльність в галузі

– відмова від державного регулювання цін та одночасне необґрун-
товане підвищення мінімальної заробітної плати;
– інфляція та нестабільність валютного курсу;
– збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств у 
галузі;
– несприятливий економічний клімат для ведення бізнесу (80 
місце в світі за простотою ведення бізнесу) [8];
– низька інвестиційна привабливість;
– складність сплати податків (84 місце в світі за простотою сплати 
податків) [8];
– висока облікова ставка НБУ;
– недостатня конкуренція на внутрішньому ринку;
– низький внутрішній та зовнішній попит на продукцію через 
низький рівень якості;
– низький рівень розвитку кластерів виробництва

S (соціальні фактори) Т (технологічні фактори)

– низька продуктивність праці;
– низька вартість праці в середині країни з широкими 
можливостями працевлаштування за кордоном;
– високий рівень трудової міграції;
– використання застарілих методів мотивації праці;
– низька престижність праці на підприємствах машино-
будівної галузі;
– скорочення чисельності персоналу;
– наявність висококваліфікованих спеціалістів;
– достатній рівень інтелектуального потенціалу для 
запровадження інновацій на підприємствах.

– технології, що використовуються на більшості підприємств є 
застарілими, що не дає можливості конкурувати на світовому 
ринку;
– високий рівень зносу матеріальних активів підприємств;
– за показником глобального індексу інновацій у 2017 році Укра-
їна зайняла 50 місце серед 142 країн світу;
– продукція машинобудівних підприємств відноситься до ІІІ та IV 
технологічних укладів, хоча вже існує VI технологічних укладів;
– незначні витрати з державного бюджету на розвиток наукових 
досліджень;
– залежність від іноземних комплектуючих;
– зростання кількості підприємств, що запроваджують інновації.

Джерело: складено за [3; 4; 5; 9; 10]

Таблиця 2. Шкала оцінювання впливу факторів матриці SWOT-аналізу
Значення оцінки Характеристика оцінки

1 (–1) Несуттєвий вплив на підприємство
2 (–2) Вплив фактору не є суттєвою можливістю чи загрозою для підприємства

3 (–3) Вплив фактору може створити умови для підвищення ефективності або завдати несуттєвої шкоди під-
приємству

4 (–4) Вплив фактору підвищує або знижує конкурентоздатність
5 (–5) Середній вплив фактору на показники діяльності підприємства
6 (–6) Впливає на швидкість розвитку підприємства
7 (–7) Впливає на посилення або послаблення конкурентних позицій
8 (–8) Сильно впливає на загальну діяльність та кінцеві результати підприємства
9 (–9) Дуже сильно впливає на загальну діяльність та кінцеві результати підприємства
10 (–10) Впливає на формування стійкої конкурентної переваги або руйнацію підприємства

Джерело: складено автором
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Оскільки внутрішні слабкі сторони не досить 
яскраво виражені, на відміну від зовнішніх загроз, 
які мають політичний характер, то, на нашу думку, на 
даному етапі підприємство не готове до змін в орга-
нізаційній структурі. Низький рівень диверсифіка-
ції виробництва вказує на доцільність застосування 
лінійно-функціональної структури.

Перейдемо до SWOT-аналізу чинників, що впли-
вають на функціонування ПАТ «Сумське НВО» 
(табл. 5). З табл. 5 можна зробити висновки, що 
слабкі сторони ПАТ «Сумське НВО» переважають 
над сильними, хоча перевага перших лише в 3 бали 
за експертною оцінкою. При цьому слід відмітити, 
що це підприємство зі значним науковим та вироб-
ничим потенціалом є збитковим. Зовнішні загрози 
переважають можливості також лише на 2 бали, але 
у 2017 році поставки продукції до Росії збільшились 
на 16,4% порівняно з 2016 роком, незважаючи на 
конфлікт. Це свідчить про перспективність співп-
раці ПАТ «Сумське НВО» з російськими підприєм-
ствами-замовниками.

Вектор спрямованості розвитку підприємства зна-
ходиться у площині WT. Для ПАТ «Сумське НВО» 
має бути застосована стратегія оборони. Підпри-
ємство потребує організаційних змін, адже частин 
працівників переведена на неповний робочий день, 
а виробничі потужності не задіяні. Це свідчить про 
неповне використання ресурсного потенціалу підпри-
ємства та неефективність роботи, що підтверджується 
збитком, який було отримано у 2017 році у розмірі 
1 045 101 тис. грн [7].

Проведений аналіз дає змогу визначити наступні 
ознаки для встановлення готовності підприємств 
галузі машинобудування до організаційних змін: 
наявність внутрішнього потенціалу до подальшого 
розвитку підприємства; вплив внутрішніх негативних 
факторів має переважати над зовнішніми загрозами; 
перехід на неповний робочий день за наявності стій-
кого попиту на продукцію; брак фінансових ресурсів 
для ефективного розвитку підприємства; підприєм-
ство повинно мати зовнішні можливості для ефектив-
ного розвитку.

Таблиця 3. Матриця SWOT-аналізу для ПАТ «Мотор Січ»
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

В
ну

тр
іш

ні
 ф

ак
то

ри

Розвиток нової вертолітної програми 8 Низька продуктивність праці -6
Створення мережі сервісних центрів, 

наближеної до споживача 7 Використання застарілого обладнання та технологій -5

Ефективна маркетингова політика 8 Нестача фінансових ресурсів для модернізації виробництва -7
Наявність представництв підприємства у 

8-ми країнах світу 6 Лінійно-функціональна організаційна структура -8

Диверсифікація діяльності 6 Висока трудомісткість продукції -7
Усього S 35 Усього W -33

Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) 2
Можливості (O) Загрози (T)

Зо
вн

іш
ні

 ф
ак

то
ри

Освоєння нових ринків збуту продукції 8 Низький попит на продукцію на внутрішньому ринку -7
Зростання попиту на авіаційну продукцію 
на внутрішньому та зовнішньому ринку 7 Недосконалість законодавства щодо експортного контролю та 

митного оформлення -6

Використання нових технологій 8 Нестабільність валютного курсу та політичний ризик -8
Державна фінансова та правова під-

тримка авіаційної галузі 7 Наявність сильних конкурентів на міжнародному ринку -8

Усього O 30 Усього T -29
Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) 1

Джерело: складено автором за [6] та результатом експертного опитування

Таблиця 4. Матриця SWOT-аналізу для ПАТ «Турбоатом»
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

В
ну

тр
іш

ні
 ф

ак
-

то
ри

Висока якість та надійність продукції 6 Морально застаріле та фізично зношене обладнання -6
Значні витрати на НДДКР 8 Незначна диверсифікація виробництва -5

Достатній рівень фінансового забезпечення 8 Використання у виробництві імпортних комплектуючих -7
Висококваліфікований персонал 5 Лінійно-функціональна організаційна структура -7

Усього S 27 Усього W -25
Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) 2

Можливості (O) Загрози (T)

Зо
вн

іш
ні

 ф
ак

то
ри

Подальша експансія на міжнародному ринку 7 Обмеження участі у тендерах країн ЄС -7
Підприємство включене до переліку таких, що 

мають стратегічне значення для держави 8 Обмеження участі у міжнародних тендерах за фінансу-
ванням регіональними банками розвитку -7

Високий рівень попиту на внутрішньому ринку 6 Закриті торги та відсутність достатнього рівня банків-
ських гарантій -8

Застосування нових технологій 7 Коливання курсу валют -8
Усього O 28 Усього T -30

Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) -2
Джерело: складено автором за [8] та результатом експертного опитування
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Таким чином, можна стверджувати, що не всі під-
приємства машинобудівної галузі України готові до 
змін організаційної структури управління. Хоча лінійна 
та лінійно-функціональна структури мають певні вади, 
що стримують ефективний розвиток підприємств, але 
при цьому їх доцільно використовувати, якщо зовнішні 
загрози привалюють над внутрішніми слабкими сторо-
нами та з метою підвищення результативності контролю.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
завдяки проведеному у роботі PEST-аналізу було вста-
новлено, що галузь машинобудування України знахо-
диться в критичному стані. Це пов’язано з політичною 
кризою в країні та невизначеністю пріоритетів розвитку 
економіки. Проведений SWOT-аналіз для підприємств 

ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Сумське 
НВО» показав, що підприємства мають значний вну-
трішній потенціал для ефективної діяльності, але через 
внутрішні та зовнішні чинники не вдається успішно 
його реалізувати. Серед зазначених підприємств най-
більше потребує організаційних змін ПАТ «Сумське 
НВО». Хоча на ПАТ «Мотор Січ» переважають сильні 
сторони над слабкими і можливості над загрозами, ця 
перевага не є стійкою і в будь-який момент стан під-
приємства може погіршитись. Тому для ПАТ «Мотор 
Січ» організаційні зміни є також доцільними. Розвитку 
ПАТ «Турбоатом» сильно перешкоджають зовнішні 
загрози, що робить проведення організаційних змін 
тимчасово недоцільним.

Таблиця 5. Матриця SWOT-аналізу для ПАТ «Сумське НВО»
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

В
ну

тр
іш

ні
 ф

ак
то

ри Значний науковий потенціал, наявність науковців у 
складі персоналу 7 Неповне завантаження виробничих потужностей, 

скорочення робочого часу -8

Диверсифікація виробництва 6 Середній вік працівників 48 років -7
Унікальність та висока якість продукції 7 Недостатнє фінансування, збиткова діяльність -8

Значний парк інстальованого обладнання 7 Лінійно-функціональна організаційна структура -7
Усього S 27 Усього W -30

Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) -3
Можливості (O) Загрози (T)

Зо
вн

іш
ні

 ф
ак

-
то

ри

Просування продукції на європейський ринок 7 Продовження конфлікту України з Росією -8
Освоєння ринку Близького Сходу 7 Економічна криза в Україні -8

Наявність попиту на продукцію на внутрішньому ринку 6 Конкуренти на міжнародному ринку -7
Залучення зовнішніх інвестицій 7 Стрімке коливання курсу валют -6

Усього O 27 Усього T -29
Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) -2

Джерело: складено автором за [7] та результатом експертного опитування 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПОЗИЧАЛЬНИКА В НОВІТНІХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводяться теоретичні аспекти оцінки фінансового 
стану юридичних осіб. Визначено поняття активної банківської операції, внутрішнього кредитного рейтингу, 
кредитоспроможності, платоспроможності та класу контрагента, внутрішнього кредитного рейтингу. Здій-
снюється математична формалізація оцінювання фінансового стану позичальника шляхом аналізу головних 
кількісних та якісних показників діяльності клієнта. Проводиться дослідження особливостей, умов та залеж-
ностей при оцінюванні фінансового стану шляхом побудови складної економіко-математичної моделі. Пропону-
ється розрахунок інтегрального показника фінансового стану контрагента з використанням багатофакторної 
дискримінантної моделі.

Ключові слова: активна банківська операція, внутрішній кредитний рейтинг Контрагента (ВКР), клас 
Контрагента, кредитоспроможність, кредитна історія, платоспроможність, інтегральний показник фінансо-
вого стану контрагента.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА В НОВЕЙШИХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Гапонова Е.А.

В статье рассматривается сущностная характеристика и приводятся теоретические аспекты оценки 
финансового состояния юридических лиц. Опредено понятие активной банковской операции, внутреннего кре-
дитного рейтинга, кредитоспособности, платежеспособности и класса контрагента, внутреннего кредитного 
рейтинга. Осуществляется математическая формализация оценки финансового состояния заемщика путем 
анализа главных количественных и качественных показателей деятельности клиента. Проводится исследо-
вание особенностей, условий и зависимостей при оценке финансового состояния путем построения сложной 
экономико-математической модели. Предлагается расчет интегрального показателя финансового состояния 
контрагента с использованием многофакторной дискриминантной модели.

Ключевые слова: активная банковская операция, внутренний кредитный рейтинг контрагента (ВКР), класс 
контрагента, кредитоспособность, кредитная история, платежеспособность, интегральный показатель 
финансового состояния контрагента.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATE 
OF THE LENDER IN THE NEW CONDITIONS OF BUSINESS

Kuzmenko O., Dotsenko T., Haponova O.

The article deals with the essential characteristic and gives theoretical aspects of assessing the financial status of legal 
entities, defines the concept of active banking operations, internal credit rating, creditworthiness, solvency and counterpart 
class, internal credit rating. The mathematical formalization of the assessment of the financial condition of the borrower is 
carried out by analyzing the main quantitative and qualitative indicators of the client’s activity. The study of peculiarities, 
conditions and dependencies in the evaluation of the financial state by constructing a complex economic-mathematical 
model is carried out. The calculation of the integral index of the financial condition of the counterparty using the multi-
factor discriminant model is proposed.

Keywords: active banking operation, Internal credit rating of the Contractor (ICR), Class of the Contractor, credit-
worthiness, credit history, solvency, integral indicator of the financial condition of the counterparty.
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Постановка проблеми. Результати дослідження 
сучсних тенденцій розвинення банківської системи 
свідчать, що у підприємств все частіше постає необхід-
ність залучення кредитних коштів у свою діяльність, і 
обсяги кредитування тільки зростають.

При наданні кредитів у кожного банку виникає 
необхідність оцінювання фінансового стану позчаль-
ників, їх кредитоспроможності для прийняття рішення 
про можливість та умови надання кредитних коштів. 
Оцінка фінансового стану є важливою як для банку, так 
і для самого позичальника. Для банківської установи 
оцінка фінансового стану здійснюється для уникнення 
негативних наслідків кредитних ризиків від можливого 
неповернення кредиту клієнтом. Достовірність оцінки 
фінансового стану контрагента суттєво впливає і на 
результати кредитних домовленостей, і на загальну 
кредитну діяльність банку, а також на положення 
самого банку.

В Україні банки застосовують традиційні методи 
оцінки фінансового стану позичальників. Ці методи 
передбачають аналіз найпростіших математичних 
зв’язків та залежностей між показниками фінансо-
вої звітності шляхом визначення певних показників 
та подальше порівняння цих значень з норматив-
ними, середніми та в динаміці. До типових недоліків 
при оцінці фінансового стану контрагентів в україн-
ській банківській системі нлежать наступні: невра-
хування галузевих особливостей позичальників; 
довільність обрання нормативних рівнів окремих 
показників; суб’єктивність формування вибірки ана-
лізованих показників; ігнорування різного впливу 
окремих показників на кінцевий загальний результат 
оцінки; окремі параметри фінансового стану можуть 
розраховуватися за використанням різної кількості 
використаних показників; внутрішньобанківські мето-
дики не враховують усі фінансові чинники; недостат-
ність об’єктивності показників звітності; неврахування 
показників чистих грошових потоків, особливостей 
оподаткування, специфіки нарахування амортизації.

Отже, оцінка фінансового стану позичальників за 
існуючими методиками не дає необхідної інформації 
для прийняття обгрунтованих рішень щодо надання 
кредитів, і досить часто використовуються тільки для 
формального виконання вимог нормативної докумен-
тації та здійснення обов’язкового резервування.

Тому, з метою забезпечити точність у оцінці фінан-
сового стану позичальників та відповідну диференці-
ацію кредитних ризиків банків, потрібно розробити 
актуальну модель розрахунку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучас-
ній економічній літературі набули поширення питання 
оцінки фінансового стану позичальника [3, с. 7; 
6, с. 118; 10, с. 30]. Але виявилося, що єдиного визна-
чення цієї категорії немає.

В першу чергу, оцінка фінансового стану позичаль-
ника банку регламентується «Положенням про поря-
док формування та використання резерву для відшко-
дування можливих втрат за кредитними операціями 
банків» Національного банку України [5, с. 12].

Але критерії оцінки фінансового стану контрагента 
визначаються самостійно згідно внутрішніх положень 
кожного банку [2, с. 6; 4, с. 19] щодо здійснення актив-
них (кредитних) операцій, а також методикою оцінки 
фінансового стану клієнта банку з урахуванням вимог 

вищевказаного Положення. У цих внутрішніх норматив-
них актах повинні бути визначені ґрунтовні, технічно 
зважені критерії оціннювання фінансової діяльності 
позичальників на основі аналізу їх фінансової звітності 
(баланси та звіти про фінансові результати в динаміці).

Здійснення оцінювання фінансового стану Контра-
гента описується як складна динамічна система, основні 
складові якої взаємопов’язані та взаємообумовлюють 
одна одну. Але існують ситуації, за яких є неможливим 
однозначно формалізувати повний спектр аспектів про-
ведення складових ланок даного комплексу, що поясню-
ється окремим ступенем невизначеності стосовно ситу-
ації, коли необхідно приймати рішення.

На сьогоднішній день існує ряд методик [1, с. 12; 
7, с. 13; 8, с. 67; 9] здійснення аналізу фінансового 
стану позичальника, а також його надійності стосовно 
вчасного повернення заборгованості.

В американській банківській ситемі використовують 
«правило п’яти сі» [7, с. 230; 9], за якого критерії від-
бору контрагентів позначені наступними символами, 
що розпочинаються з літери «сі», а саме: customer’s 
character (характер, репутація клієнта), capacity to pay 
(фінансові можливості, джерела погашення коштів: cash 
flow – поточні касові надходження, кошти від продажу 
активів, інші джерела фінансування, включаючи кошти, 
запозичені на грошовому ринку); capital (майно, капі-
тал); collateral (забезпечення); current business conditions 
(загальні економічні умови).

У діяльності англійських банків принципи кре-
дитування описуються абревіатурою CAMPARI 
[8, с. 67; 9], що значить таке: С (character) – характе-
ристика позичальника; A (ability) – здатність клієнта 
до погашення позики; M (margin) – маржа (дохідність); 
P (purpose) – ціль позчки; A (ammount) – розмір кре-
диту; R (repayment) – умови погашення заборгованості; 
I (insurance) – страхування ризику несплати боргу.

Такі методи оцінки кредитоспроможності клієнта 
набули широкої популярності через вдале поєднанню 
аналізу особистісних та ділових якостей позичальника. 
Але в українській економіці класичним підходом про-
ведення оцінки кредитоспроможності контрагента є 
аналіз бухгалтерського балансу юридичної особи.

Враховуючи специфіку проведення активних банків-
ських операцій виникає необхідність розробки конкрет-
ного інструментарію економіко-математичного моделю-
вання, що дозволить вирішити вказані вище проблеми.

Формулювання цілей статті. Ціллю роботи є роз-
робка науково-методологічного підходу до оцінювання 
фінансового стану позичальника в новітніх умовах гос-
подарювання.

Виклад основного матеріалу. Оцінка фінансового 
стану юридичних осіб в установах Банку прводиться з 
метою виявлення та оцінки кредитних ризиків Банку 
під час здійснення активних банківських операцій з 
юридичними особами, а також з метою оцінки креди-
тоспроможності Контрагента та встановлення класу 
та внутрішнього кредитного рейтингу Контрагента, 
визначення окремих умов певної активної операції.

Під активною банківською операцією розгляда-
ють операцію розміщення банківських ресурсів, що 
обліковується за активними балансовими або поза-
балансовими рахунками Банку згідно Плану рахунків 
бухгалтерського обліку України. До активних операцій 
відносять: усі кредитні операції, розташування коштів 
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на кореспондентських рахунках інших банків, операції 
придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, 
документарні операції, інші активні операції банку, 
нараховані доходи за вищеперерахованими операціями.

Поняття внутрішного кредитного рейтингу Контр-
агента (ВКР) розуміють як літерний вираз кредитного 
рейтингу, що присвоюється банком позичальнику по 
активній банківській операціії, враховуючи методичні 
підходи, визначені згідно вимог НБУ. ВКР застосову-
ється Банком при прийнятті управлінських рішень за 
активними банківськими операціями, під час внесення 
змін до умов кредитних операцій, з метою затвер-
дження внутрішньобанківських умов, лімітів та обме-
жень, та в інших випадках, встановлених внутрішньо-
банківськими нормативними документами.

Клас Контрагента трактують як набір показників у циф-
ровому або літерному значенні для характеристики кре-
дитного рейтингу позичальника по активній банківській 
операціії, що визначається по результатам оцінки його 
фінансового стану, розраховується з метою визначення та 
формування резервів банку за активними операціями.

Кредитна історія – це комплекс наявної в Банку 
інформації про дисципліну виконання Позичальником 
своїх зобов’язань за кредитним договором у минулому 
та по діючим кредитам у будь-якій установі Банку, а 
також інформації одержаної Банком із бюро кредит-
них історій про дисципліну виконання Клієнтом своїх 
зобов’язань за кредитним договором у минулому та по 
діючим кредитам інших банків.

В сучасній економічній літературі кредитоспро-
можність трактується як наявність у юридичної особи 
передумов за конкретних умов кредитування для залу-
чення кредитних коштів, здійснення активної бан-
ківської операції, його спроможність в майбутньому 
обслуговувати свої зобов’язання та повністю повер-
нути борг в обумовлений кредитною угодою термін 
за рахунок грошових коштів,що генеруються клієн-
том у ході його діяльності; це такий певний фінансо-
вий стан юридичної особи, що дає можливість отри-
мати кредитні кошти та своєчасно їх повернути банку. 
Кредитоспроможність контрагента визначається за 
спеціальними показниками, що характеризують здат-
ність клієнта своєчасно здійснювати розрахунки за 
раніше отриманими кредитами, його поточний фінан-
совий стан, спроможність за необхідності мобілізувати 
кошти з усіх можливих джерел та забезпечити швидке 
перетворення активів у ліквідні кошти.

Механізм проведення оцінки кредитоспроможності 
можливих позичальників – юридичних осіб на прак-
тиці складається з двох наступних етапів: перший – 
аналіз фінансового стану клієнта; другий – аналіз якіс-
них показників діяльності контрагента. Саму оцінку 
фінансового стану клієнта здійснюють у такій послі-
довності: розрахунок значень показників, що опису-
ють фінансовий стан контрагента; оцінка обчислених 
показників, що приймає одне із значень в залежності 
від параметрів, в яких розташовується фактично роз-
раховане значення параметра.

Під час оцінки фінансового стану позичальника – 
юридичної особи на базі вивчення його фінансової звіт-
ності, банк має враховувати та аналізувати наступні 
основні економічні компоненти діяльності клієнта в 
динаміці: платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, 
поточної та загальної ліквідності); фінансову стійкість 

(коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідно-
шення залучених і власних коштів); обсяг реалізації; 
обороти за рахунками (співвідношення надходжень на 
рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахун-
ків в інших банках, наявність картотеки неплатежів; 
склад і динаміку дебіторсько-кредиторської заборгова-
ності (за останній звітний та поточний роки); собівар-
тість продукції; прибутки та збитки; рентабельність; 
кредитну історію (погашення кредитної заборгова-
ності в минулому, наявність діючих кредитів).

Необхідним і вкрай важливим продовженням про-
цесу визначення фінансового стану потенційного пози-
чальника – юридичної особи є аналіз суб’єктивних 
факторів, які характеризуються якісними показниками 
діяльності підприємства керівництва юридичної особи 
та середовища функціонування, серед яких наступні:

– оцінювання ефективність менеджменту (управ-
ління) позичальника (професійний досвід керівників, 
здібності менеджерів, зв’язки у ділових колах, рівень 
освіти, практичні знання, професійні навики, підпри-
ємницький дух, частота зміни менеджерів, ефективність 
системи управління, ділова репутація, ступінь довіри до 
клієнта, відкритість, чесність позичальника, готовність 
надавати потрібну інформацію, повага до банку-кре-
дитора, фінансовий консерватизм, можливість розши-
рення, вивчення форми власності клієнта, установчої 
документації, статуту, перелік засновників, повнова-
ження керівництва, організаційна структура, функціо-
нальні обов’язки, підбір та навчання кадрів, наявність 
судових справ, діяльність підзвітних структур, аналіз 
історії позичальника, період існування, тощо);

– оцінювання ринкового середовища (місцезнахо-
дження підприємства, вид діяльності, ринкова позиція 
позичальника, ступінь залежності позичальника від 
циклічних і структурних змін в економіці та окремій 
галузі діяльності, макроекономічну ситуація, стан роз-
витку галузі, державна підтримка позичальника, при-
вабливість продукту, фактори виробництва, наявність 
забезпечення).

Для кредитного аналізу банком можуть викорис-
товуватись різні джерела інформації, які об’єднують 
у три групи та висвітлюють різні сторони діяльності 
клієнта: інформація безпосередньо отримана від 
клієнта (фінансова звітність; установчі документи; 
матеріали по кредитному заходу (техніко-економічне 
обґрунтування, бізнес-план); інформація занатована 
з бесіди з клієнтом, додаткові матеріали на вимогу 
банків (довідки, документи по заставі); внутрішньо-
банківська інформація (архів, база банку); зовнішні 
(ринкові) джерела інформації (матеріали, зібрані без-
пекою банку;відвідування позичальника; інформація, 
отримана від партнерів клієнта; звітність та інформа-
ція приватних і державних установ (статистика), інших 
банків; засоби масової інформації).

Отже, оцінка фінансового стану юридичної особи 
здійснюється на підставі інформації, отриманої без-
посередньо з пакету документів, необхідних для про-
ведення активної банківської операції, які Контрагент 
надає для одержання кредиту. Оцінку якісних показни-
ків Банк може здійснюватися на підставі отриманої без-
посередньо від Контрагента усної інформації, а також 
інформації, яка отримана з інших відкритих джерел.

Для оцінки фінансового стану Контрагента вико-
ристовують дані його офіційної фінансової звітності, 
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враховуючи належність Контрагента до суб’єктів 
великого, середнього чи малого підприємництва. 
Для суб’єктів великого та середнього підприємни-
цтва – фінансова звітність за формами бухгалтерського 
балансу підприємства – ф. № 1, звіту про фінансові 
результати діяльності – ф. № 2, для суб’єктів малого 
підприємництва – фінансову звітність за формами 
№ 1-м (№ 1-мс) та № 2-м (№ 2-мс).

Оцінка платоспроможності (класу Контрагента 
та його внутрішнього кредитного рейтингу) прово-
диться протягом строку дії договору активної банків-
ської операції.

Під платоспроможністю розуміють здатність Пози-
чальника своєчасно, впевнено виконувати розрахунки 
за всіма своїми борговими зобов’язанями відповідно 
до визначених строків або згідно умов договорів.

Для проведення аналізу динаміки певних показни-
ків діяльності клієнта, перевірки адекватності значень 
показників його фінансовим результатам діяльності, а 
також визначення негативних тенденцій, проводиться 
оцінка здійснюється фінансової звітності станом на 
останні п’ять звітних періодів (кварталів), для пози-
чальників із сезонним виробництвом – на останні 
шість звітних періодів (кварталів), для юридичних 
осіб, які здають річну звітність за вимогами законодав-
ства – три останніх звітних роки, для контрагентів, які 
працюють до одного року – на підставі існуючої фінан-
сової звітності.

Головною передумовою повернення позики банку 
є дохід позичальника, його прибуток, цільові надхо-
дження грошових коштів. Але активні кредитні опе-
рації завжди пов’язані з певним ризиком. Тому банки 
вимушені в більшості випадків вимагати від клієнтів 
певного забезпечення.

Під забезпеченням кредиту розуміють способи 
мінімізації Банком можливих ризиків невиконання або 
неналежного виконання клієнтом зобов’язань по дого-
вору шляхом укладання угод за існуючими формами 
забезпечення виконання зобов’язань позичальника від-
повідно до вимог законодавства та внутрішніми поло-
женнями банків. Розмір забезпечення повинен бути 
достатнім для погашення боргу у випадку невиконання 
позичальником його зобов’язань за кредитом згідно 
вимогам банківських продуктів та Кредитної політики 
банку на поточний рік.

На даний час в Україні банки згідно законодав-
чих актів приймають наступні форми забезпечення 
виконання зобов’язань за позичками: застава (іпо-
тека, рухоме майно, товарно-матерiальні цiнності, 
дебiторські рахунки, депозити, цінні папери, векселі, 
дорогоцiнні метали і т. п.); гарантія (поручительство); 
цесія (перевідступлення); страхування відповідаль-
ності; пеня (штрафи); формування резервів.

Заставне майно повинно відповідати наступним 
вимогам: відповідність заставного майна рекомендова-
них банком видам забезпечення та встановленим бан-
ком для них відповідних характеристик; мати високу 
ліквідність та надійність; тривалий термін зберігання; 
переважно стабільні ціни; низький обсяг витрат на 
зберігання та реалізацію; доступність для здійснення 
контролю банком за зберіганням заставного майна; 
наявність належних умов збереження, охорони та 
використання предметів застави; вартість заставного 
майна повинна перевищувати обсяг позики, щоб мати 

можливість повернути і позику, і відсотки, і пеню; під-
лягає страхуванню; підлягає незалежній оцінці.

Процес оцінки фінансового стану юридичної особи 
відбувається шляхом визначення інтегрального показ-
ника фінансового стану Контрагента, що розрахову-
ється з використанням багатофакторної дискримінант-
ної моделі за наступною формулою [2, с. 13]:
I = а1К1 + а2К2 + а3К3 + а4К4 + а5К5 + аnКn – a0, (1)

де I – інтегральний показник;
К1, К2, ... Кn – фінансові коефіцієнти, що визна-

чаються на підставі даних фінансової звітності Пози-
чальника для великого або середнього підприємства. 
Для малого підприємства замість зазначених коефіці-
єнтів застосовуються коефіцієнти МК1, МК2, ... МКn;

а1, а2, ... аn – параметри, що визначаються з ураху-
ванням вагомості та розрядності фінансових коефіці-
єнтів і щорічно актуалізуються НБУ на підставі даних 
фінансової звітності юридичних осіб;

а0 – вільний член дискримінантної моделі, зна-
чення якого щорічно актуалізуються НБУ.

Розрахунок інтегрального показника юридичної 
особи проводиться, враховуючи алгоритми розра-
хунку інтегрального показника Контрагента [2, с. 21; 
4, с. 18] в залежності від видів економічної діяльності, 
що визначаються за Національним класифікатором 
України “Класифікація видів економічної діяльності 
(КВЕД)”, а також залежно від приналежності Клієнта 
до великого, середнього або малого підприємництва.

Вибір виду економічної діяльності для подальшого 
обрання моделі розрахунку інтегрального показника 
проводиться враховуючи максимальне значення пито-
мої ваги чистого доходу від окремого виду діяльності 
(у відсотках) у загальному обсязі чистого доходу 
(виручки), що отриманий від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг, зазначеного в довідці клієнта 
про розшифрування графи 2000 Форми № 2 (№ 2-м, 
№ 2-мс) «Звіт про фінансові результати». У випадку 
відсутності вищевказаної довідки клієнта, вибір виду 
економічної діяльності можна зробити на підставі 
інформації іншої звітності, що подається до фіскальних 
органів чи органів статистики та включають дані про 
розшифровки рядку 2000 Форми № 2 (№ 2-м, № 2-мс). 
Якщо величина питомої ваги доходу по двох та більше 
видах діяльності однакова, то визначення інтеграль-
ного показника клієнта здійснюється самостійно бан-
ком на підставі одного з видів діяльності контрагента.

Клас позичальника-юридичної особи встановлю-
ється в залежності від значення інтегрального показ-
ника фінансового стану з урахуванням розміру та виду 
економічної діяльності підприємства (велике, середнє, 
мале) [2, с. 8].

Банком визначається клас позичальника – юридич-
ної особи та позичальника – емітента цінних паперів, 
що виступає юридичною особою, по одному з 10 кла-
сів [4, с. 49]. Окремо банк визначає клас боржників за 
дебіторською заборгованістю, що виступає фінансо-
вим активом, термін сплати якої відповідно до умовам 
угоди не перевищує три місяці, та боржників за дебі-
торською заборгованістю по господарській діяльністі 
за одним із 2 класів. Клас інших контрагентів Банк 
визначає по одному з 5 класів.

На основі даних проведеної оцінки фінансової 
роботи позичальника та його актуального фінансового 
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стану, а також можливих майбутніх перспектив діяль-
ності банк розподіляє клієнтів – юридичних осіб за 
певними категоріями. В сучасній економічній літері-
турі існують різні підходи до такого розподілу:

– Клас А – свідчить про добру фінансову діяль-
ність, можливість своєчасної виплати зобов’язань 
за активними кредитними операціями, в тому числі 
сплата основного боргу та процентів згідно з умовами 
кредитного договору; визначені економічні показники 
знаходяться в межах дозволених значень; керівний 
склад контрагента має бездоганну ділову репутацію; 
кредитна історія клієнта є відмінною;

– Клас Б – рівень фінансової діяльністі клієнта 
близька за властивостями до класу А, але існуюча 
ймовірність підтримки її на такому рівні протягом пев-
ного тривалого терміну низька. Позичальники такого 
класу потребують більшої уваги у зв’язку з можли-
вими потенційними недоліками, що спричиняють 
виникнення загрози достатності надходжень грошових 
коштів для забезпечення сплати зобов’язань та стабіль-
ності отримання позитивного фінансового результату 
роботи клієнта.

– Клас В – передбачає задовільну фінансову діяль-
ність і вимагає здійснення більш детального контролю. 
Фінансовий стан контрагента свідчать про існуючу 
ймовірність невчасної виплати заборгованості по кре-
диту в повному обсязі та в призначені строки згідно 
договору, у випадку не усунення недоліків. В той же 
час існує можливість покращенн покращання ситуації 
та фінансового стану боржника..

– Клас Г – свідчить про незадовільну фінансова 
діяльність, економічні характеристики не відповідають 
затвердженим значенням, спостерігається нестабільна 
робота протягом останнього року; існує високий ризик 
великих втрат та збитків; ймовірність сплати кредитної 
заборгованості та процентів повністю та у визначений 
термін низька; проблемним може бути стан забезпе-
чення по кредиту, необхіднох документації по забезпе-
ченню, що свідчить його наявність, схоронність і лік-
відність. Також до цього класу відноситься контрагент, 
проти якого уже порушено справу про банкрутство.

– Клас Д – означає, що фінансова діяльність 
клієнта є незадовільною та збитковою; фінансові 
характеристики позичальника не відповідають 
визначеним значенням, операція по кредиту не забез-
печена ліквідною заставою, ймовірність виконання 
зобов’язання клієнтом майже відсутня. До такого 
класу відносяться контрагенти, що визнані банкру-
тами в законодавчому порядку.

Для розрахунку внутрішнього кредитного рейтингу 
позичальника – юридичної особи враховують основні 
та додаткові показники.

До основних показників належать наступні: кое-
фіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт миттєвої лік-
відності; коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт 
маневреності власних коштів; коефіцієнт незалеж-
ності; показник грошового потоку; динаміка виручки 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); дина-
міка дебіторської заборгованості; динаміка кредитор-
ської заборгованості;коефіцієнт співвідношення дебі-
торської та кредиторської заборгованості; діяльність 
звітного періоду; рентабельність активів; рентабель-
ність продажу; динаміка рентабельності активів; дина-
міка рентабельності продажу; коефіцієнт покриття 

кредитів банків чистим доходом; погашення кредитів; 
сплата процентів за користування кредитом.

Додатковими показниками є: коефіцієнт покриття 
фінансових витрат EBIDTA; коефіцієнт співвідно-
шення тривалості обороту оборотних активів та строку 
надання кредиту; агрегований коефіцієнт покриття 
зобов’язань за кредитом EBIDTA; термін існування 
підприємства; коефіцієнт забезпечення власними обо-
ротними засобами; коефіцієнт забезпечення необорот-
них активів власним капіталом та довгостроковими 
пасивами; питома вага власних коштів підприємства 
у вартості кредитного проекту; коефіцієнт співвідно-
шення ліквідних та необоротних активів; коефіцієнт 
співвідношення заборгованості за кредитами та влас-
ного (акціонерного) капіталу (Гіринг); наявність дер-
жавної підтримки; тривалість користування рахунками 
у Банку; професіоналізм керівництва; аналіз кредит-
ного проекту (бізнес-плану); стратегічне значення 
підприємства для держави; специфіка діяльності; міс-
цезнаходження об’єкта застави (для нерухомості), вид 
майна (для рухомого майна та майнових прав).

Також при розрахунку внутрішнього кредитного 
рейтингу позичальника-юридичної визначаються показ-
ники, що здійснюють оцінку відповідності обсягу кре-
диту існуючим розмірам діяльності контрагента, тобто 
[2, с. 16]: співвідношення обсягу заборгованості (тобто 
наданих зобов’язань) за основною величиною боргу 
перед Банком і валюти балансу; співвідношення розміру 
чистого доходу від реалізації та величини зобов’язань за 
основним обсягом боргу перед Банком. Величина таких 
показників повинна враховуватися при встановленні 
внутрішнього кредитного рейтингу позичальника.

Проведення оцінки показників певного Контр-
агента – юридичної особи відбувається на базі певних 
скорингових карт [2, с. 71]. Після чого результати про-
ведених розрахунків оціночних величин показників 
переносяться до відповідних таблиць [2, с. 60] попере-
днього та поточного висновоків щодо визначення класу 
та внутрішнього кредитного рейтингу Контрагента.

Визначення внутрішнього кредитного рейтингу 
контрагента – юридичної особи здійснюється на основі 
відповідної рейтингової шкали [2, с. 118] загального 
показника, що знаходиться підсумовуючи оціночні 
значення всіх показників. При чому кількість балів по 
додаткових показниках, визначається не більше 30% 
загальної суми балів, що отримана при проведенні 
оцінки всіх показників. На основі здійснених розрахун-
ків формується інформаційна база про позичальника.

По здійсненим розрахункам ми отримуємо інформа-
цію щодо класу потенційного позичальника – юридич-
ної особи; зону кредитного ризику; категорію кредиту.

Оже, узагальнюючи отримані дані потрібно скласти 
обгрунтований та мотивований висновок щодо можли-
вості надання кредитних коштів позичальнику. Важ-
ливо зібрати до окремої групу показники з несприятли-
вими значеннями та які вагомо вплинули на зменшення 
класу позичальника – юридичної особи.

Висновки. Таким чином, для забезпечення процесу 
якісної видачі кредитних коштів потрібно правильно 
оцінити фінансовий стан позичальника, бо це необ-
хідно і для кредитора, і для позичальника коштів.

При оцінюванні банком фінансового стану пози-
чальників – юридичних осіб здійснюється аналіз голо-
вних кількісних та якісних показників діяльності клі-
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єнта. При цьому банками самостійно розробляються 
власні методики оцінки фінансового стану позичаль-
ників, з урахуванням усіх необхідних критеріїв, що 
допоможуть отримати більш якісну характеристику 
фінансового стану та діяльності позичальника.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що запропоновані 
методологічні засади оцінки фінансового стану позичаль-
ників-юридичних осіб на основі застосування економіко-

математичного моделювання дозволяють: провести моде-
лювання процесу оцінки фінансового стану як складної 
динамічної системи з ціллю визначення та дослідження 
основних закономірностей; сформувати інформаційну 
основу прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
щодо доцільності видачі кредитних коштів позичальнику 
в новітніх умовах господарювання; надати кількісну та 
якісну оцінку причинно-наслідкових зв’язків.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ: ТАРИФОУТВОРЕННЯ  
У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ

У статті визначено, що сьогодні основними принципами державної політики у сфері енергоменеджменту 
є створення державою економічних і правових умов зацікавленості в енергозбереженні юридичних та фізичних 
осіб. Визначено здійснення державного регулювання діяльності у сфері енергозбереження на основі застосування 
економічних, нормативно-технічних заходів управління. Розглянуто пріоритетність вимог енергозбереження 
під час здійснення господарської діяльності, створення енергозберігаючої структури матеріального виробни-
цтва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження з урахуванням екологічних вимог, 
широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій. Авторами статті обґрунтовано доцільність 
застосування двоставкових тарифів на послуги теплопостачання та наданий приклад їх розрахунку для кон-
кретного підприємства.

Ключові слова: енергоменеджмент, житлово-комунальне господарство, підприємство теплопостачання, 
беззбитковість, двоставковий тариф, послуги теплопостачання.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА: ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Станкевич И.В., Борисевич Е.Г., Жуковская Л.Э.

В статье определено, что сегодня основными принципами государственной политики в сфере энергоме-
неджмента является создание государством экономических и правовых условий заинтересованности в энер-
госбережении юридических и физических лиц. Определено осуществление государственного регулирования 
деятельности в сфере энергосбережения на основе применения экономических, нормативно-технических 
мероприятий управления. Рассмотрено приоритетность требований энергосбережения во при осущест-
влении хозяйственной деятельности, создание энергосберегающей структуры материального производства 
на основе комплексного решения вопросов экономии и энергосбережения с учетом экологических требований, 
широкого внедрения новейших энергосберегающих технологий. Авторами статьи обоснована целесообраз-
ность применения двухставочных тарифов на услуги теплоснабжения и приведен пример их расчета для 
конкретного предприятия.

Ключевые слова: энергоменеджмент, жилищно-коммунальное хозяйство, предприятие теплоснабжения, 
безубыточность, двухставочный тариф, услуги теплоснабжения.

DEVELOPMENT OF MODERN ENERGY MANAGEMENT:  
TARIF SETTING IN PROVADING HEAT SUPPLY SERVICES TO CONSUMERS

Stankevych I., Borysevych Ye., Zhukovska L.

Тhe article determines that today the main principles of state policy in the sphere of energy management are creation of 
the state economic and legal conditions of interest in energy saving of legal and physical persons, implementation of state 
regulation of activities in the sphere of energy saving on the basis of application of economic, regulatory and technical mea-
sures of management, priority of energy conservation requirements in realization of economic activity, creation of energy-
saving structure materials of material production on the basis of the integrated solution of issues of economy and energy 
saving taking into account environmental requirements, wide introduction of the latest energy-saving technologies. The 
authors of the article substantiated the expediency of applying two-part tariffs for heat supply services and gave an example 
of their calculation for a particular enterprise.

Keywords: energy supply, housing and communal services, heat supply, breakeven, two-stage tariff, heat supply 
services.
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Постановка проблеми. Стан тарифної політики на 
житлово-комунальні послуги, а саме на послуги тепло-
постачання, в Україні протягом багатьох років зали-
шається незмінним та є предметом гострих публічних 
розглядів. У засобах масової інформації з’являється 
чимало публікацій щодо зростання тарифів на цей різ-
новид послуг, незадоволеності мешканців та неприпус-
тимості їх подальшого зростання. Тарифна політика в 
цій сфері, сьогодні не дозволяє забезпечити повною 
мірою вимоги чинного законодавства до формування 
економічно обґрунтованих тарифів на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії.

Тарифна політика щодо теплопостачання є одним 
із найскладніших питань сфери житлово-комуналь-
ного господарства (надалі – ЖКГ), адже вона здійснює 
вплив не тільки на фінансово-економічний стан галузі, 
але й макроекономічну ситуацію в країні загалом: 
неефективне витрачання бюджетних коштів на оплату 
імпортних енергоносіїв, насамперед – природного газу, 
неможливість залучити кошти міжнародних фінансових 
організацій для підтримки фінансової стабільності в 
державі, посилення боргової залежності нашої країни та 
відсутність коштів для здійснення соціальних програм.

Унаслідок недосконалого тарифоутворення в сфері 
теплопостачання спостерігається небезпечна динаміка 
постійного погіршення фінансово-економічного стану 
підприємств ЖКГ. Тому питання, пов’язані з особли-
востями тарифної політики в цій сфері є сьогодні надто 
актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти діяльності підприємств щодо питань адміні-
стрування та фінансування в сфері теплопостачання 
висвітлені в працях таких вчених як М.І. Гордієнко, 
Д. Лісовської, Л.І. Панченко, П.О. Яковлєва [1–4] однак 
дискусійною є проблема формування та розвитку саме 
тарифів на послуги теплопостачання з урахуванням 
тенденції постійного підвищення цін на енергоресурси 
та складових самої послуги, що враховують виробни-
цтво, транспортування та постачання теплової енер-
гії, як опалювальний період, так і протягом року. На 
сьогоднішній день значною проблемою підприємств 
ЖКГ є їх постійна збитковість, зношеність основних 
засобів, зростання дефіциту обігових коштів, що при-
зводить до збільшення кредиторської заборгованості 
на спожиті енергоносії, дебіторська заборгованість, 
непривабливість для зовнішніх інвесторів.

Як наслідок цього – істотне відставання галузі в 
темпах проведення ринкових реформ, неможливість 
забезпечити задовільну якість послуг, що надаються. 
Відсутність фінансових ресурсів навіть для простого 
відтворення основних засобів призводить до числен-
них аварій, які відбуваються все частіше, а їх наслідки 
стають все серйознішими.

Слід зазначити, що основною складовою ефек-
тивної діяльності підприємств ЖКГ є збалансована 
тарифна політика, здатна задовольнити інтереси усіх 
учасників надання та споживання житлово-комуналь-
них послуг.

Результати проведених нами досліджень, як норма-
тивної бази, так і праць науковців у цій сфері показу-
ють, що розгляд негативних наслідків недосконалості 
механізму формування тарифів на комунальні послуги 
як для споживачів, так і для виробників, потребують 
обґрунтування та розробки рекомендації щодо забез-

печення ефективності діяльності підприємств сфери 
ЖКГ, надання пропозицій щодо удосконалення тари-
фоутворення з метою наближення тарифів до рівня, 
відповідного економічно обґрунтованим витратам на 
їх виробництво, транспортування та постачання та 
надання послуг з централізованого опалення.

Формулювання цілей статті полягає в удоскона-
ленні та розвитку організаційно-економічних основ 
сучасного енергоменеджменту на засадах формування 
нових підходів до тарифоутворення у сфері надання 
послуг теплопостачання споживачам.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особли-
вості сучасної системи енергоменеджменту в сфері ЖКГ 
пов’язані із розвитком персоналу служби енергоменедж-
менту, системою обліку енергоресурсів та факторів, які 
впливають на енерго- та ресурсоспоживання, алгоритмом 
прийняття управлінських рішень та дій, а саме:

– призначення енергоменеджерами непідготовле-
них людей без чітких функцій може дискредитувати 
вимоги чинного законодавства та внести додатковий 
хаос і бюрократію в систему управління містом та 
комунальними підприємствами;

– відсутність автоматизованої системи контролю та 
обліку енергоресурсів стримуватиме впровадження всіх 
інших енергоефективних заходів, як і відсутність регла-
ментуючих діяльність енергоменеджменту документів.

За результатами проведених досліджень визначено: 
основним об’єктом енергетичного менеджменту є 
ЖКГ, що є однією із найбільш важливих для населених 
пунктів сфер економіки України.

Усі об’єкти структури ЖКГ умовно можна поді-
лити на чотири групи [5]: житлово-цивільне екс-
плуатаційно-будівельне господарство; господарство 
благоустрою та послуг; енергетичне господарство; 
транспортне господарство.

ЖКГ споживає більш як третину загальної кількості 
енергоресурсів, що використовуються в країні. Питома 
вага споживання електроенергії та природного газу в 
ЖКГ перевищує середній світовий рівень майже у два 
рази, тому зменшення рівня споживання паливно-енер-
гетичних ресурсів об’єктами житлово-комунальної 
сфери є сьогодні найактуальнішим завданням.

Відповідно до вимог чинного законодавства у сфері 
енергозбереження [5–8], основними принципами дер-
жавної політики є створення державою економічних 
і правових умов зацікавленості в енергозбереженні 
юридичних та фізичних осіб, здійснення державного 
регулювання діяльності у сфері енергозбереження на 
основі застосування економічних, нормативно-техніч-
них заходів управління, пріоритетність вимог енергоз-
береження під час здійснення господарської, управлін-
ської або іншої діяльності, пов’язаної з видобуванням, 
переробкою, транспортуванням, зберіганням, виро-
бленням та використанням паливно-енергетичних 
ресурсів, створення енергозберігаючої структури 
матеріального виробництва на основі комплексного 
вирішення питань економії та енергозбереження з ура-
хуванням екологічних вимог, широкого впровадження 
новітніх енергозберігаючих технологій.

Основною складовою ефективної діяльності під-
приємств ЖКГ є збалансована тарифна політика, 
здатна задовольнити інтереси усіх учасників надання 
та споживання житлово-комунальних послуг. Тарифна 
політика є одним із найскладніших питань сфери ЖКГ, 
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а особливо тарифна політика сфери теплопостачання, 
що пов’язано з високою вартістю послуг. Унаслі-
док недосконалої тарифної політики спостерігається 
небезпечна динаміка постійного погіршення фінан-
сово-економічного стану підприємств ЖКГ.

Відповідно до результатів реферування джерел 
[1–8], визначено, що на теперішній час законодавчо 
існує два види тарифів на теплову енергію та послуги 
з централізованого опалення: одноставковий тариф та 
двоставковий тариф. Одноставковий тариф на теплову 
енергію та послуги з централізованого опалення це 
вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповід-
ної якості, що реалізується споживачам, визначена як 
грошовий вираз планованих економічно обґрунтова-
них витрат на її виробництво, транспортування, поста-
чання, планованого прибутку. Двоставковий тариф 
складається з двох частин: умовно-змінної (вартість 
одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, 
що реалізується споживачам як грошовий вираз змін-
ної частини планованих економічно обґрунтованих 
прямих витрат на її виробництво, що змінюються 
прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу 
виробництва теплової енергії) та умовно-постійної 
(абонентська плата за одиницю (1 Гкал/годину) тепло-
вого навантаження об’єктів теплоспоживання як гро-
шовий вираз решти планованих економічно обґрунто-
ваних витрат, що включаються до 
повної собівартості виробництва, 
транспортування та постачання 
теплової енергії, є постійними і 
не змінюються прямо (або майже 
прямо) пропорційно зміні обсягу 
виробництва теплової енергії). 
У першому випадку тариф розрахо-
вується шляхом ділення планових 
витрат собівартості з врахуванням 
прибутку на планові обсяги реалі-
зації теплової енергії. У другому 
випадку, отримуємо два тарифи: 
тариф за одиницю теплової енергії 
(1 Гкал), який розраховується шля-
хом ділення суми витрат на паливо 
(природний газ) та електроенергію 
безпосередньо для забезпечення 
процесу виробництва на планові 
обсяги реалізації теплової енергії 
та тариф за одиницю приєднаного 
теплового навантаження (надалі – 
ПТН) (1 Гкал/годину), який розра-
ховується шляхом ділення суми 
прибутку та всіх інших витрат собі-
вартості за виключенням палива та 
електроенергії на виробництво на 
сумарне приєднане теплове наван-
таження споживачів. При двостав-
ковому тарифі тариф за одиницю 
теплової енергії сплачується тільки 
в опалювальний період, тариф за 
одиницю приєднаного теплового 
навантаження – рівними частками 
протягом року.

Основну частку витрат в струк-
турі тарифів на теплову енергію 
займають паливно-енергетичні 

ресурси, що представлено на діаграмі рис. 1. З якої 
видно, що питома вага витрат на природний газ та 
електроенергію складає 83% у структурі тарифів на 
теплову енергію в країні, тоді як всі інші витрати (на 
поточні ремонти, заробітну плату з відрахуваннями, 
регламентні роботи, податки та тому подібне) займа-
ють тільки 12%.

ЖКГ споживає більш як третину загальної кіль-
кості енергоресурсів, що використовуються в країні. 
Питома вага споживання електроенергії та природного 
газу в ЖКГ країни перевищує середній світовий рівень 
майже у два рази, тому зменшення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів об’єктами житлово-
комунальної сфери є актуальним завданням сьогодення 
в нашій країні.

В той же час, існуюча практика формування одно-
ставкових тарифів не стимулює енергопостачальні 
підприємства до енергозбереження у споживача. 
Наявність технічних недоліків і формальний підхід 
до встановлення тарифів стимулює підприємства до 
збільшення збуту більшої кількості теплової енергії, 
надаючи при цьому, послугу теплопостачання сумнів-
ної якості. Для того, щоб стало зрозумілим, чому одно-
ставкові тарифи мають недоліки, варто розглянути 
графік беззбитковості теплопостачальної організації, 
наведений на рис. 2.

Вартість

Спл

Спр

0 

П 

Gпл

Змінна палива або інша 
енергетична складова

Умовно-постійні витрати

Споживання ресурів

Рис. 2. Відхилення фактичних платежів  
від реальної вартості енергоресурсів.

Примітка: пряма Спр – П – це дійсна вартість енергоресурсів залежно від спо-
живання; пряма О – П – платежі за енергоресурси при одноставковому тарифі 
залежно від їхнього споживання

Джерело: складено авторами

 

витрати на 
паливо, 

собівартість 
власних ТЕЦ, 
ТЕС, КГУ, на 

покупну теплову 
енергію 83%;  

витрати на 
електроенергію 

5%;  

витрати на 
оплату праці з 

нарахуваннями 
7%;  

решта витрат 
собівартості  4%;  

прибуток у 
тарифі  1%;  

Рис. 1. Структура середньозважених діючих тарифів  
на теплову енергію для потреб населення в країні

Джерело: складено авторами
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Як видно з графіку, у випадку, коли енергоспожи-
вання з будь яких причин (температура зовнішнього 
повітря виявилася вище планової, або споживач впро-
вадив енергозберігаючі технології) виявилося менше 
планового, то дохід від реалізації не покриває витрат, 
понесених теплопостачальною організацією. У цьому 

випадку залишаються недофінансованими, як правило, 
статті витрат на регламентні роботи, спрямовані на 
підвищення надійності та енергоефективності енерге-
тичного встаткування і теплових мереж.

У результаті відсутності коштів технологія погіршу-
ються і стає більш енерговитратною, що тягне додат-

Таблиця 1. Розрахунок двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії КП ТМ «ХХ»

№ 
з/п Найменування показників Од. 

вим.

Сумарні та 
середньо- 
зважені 

показники

Для потреб споживачів

Населення Бюджетні 
установи

Релігійні 
організації

Інші 
споживачі

1 Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам Гкал 52338,08 46512,34 3888,04 24 1913,67

2 Теплове навантаження об’єктів теплоспо-
живання власних споживачів

Гкал/ 
год 41,38 36,774 3,074 0,019 1,513

Виробництво теплової енергії

3 Повна планова собівартість виробництва 
теплової енергії, усього, у т.ч.: тис. грн 64 284,85 54 710,03 6 403,99 18,84 3 152,00

3.1 умовно змінні витрати, усього, у т.ч.: тис. грн 52461,96 44203,14 5525,70 13,41 2719,72

3.1.1 витрати на технологічне паливо для 
виробництва теплової енергії котельнями тис. грн 49884,13 41912,24 5334,20 12,22 2625,46

3.1.2
витрати на технологічну електроенер-
гію для виробництва теплової енергії 
котельнями

тис. грн 2577,83 2290,89 191,50 1,18 94,25

3.2
умовно постійні витрати, усього – решта 
витрат повної планової собівартості 
виробництва теплової енергії

тис. грн 11822,89 10506,89 878,29 5,43 432,29

4 Плановий прибуток в тарифах на вироб-
ництво теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу на виробництво теплової енергії

грн/ 
Гкал 1002,37 950,35 1421,20 557,98 1421,20

6
Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу на виробництво теплової енергії 
– місячна абонентська плата на одиницю 
теплового навантаження

грн/ 
Гкал / 

год
23809,60 23809,60 23809,58 23808,11 23809,64

Транспортування теплової енергії

7
Теплове навантаження об’єктів теплоспо-
живання власних споживачів та спожива-
чів інших власників теплової енергії, яка 
транспортується мережами ліцензіата

Гкал/ 
год 41,38 36,774 3,074 0,019 1,513

8
Повна планова собівартість транспорту-
вання теплової енергії, усього – умовно-
постійні витрати

тис. грн 3 808,90 3 384,93 282,95 1,75 139,27

9 Плановий прибуток в тарифах на тран-
спортування теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Місячна абонентська плата за транспор-
тування теплової енергії на одиницю 
теплового навантаження

грн./ 
Гкал /

год
7670,57 7670,57 7670,56 7670,09 7670,58

Постачання теплової енергії

11
Повна планова собівартість постачання 
теплової енергії, усього – умовно-
постійні витрати

тис. грн 707,23 628,51 52,54 0,32 25,86

12 Плановий прибуток в тарифах на поста-
чання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Місячна абонентська плата за постачання 
теплової енергії на одиницю теплового 
навантаження

грн / 
Гкал / 

год
1424,26 1424,26 1424,25 1424,17 1424,26

Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів

14 Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу на теплову енергію (п.5)

грн/ 
Гкал 1002,37 950,35 1421,2 557,98 1421,20

15
Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу на теплову енергію – місячна 
абонентська плата на одиницю теплового 
навантаження (п. 6 + п.10 + п. 13)

грн / 
Гкал /

год
32904,43 32904,43 32904,39 32902,37 32904,48

Джерело: складено авторами
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кові кошти на закупівлю палива й електроенергії. Це, 
у свою чергу, тягне за собою необхідність перегляду 
тарифів у бік підвищення. У цьому випадку теплопос-
тачальна організація, маючи затверджений тариф на 
одиницю відпущеної теплової енергії, не зацікавлена 
в зниженні обсягів теплоспоживання своїми абонен-
тами, що цілком виправдано.

Успіх будь якої справи визначений тоді, коли у 
всіх партнерів однакова взаємовигідна мотивація 
та в результаті угоди кожний одержує те, що хоче. 
У нашому випадку теплопостачальна організація пови-
нна одержувати свій прибуток при найменших витра-
тах енергії, а споживач одержувати якісний товар у 
вигляді комфортних умов проживання по найменшій 
вартості. З огляду на все перераховане вище, має сенс 
застосувати двоставковий тариф.

Необхідність у встановленні двоставкових тарифів 
є дуже нагальною з наступних причин:

– тільки двоставкові тарифи на теплову енергію 
дозволять підприємству не бути залежним від змен-
шення або збільшення обсягів реалізації теплової 
енергії та стимулюють до впровадження заходів щодо 
економії тепла;

– двоставкові тарифи дозволять відшкодувати 
постійні витрати підприємства в повному, встановле-
ному у тарифах розмірі, що дозволить вчасно сплачу-
вати заробітну плату, податки, виконувати ремонти та 
інші заходи, які необхідні для стабільної роботи під-
приємства;

– двоставкові тарифи дозволять отримувати під-
приємству доходи протягом всього року, а не тільки в 
опалювальний сезон, як при одноставковому тарифі, 
коли доходи за січень-квітень мають відшкодовувати 
витрати за січень-липень, а витрати за серпень-грудень 
мають відшкодовуватися доходами, які будуть отри-
мані тільки протягом жовтня-грудня, тобто є можли-
вість отримати баланс між доходами та витратами про-
тягом всього року;

– при застосуванні двоставкових тарифів каль-
кулюється не одиниця теплової енергії, а послуга 
теплопостачання, крім того, з’являється зацікавле-
ність теплопостачальної організації в раціональному 

теплоспоживанні споживачем, тому що від цього не 
страждає економіка підприємства;

– в разі використання двоставкових тарифів 
з’являється можливість розділити зони відповідаль-
ності за витрату енергії між виробником і споживачем, 
стимулюється масова установка приладів обліку, почи-
наючи від джерела й закінчуючи опалювальним при-
ладом у кожного споживача;

– в разі застосування двоставкових тарифів 
з’являється потреба в нових висококваліфікованих 
кадрах і високих технологіях, що забезпечують надій-
ність і високу ефективність роботи енергетичного устат-
кування і систем теплопостачання та теплоспоживання;

– механізм формування вартості послуги тепло-
постачання стає максимально прозорим і зрозумі-
лим, знижується рівень перехресного субсидування, 
з’являється інвестиційна привабливість підприємств 
теплопостачання.

Як приклад, в статті виконано розрахунок еконо-
мічно-обґрунтованих двоставкових тарифів на теплову 
енергію для Комунального підприємства теплових 
мереж (примітка авторів статті – назву якого для 
цілей цього дослідження змінено) «ХХ_ТЕПЛОКО-
МУНЕНЕРГО» (КП ТМ «ХХ»), підсумковий результат 
якого представлено в табл. 1.

Тому як, підприємство є ліцензіатом обласної адмі-
ністрації, то тариф розраховано відповідно до поло-
жень Постанови Кабінету Міністрів України № 869 в 
редакції від 13.09.2018 р. [9]. Тариф на теплову енер-
гію є сумою тарифів на виробництво, транспортування 
та постачання теплової енергії за кожною категорією 
споживачів. Існує чотири категорії споживачів: насе-
лення, релігійні організації, бюджетні установи та інші 
споживачі. Витрати умовно-змінної частини розподі-
ляються між категоріями споживачів пропорційно пла-
новим обсягам реалізації теплової енергії, а витрати 
умовно-постійної частини розподіляються пропо-
рційно сумарному тепловому навантаженню кожної 
категорії споживачів.

Для категорії споживачів «населення» розрахо-
вано двоставковий тариф на послугу з централізова-
ного опалення, підсумковий результат якого надано в 

Таблиця 2. Розрахунок двоставкових тарифів на послуги централізованого опалення
№ 
з/п Назва показника Умовно-змінна частина 

тарифу (грн/Гкал)
Умовно-постійна частина 
тарифу (грн. Гкал/на рік)

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановле-
них тарифах на теплову енергію для потреб населення 950,35 394853,160

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.: Х 19800,52
2.1 витрати на оплату праці Х 13459,34
2.2 внески на соціальні заходи Х 2961,06
2.3 інші витрати абонентської служби Х 3380,13
3 Решта витрат, крім послуг банку Х 1856,45
4 Послуги банку Х 4056,45
5 Повна планова собівартість послуг 950,35 420566,59
6 Планові тарифи на послуги з централізованого опалення 950,35 420566,59
7 Планові тарифи на послуги з ПДВ 1140,42 504679,91

8
Умовно-змінна частина тарифу на послугу з централізованого 
опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, 
з ПДВ

Х Х

9 Умовно-постійна частина тарифу на послугу з централізова-
ного опалення, грн/Гкал/год за місяць протягом року, з ПДВ Х 42056,66

Джерело: складено авторами
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табл. 2. Умовно-змінна частина тарифу залишається 
такою ж, як і в тарифі на теплову енергію, а умовно-
постійна частина тарифу складається із вартості реа-
лізованої теплової енергії населенню за тарифом, 
який приведено в табл. 1, та саме витрат на послугу 
з централізованого опалення: витрат на оплату праці 
персоналу, зайнятого розподіленням теплової енергії 
між споживачами, заключенням договорів та збором 
платежів від населення за комунальні послуги, витрат 
на матеріали та вартості послуг (обслуговування про-
грамного забезпечення, інкасація, послуги охорони та 
інше) для забезпечення їх роботи, відсотків банкам за 
збір платежів за комунальні послуги.

Таким чином, одноставковий тариф є сумою двох 
складових тарифу: умовно-постійної та умовно-змін-
ної. Плата за обслуговування котелень та теплових 
мереж не є оплатою за окрему послугу, тому як обидві 
частини тарифу безпосередньо пов’язані з наданням 
послуг з теплопостачання. Запровадження постійної 
частини тарифу забезпечує рівномірне фінансування 
капітального ремонту та оновлення обладнання коте-
лень і теплових мереж. Права споживачів при цьому 
не порушуються, вони відшкодовують економічно 
обґрунтовані витрати підприємств теплопостачання на 
виробництво, транспортування та постачання теплової 
енергії, але більш рівномірно – впродовж року. Або-
нентська плата за одиницю приєднаного теплового 
навантаження є не додатковою платою. Це просто роз-
щеплення тарифу на 12 місяців. У підсумку загальна 
сума, яку витрачає мешканець на послуги з теплопос-
тачання за рік, є такою ж, як і при одноставковому 
тарифі за опалювальний період.

Висновки з проведеного дослідження. На цей 
час на більшості підприємств сфери теплопостачання 
формування вартості послуги теплопостачання спря-
моване на визначення одноставкового тарифу одиниці 
теплової енергії, вимірюваної в гігакалоріях корисного 
відпуску тепла. Однак, як показує практика, ніколи 
фактичні витрати не збігаються із планованими резуль-
татами господарської діяльності. Це пов’язано як з 
погодними умовами, що постійно змінюються, так і з 
цінами на енергоносії та інші складові витрат, що також 
змінюються. Існуюча практика формування одностав-

кових тарифів не стимулює енергопостачальні підпри-
ємства до енергозбереження у споживача, а саме тому, 
є необхідним впровадження нових підходів до тари-
фоутворення у сфері надання послуг теплопостачання 
споживачам, зокрема на засадах двоставкових тарифів. 
Для того, щоб зробити роботу теплопостачального під-
приємства вигіднішою, як для самої організації, так і 
для її абонентів, необхідно враховувати наступне:

– підприємство теплопостачання продає як товар 
не гігакалорії й не кубометри гарячої води, а послугу 
теплопостачання, що забезпечує комфортні умови 
перебування жителів у даному помешканні;

– успіх будь якої справи визначений тоді, коли у 
всіх партнерів однакова взаємовигідна мотивація та в 
результаті угоди кожний одержує те, що хоче. У нашому 
випадку теплопостачальна організація повинна одер-
жувати свій прибуток при найменших витратах енер-
гії, а споживач одержувати якісний товар у вигляді 
комфортних умов проживання по найменшій вартості.

Таким чином, для вигідних взаємин постачальника 
й споживача послуг теплопостачання необхідні:

– по-перше, бажання постачальника, щоб його 
трудова діяльність, надання послуг теплопостачання, 
була прибуткова (або як мінімум беззбиткова), тобто 
повністю і вчасно оплачена споживачем та, щоб енер-
гозберігаючі заходи, які впроваджує він сам та ті, що 
впроваджує споживач, приносили б йому, реальний 
економічний ефект;

– по-друге, бажання споживача, щоб послуга тепло-
постачання, що надається йому постачальником, була 
високої якості та своєчасна, а головне щоб споживач 
мав можливість заощаджувати свої кошти на оплату 
наданої йому послуги теплопостачання, виходячи з 
особистих міркувань комфортності й потреби в ній у 
конкретний момент часу.

Можливе застосування одержаних результатів 
полягає у прийнятті органами місцевого самовряду-
вання на рівні міст країни розрахованих двоставкових 
тарифів для забезпечення стабільної роботи теплопос-
тачальних підприємств, підвищення якості послуг та 
збалансування інтересів підприємств та споживачів, 
що у подальшому сприятиме розвитку організаційно-
економічних основ сучасного енергоменеджменту.
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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ВІТРОВОГО ПОТОКУ, СПЕЦИФІКА РОЗРАХУНКУ РЕСУРСУ 
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНАХ

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти особливостей розрахунку ресурсу та економічної 
ефективності вітрової енергетики в регіонах та основні характеристики вітру. Розкриваються основні харак-
теристики вітрового потоку, а також розглядаються особливості розрахунку ресурсу вітрової енергетики та 
економічної ефективності застосування вітроелектричних станцій. Наголошено, що для опису вітру як дже-
рела енергії використовується сукупність аерологічних і енергетичних характеристик вітру, яка об’єднується 
поняттям вітроенергетичного кадастру. Досліджено основні кадастрові характеристики вітру. Доведено, що 
економічна ефективність використання вітроенергетичних установок для енергопостачання невеликих спо-
живачів визначається наявним вітроенергетичним потенціалом, тарифом на електроенергію у споживача, 
вартістю використовуваної вітроенергетичної установки, технічними умовами на приєднання і рядом інших 
факторів. У статті зазначено, що маючи дані про середньорічні швидкості вітру, вертикальний профіль вітру, 
а також про повторюваність швидкості вітру, можна дати енергетичну характеристику вітрового потоку 
будь-якої місцевості і на будь-якій висоті (наведено відповідну методику розрахунку). Обґрунтовано, що най-
більш економічними на сьогоднішній час є вітроенергетичні установки потужністю 100–300 кВт, а в майбут-
ньому 250–350 кВт. Доведено, що рентабельність вітроенергетичної установки середньої потужності може 
бути забезпечена при розробці комбінованих систем безперебійного електропостачання, до складу яких входять 
сонячні електростанції або мінігідроелектростанції, або, де в якості резервного джерела електроенергії викорис-
товуються дизельелектричні станції.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, енергетична політика, регіональна економіка, сталий розви-
ток, паливно-енергетичний комплекс, вітроенергетична установка, енергія вітру, валовий ресурс, технічний 
ресурс.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕТРОВОГО ПОТОКА, СПЕЦИФИКА РАСЧЕТА РЕСУРСА 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНАХ

Кузнецова Г.А.

В статье исследованы теоретические и практические аспекты особенностей расчета ресурса и экономи-
ческой эффективности ветровой энергетики в регионах и основные характеристики ветра. Раскрываются 
основные характеристики ветрового потока, а также рассматриваются особенности расчета ресурса ветро-
вой энергетики и экономической эффективности применения ветроэлектрических станций. Отмечено, что 
для описания ветра как источника энергии используется совокупность аэрологических и энергетических харак-
теристик ветра, которая объединяется понятием ветроэнергетического кадастра. Исследованы основные 
кадастровые характеристики ветра. Доказано, что экономическая эффективность использования ветроэнер-
гетических установок для энергоснабжения небольших потребителей определяется имеющимся ветроэнерге-
тическим потенциалом, тарифом на электроэнергию у потребителя, стоимостью используемой ветроэнерге-
тической установки, техническими условиями на присоединение и рядом других факторов. В статье указано, 
что, имея данные о среднегодовой скорости ветра, вертикальном профиле ветра, а также о повторяемости ско-
рости ветра, можно дать энергетическую характеристику ветрового потока в любой местности и на любой 
высоте (приведена соответствующая методика расчета). Обосновано, что наиболее экономичными на сегод-
няшний день являются ветроэнергетические установки мощностью 100–300 кВт, а в будущем 250–350 кВт. 
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Доказано, что рентабельность ветроэнергетической установки средней мощности может быть обеспечена 
при разработке комбинированных систем бесперебойного электроснабжения, в состав которых входят солнеч-
ные электростанции или мини гидроэлектростанции, или, где в качестве резервного источника электроэнергии 
используются дизель-электрические станции.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетическая политика, региональная экономика, 
устойчивое развитие, топливно-энергетический комплекс, ветроэнергетическая установка, энергия ветра, 
валовой ресурс, технический ресурс.

THE MAIN PARAMETERS OF THE WIND FLOW, THE SPECIFICS OF CALCULATING 
THE RESOURCE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF WIND POWER IN THE REGIONS

Kuznyetsova G.O.

In the article, theoretical and practical aspects of features of calculation of a resource and economic efficiency of wind 
power in regions and the main characteristics of wind are investigated. The main characteristics of the wind flow are 
revealed, as well as the features of calculating the resource of wind energy and the economic efficiency of wind power sta-
tions are considered. It is noted that to describe wind as an energy source, a set of aerological and energy characteristics of 
wind is used, which is United by the concept of wind energy cadaster. The main cadastral characteristics of wind are inves-
tigated. It is proved that economic efficiency of using wind turbines for energy supply of small consumers is determined by 
available wind energy potential, the electricity tariff for the consumer, the cost of used wind turbines, technical conditions for 
connection and other factors. The article States that having data on the average annual wind speed, vertical wind profile, as 
well as on the repeatability of wind speed, it is possible to give an energy characteristic of the wind flow in any area and at any 
height (the corresponding calculation method is given). It is proved that the most economical today are wind power plants 
with a capacity of 100–300 kW, and in the future 250–350 kW. It is proved that the profitability of a wind power plant of 
medium capacity can be ensured by the development of combined uninterruptible power supply systems, which include solar 
power plants or mini-hydroelectric power plants, or where diesel-electric stations are used as a backup source of electricity. 
One of the types of alternative energy is actively developing in Ukraine, is wind energy. It is based on the principle of using 
wind energy. As you know, the wind has been used since ancient times. For example, in the ancient mills, the mention of 
which is dated to the first century ad. Today, the world is witnessing an intensive increase in the capacity of renewable energy. 
An important factor in its advanced development in various countries, regardless of size, geographical location, economic 
status and resource base of energy, are the environmental benefits of these sources and technologies to improve the environ-
mental safety of renewable energy installations are constantly evolving, as well as the absence of greenhouse gas emissions. 
If we talk about the production of electricity, one of the factors contributing to the development of wind power in Ukraine 
is the "green" tariff at which the state buys electricity from energy producers from renewable energy sources. One of the 
promising RES for implementation in the regions of Ukraine (especially the southern region) are wind power plants (WPP). 
To increase the efficiency of their implementation, it is necessary to know the main characteristics of the wind (wind flow).

Keywords: renewable energy sources, energy policy, regional economy, sustainable development, fuel and energy 
complex, wind power plant, wind energy, gross resource, technical resource.

Постановка проблеми. Упродовж останніх семи 
років в Україні надзвичайно актуальним став розвиток 
альтернативної енергетики. Це зумовило збільшення 
встановленої потужності виробників енергії з відновлю-
вальних джерел (ВДЕ) до 1375 МВт (станом на кінець 
2017 року). Одним з видів альтернативної енергетики, 
що активно розвивається в Україні, є вітроенергетика. 
В її основу покладено принцип застосування енергії 
вітру. Як відомо, вітер використовували ще з античних 
часів. Наприклад, у стародавніх млинах, згадка про які 
датована першим століттям нашої ери. Сьогодні у всьому 
світі спостерігається інтенсивний приріст потужності 
відновлюваної енергетики. Важливим фактором її випе-
реджального розвитку у різних країнах, незалежно від 
розмірів, географічного положення, економічного стану 
та ресурсної бази енергетики, є екологічні переваги цих 
джерел і технології підвищення екологічної безпеки 
установок на основі ВДЕ, що постійно розвиваються, а 
також відсутність емісії парникових газів. Якщо ж гово-
рити про виробництво електроенергії, то одним із чин-
ників, що сприяв розвитку вітроенергетики в Україні, є 
«зелений» тариф, за яким держава купує електроенер-
гію у виробників енергії з ВДЕ. Одним з перспективних 
ВДЕ, для впровадження на території регіонів України 
(особливо Південного регіону) є вітроелектричні станції 

(ВЕС). Для підвищення ефективності їх впровадження 
необхідно знати основні характеристики вітру (вітро-
вого потоку). Усе вищезазначене і зумовило актуаль-
ність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливі аспекти розвитку відновлюваної енергетики стали 
предметом дослідження низки зарубіжних науков-
ців. Зокрема, слід відзначити Н. Ваґнера, Д. Ґілена, 
М. Делуччі, М. Джейкобсона, Д. Ерґіна, І. Коссе, 
Є. Круковську, А. Маккрона, У. Мосленера, Дж. Радеке, 
Д. Сайґіна, Р. Титко, Е. Ушера, Г. Фелль та ін.

Вагомий внесок у розробку теоретико-методичних 
і науково-прикладних засад розвитку відновлюваної 
енергетики в Україні зробили вітчизняні дослідники 
І. Андрійчук, С. Боблях, В. Білодід, П. Васько, Г. Геле-
туха, М. Гнідий, Г. Денисенко, О. Дроздова, С. Дубов-
ський, Т. Железна, В. Калініченко, В. Клюс, А. Коне-
ченков, С. Кудря, М. Кулик, П. Кучерук, Ю. Морозов, 
Н. Мхітарян, О. Новосельцев, Е. Олійник, Г. Півняк, 
В. Рєзцов, Ф. Шкрабець та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є ана-
ліз основних характеристик вітрового потоку, а також 
дослідження особливостей розрахунку ресурсу вітро-
вої енергетики та економічної ефективності застосу-
вання вітроелектричних станцій. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обмеженість природних запасів палива для традицій-
ної енергетики і у зв'язку з цим практично щорічне 
підвищення тарифів на електроенергію, а також нега-
тивні екологічні наслідки традиційних джерел елек-
троенергії розкривають широкі перспективи щодо 
застосування відновлюваних джерел електричної 
енергії (ВДЕ).

Прогноз розвитку ВДЕ показує, що їх частка в сві-
товому балансі енергоспоживання до 2030 року може 
скласти до 20% (без урахування великої гідроенерге-
тики). Однак прогнози будуть збуватися за умови яко-
мога швидшого і широкого впровадження цих джерел 
енергії: кожне нове джерело вимагає від 30 до 50 років 
для того, щоб його частка в загальному енергобалансі 
зросла з 1 до 10% [5].

Сучасна вітроенергетика в багатьох розвинених 
країнах світу є частиною енергетичних систем, а в 
ряді країн – однією з головних складових альтернатив-
ної енергетики на основі ВДЕ. На жаль, в даний час 
частка нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 
(включаючи і вітроенергетику) становить в енергоба-
лансі нашої країни лише 1,5–2 % [4]. Проте в регіонах 
України є об'єктивні ресурсні, соціально-економічні та 
екологічні передумови для широкомасштабного вико-
ристання, як вітроенергетики, так і інших відновлюва-
них джерел енергії [1].

Сьогодні у всьому світі спостерігається інтенсив-
ний приріст потужності відновлюваної енергетики. 
Важливим фактором її випереджального розвитку у 
різних країнах, незалежно від розмірів, географічного 
положення, економічного стану та ресурсної бази енер-
гетики, є екологічні переваги цих джерел і технології 
підвищення екологічної безпеки установок на основі 
ВДЕ, що постійно розвиваються, а також відсутність 
емісії парникових газів.

У багатьох країнах відбувається вирівнювання вар-
тостей традиційних джерел енергії та ВДЕ, насамперед 
у зв'язку з посиленням екологічних вимог і підвищен-
ням вартості енергії традиційних електростанцій, осо-
бливо вугільних, а вартість обладнання відновлюваної 
енергетики настільки ж безперервно знижується за 
рахунок технологічного вдосконалення.

Станом на 1 січня 2018 року загальна встановлена 
потужність ВДЕ в світі (без великої гідроенергетики) 
склала по електроенергії понад 600 ГВт, а до 2020 року 
має зрости приблизно в два рази. Розвиток викорис-
тання ВДЕ прийняв прискорений характер, особливо 
швидкими темпами розвиваються вітроенергетика та 
сонячна енергетика [7].

Вже до кінця 2017 року загальна встановлена потуж-
ність вітроелектричних станцій (ВЕС) в світі склала 
понад 60 тис. МВт, в Європі більше 30 тис. МВт. Дані 
показники енергетичної й економічної ефективності 
зробили вітроенергетичні установки (ВЕУ) ринково 
конкурентоспроможними у порівнянні із традицій-
ними джерелами енергії. Оцінка світового вітроенерге-
тичного ринку становить зараз більше 10 млрд доларів 
на рік [6].

Одним з перспективних ВДЕ, для впровадження 
на території Південного регіону України є вітроелек-
тричні станції (ВЕС). Для підвищення ефективності 
їх впровадження необхідно знати основні характерис-
тики вітру (вітрового потоку).

Відомо, що основною причиною виникнення вітру 
є нерівномірне нагрівання сонцем земної поверхні. 
Крім того, земна поверхня неоднорідна: суша, океани, 
гори, ліси обумовлюють різне нагрівання поверхні 
під однією і тією ж широтою. Обертання Землі також 
викликає відхилення повітряних течій.

Для опису вітру як джерела енергії використову-
ється сукупність аерологічних і енергетичних харак-
теристик вітру, що об’єднується поняттям вітроенер-
гетичного кадастру. До числа основних кадастрових 
характеристик вітру відносяться:

• середньорічна швидкість вітру;
• річний і добовий хід вітру;
• повторюваність швидкостей вітру;
• повторюваність напрямків вітру;
• максимальна швидкість вітру;
• питома потужність і питома енергія вітру;
• вітроенергетичні ресурси району.
Дані про середньорічні швидкості вітру служать 

вихідною характеристикою загального рівня інтенсив-
ності вітру. За величиною середньорічної швидкості 
вітру в першому наближенні можна судити про пер-
спективність застосування вітроелектричних устано-
вок в тому чи іншому районі. Однак необхідно мати на 
увазі, що швидкість вітру залежить від рельєфу місце-
вості, шорсткості поверхні, наявності темних елемен-
тів, висоти над поверхнею землі. У різних станцій ці 
умови можуть істотно відрізнятися. Тому для зістав-
лення середніх швидкостей вітру їх необхідно приво-
дити до порівнянних умов. Як правило, за порівнянні 
умови приймають умови відкритої рівній місцевості і 
висоту 10 м від поверхні землі [3].

Річний хід вітру – це сезонна зміна середніх швидко-
стей вітру. Добовий хід вітру – це зміна середніх швидко-
стей вітру протягом доби. Найбільш чітко він простежу-
ється в літній час і мало проявляється взимку. В умовах 
зниження загального рівня інтенсивності вітру в літній 
час денний максимум швидкостей вітру є сприятливим 
для ефективного використання енергії вітру, оскільки 
саме в денні години, як правило, спостерігається підви-
щена потреба в енергії зі сторони споживача [1].

Повторюваність напрямків вітру показує, яку час-
тину часу протягом розглянутого періоду (місяця, 
року) дули вітри того чи іншого напрямку. Правильний 
облік напрямків вітру відіграє важливу роль у визна-
ченні оптимального розташування ВЕУ на місцевості.

Відомості про максимальні швидкості вітру є важ-
ливою складовою частиною вітроенергетичного када-
стру. Вони необхідні для виконання розрахунків на 
міцність окремих вузлів і елементів ВЕУ (вежі, лопа-
тей, пристроїв орієнтації на вітер і ін.). Помилка у 
визначенні максимальних швидкостей може призвести 
до зайвого запасу міцності і обвісу конструкції ВЕУ, 
або навпаки, до створення недостатньо міцних устано-
вок, наслідком чого може бути їх руйнування.

Визначення максимальної швидкості базується 
на результатах спостережень за минулий час і являє 
собою по суті прогноз на майбутнє. У прикладній клі-
матології про максимальну швидкість вітру прийнято 
говорити як про швидкість, можливу один раз в задане 
число років. На більшій висоті швидкості вітру мож-
ливі вище.

Потужність вітрового потоку пропорційна щіль-
ності повітря, площі поперечного перерізу потоку і 
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швидкості вітру третього ступеня. В силу кубічної 
залежності від швидкості потужність вітру є вкрай мін-
ливою величиною, що змінюється в широких межах.

Середньорічна питома енергія вітру (енергія, що 
протікає за рік через поперечний переріз вітроколеса) 
є інтегральною (усередненою) характеристикою. Вона 
залежить ще й від повторюваності швидкостей вітру, 
тобто від того, протягом якого проміжку річного часу 
дув вітер з тією чи іншою швидкістю [4].

Маючи дані про середньорічні швидкості вітру, 
вертикальний профіль вітру, а також про повторюва-
ність швидкості вітру, можна дати енергетичну харак-
теристику вітрового потоку будь-якої місцевості і на 
будь-якій висоті.

При оцінці енергетичних ресурсів зазвичай розгля-
дають потенційні, технічні та економічні ресурси.

Під потенційними вітроенергоресурсами розумі-
ється сумарна енергія руху повітряних мас, що пере-
міщаються за рік над даною територією.

Під технічними вітроенергоресурсами розуміється 
та частина потенційних ресурсів, яка може бути вико-
ристана з допомогою наявних в даний час технічних 
засобів. Вони визначаються з урахуванням неминучих 
втрат при використанні вітрової енергії.

Відповідно до теорії ідеального вітроколеса в 
корисну роботу може бути перетворена тільки частина 
енергії, що проходить через перетин вітроколеса.

Максимум корисної енергії оцінюється коефіцієн-
том використання енергії вітру, максимальне значення 
якого дорівнює 0,593. В даний час у кращих зразків 
вітчизняних і зарубіжних вітроколіс цей параметр 
досягає значень 0,45–0,48 [2].

Крім того, як показує практика, існуючими кон-
струкціями ВЕУ повністю використовується не весь 
діапазон швидкостей вітру. При швидкостях вітру 
нижче мінімальної робочої потужності вітроколеса, 
енергії не вистачає навіть на подолання сил тертя в 
вузлах ВЕУ. У діапазоні швидкостей від мінімальної 
робочої до розрахункової, при якій ВЕУ розвиває вста-
новлену потужність, використання енергії вітру здій-
снюється найбільш повно. При подальшому посиленні 
вітру до максимальної робочої швидкості потужність 
ВЕУ підтримується на постійному рівні завдяки роботі 
регулювальних пристроїв. При швидкостях вітру вище 
максимальної робочої, щоб уникнути поломки, ВЕУ 
виводиться з роботи.

Швидкість вітру є найважливішою характерис-
тикою технічних властивостей вітру – це відстань в 
метрах, що проходить масою повітря протягом однієї 
секунди.

Максимальний коефіцієнт використання енергії 
вітру не може бути більше ξ=0,192.

На відміну від інших видів ВДЕ у визначення вало-
вого потенціалу вітрової енергетики входить умова 
можливості її використання, оскільки вітер займає 
величезні обсяги в атмосфері Землі над регіоном, а 
значить навіть теоретично можливо використовувати 
лише малу частину загального ресурсу вітрової енер-
гетики [3]. Тому визначення валового (теоретичного) 
ресурсу (потенціалу) для вітрової енергетики наступне.

Валовий ресурс (потенціал) вітрової енергетики 
регіону – це частина середньорічної сумарної вітрової 
енергії, яка доступна для використання на площі регі-
ону протягом одного року.

Валовий потенціал вітрової енергетики регіону 
визначається за формулою:

( ) 
=

= ∑ 3

1

0,025 , 1
n

B i i
i

W pTS v t ,                       (1)

де p – густина повітря, кг/м3; 
Т = 8760 – число годин в році; 
S – площа території, м2; 
v – середньорічна швидкість вітру в діапазоні i; 
t – вірогідність знаходження швидкості в діапазоні i.
Технічний ресурс вітрової енергетики регіону це 

частина валового потенціалу вітрової енергетики, яка 
може бути використана при сучасному рівні розвитку 
технічних засобів та дотримання екологічних норм.

Технічний ресурс вітрової енергетики регіону:

( ) =
2

0,01 , 2C
T

N
W TS

D
,                         (2) 

де NC  – середня потужність ВЕУ, яка визначається 
за формулою:

( ) π η
=

= ∑
2

3

1

, 3
8

n

C i ÂÅÓ i
i

D
N p v t ,                    (3)

де ηВЕУ – загальний ККД ВЕУ, який визначається за 
формулою:

( ) η η η= , 4ÂÅÓ p ìåõ åëÑ ,                           (4)
де Ср – коефіцієнт використання вітру;
ηмех – механічний ККД ВЕУ; 
ηел – електричний ККД ВЕУ.
Як видно з (2) і (3) технічний потенціал залежить 

тільки від середньої швидкості вітру і її розподілу. 
Однак, враховуючи, що швидкість вітру, прийнята в 
зазначених формулах, залежить від висоти, а висота 
вежі вибирається в залежності від потужності (діаме-
тра вітроколеса), то таким чином технічний потенціал 
залежить також і від потужності ВЕУ [1].

Вітрова енергетика є одним з дешевих ВДЕ. Про-
блема широкого використання ВЕУ в даний час 
пов’язана з їх економічною ефективністю в порівнянні 
із традиційними джерелами енергії.

Вартість ВЕС, в тому числі і ВЕУ залежить від їх 
потужності, вартості виробництва відповідного облад-
нання, витрат на транспортування і вартості будівництва.

Основний підхід до розрахунку економічних показ-
ників ВЕУ включає визначення ефективності ВЕУ в 
конкуренції з традиційними джерелами електроенергії 
в конкретному регіоні [2].

Найбільш гостре питання вітроенергетики – еко-
номічна ефективність і екологічність ВЕУ. Обґрун-
тування параметрів ВЕУ, її розмірів, типу, можливої 
кількості електроенергії виробляється на основі тех-
ніко-економічних розрахунків та інженерного проек-
тування з урахуванням вимог споживача, його струк-
тури електрогосподарства, зв'язку з енергосистемою, 
кількості споживаної електроенергії, витрат на оплату 
цієї енергії, а також місця розташування об'єкта енер-
гопостачання та природно-кліматичних характеристик 
в цьому районі [4].

Кількість вітрової енергії, яку можна отримати в 
кожному конкретному місці, характеризується техніч-
ним вітроенергетичним потенціалом, що залежить від 
швидкості вітру. За основу приймаються середні бага-
торічні значення швидкостей вітру на висоті флюгера, 
перераховані на висоту вітроагрегату.
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Вироблення електроенергії ВЕУ визначається за 
формулою:

( ) ( ) ( ) 
=

= ∑0,01 , 5
îòê

â

v

ÂÅÓi h i
i v

Å Ò Ð k v f v ,                (5) 

де Т – розглянутий період часу (найчастіше рік, 
тобто Т = 8760 год); 

( )ÂÅÓi hÐ k v  – залежність корисної потужності ВЕУ 
від швидкості вітру на висоті осі вітроколеса, при i, що 
змінюється в діапазоні від швидкості включення vВ до 
швидкості відключення vот із кроком 0,5 – 1 м/с; 

khv – швидкість вітру на висоті осі вітроколеса, м/c, 
де kh – поправочний коефіцієнт, що враховує різницю 
висот
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, 6

n

îñі
h

ô
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h
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де hосі – висота осі вітроколеса щодо основи вежі, м;
hф  – висота флюгера, м; 
n – ступеневий коефіцієнт, що враховує характер 

зміни швидкості вітру із висотою;
fi(v)  – інтегральна повторюваність швидкості 

вітру, %.
Для розрахунків у зазначеному діапазоні швидко-

стей вітру корисної потужності ВЕУ РВЕУ (кВт) для 
заданої швидкості вітру на висоті осі вітроколеса khv 
(м/с) і діаметрі ротора ВЕУ D1 (м) визначається за фор-
мулою:

( ) η η σ −= 310 , 7ÂÅÓ ïèò ÂÅÓ ð ãÐ Ð S ,                  (7)

де Рпит – питома потужність вітрового потоку зі 
швидкістю khv через одиничну площу, що визначається 
за формулою (з урахуванням, що ρ – густина повітря, 
кг/м3)

( ) ( )  = 3 20,5 , / 8ïèò hÐ p k v Âò ì                  (8)

SВЕУ – площа ВЕУ з горизонтальною віссю обер-
тання, обчислюється за формулою:

( ) π
=

2
2, , 9

4ÂÅÓ

D
S ì ,                         (9)

D – діаметр вітроколеса; 
σ – коефіцієнт потужності (в практичних розрахун-

ках приймають рівним 0,45), відн. од.; 
ηр – ККД ротора ВЕУ (близько 0,9), відн. од.; 
ηr – ККД генератора (близько 0,95), відн. од.
У вітроенергетиці зазвичай використовують робо-

чий діапазон швидкостей вітру, що не перевищують 
25 м/с. Ця швидкість відповідає 9-му вітру (шторм) за 
12-бальною шкалою Бофорта.

У таблиці 1 наведено значення питомої потужності 
Рпит для зазначеного робочого діапазону швидкостей 
вітру.

Виконавши розрахунки по (5)-(9) для декількох 
ВЕУ, отримані значення вироблення енергії ВЕУ слід 
порівняти з графіком споживання енергії об'єктом і 
призначати встановлену потужність ВЕУ таким чином, 
щоб виробництво енергії забезпечувало покриття зна-

чної частини графіка споживання. Тоді більшу частину 
року ВЕУ буде працювати в режимі економії енер-
гії і мінімальний час передавати енергію в зовнішню 
мережу.

Економічна ефективність використання ВЕУ для 
енергопостачання невеликих споживачів визначається 
наявним вітроенергетичним потенціалом, тарифом на 
електроенергію у споживача, вартістю використовува-
ної ВЕУ, технічними умовами на приєднання і рядом 
інших факторів.

Термін окупності при впровадженні вітроагрегату 
може бути визначений за формулою:

( ) ⋅
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⋅ −
, 10îê

Ò åêñ

Ð â
t

Å Ñ Â
,                     (10)

де Р ∙ в – загальна вартість установки (капітальні 
витрати) з урахуванням вартості агрегату, транспорту-
вання, митних витрат, проектних і будівельно-монтаж-
них робіт, грн; 

Е – електроенергія, що виробляється установкою на 
рік, кВт ∙ год/рік;

СТ – тариф на електроенергію, грн/кВт ∙ год;
Векс  – витрати експлуатації, грн/год.
Вартість енергії, що виробляється ВЕУ  

грн/(кВт ∙ год) пов'язана з терміном служби установки 
tСУ співвідношенням:

( ) 
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=
⋅

. 11åêñ Có
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Ð ñ Â t
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Å t
.                      (11)

Загальний прибуток від використання ВЕУ може 
бути визначений як щорічний прибуток від заощадже-
ної електроенергії, виробленої установкою, помно-
жений на період її роботи після терміну окупності з 
урахуванням щорічного корегування тарифу і витрат 
експлуатації:

( ) ( ) ( ) 
=

= − −∑ . 12
îê

ñó îê i åêñ
i t

Ï t t ÅC Â .             (12) 

Також техніко-економічну досконалість ВЕУ можна 
характеризувати таким параметром як коефіцієнт вико-
ристання встановленої потужності вітроустановки Куст. 
Він являє собою відношення поточного вироблення 
електроенергії за певний період часу, наприклад за 
рік (Wгод), до максимально можливого вироблення 
(Wmax = 8760Рном) енергії в разі, якби ВЕУ працювала 
весь цей період часу на номінальній (тобто 100%) 
потужності Nном.

( ) = . 13
8760

ãîä
óñò

íîì

W
k

Ð
.                        (13) 

Приблизні розрахунки різних об'єктів показали, що 
термін окупності об'єктів може становити 3,5–5 років 
і знижується в умовах зростання тарифу на електро-
енергію.

Дослідження, проведені в ряді країн, показали, 
що найбільш економічними зараз є ВЕУ потужністю 
100...300 кВт, а в майбутньому очікується 250...350 кВт 
[7]. Рентабельність ВЕУ середньої потужності може 

Таблиця 1
Значення питомої потужності для робочого діапазону швидкостей вітру

khv, м/с 2 3 4 5 10 14 18 20 23 25
Рпит, Вт/м2 4,9 16,55 39,2 76,6 613 1682 3575 4904 7458 9578
Джерело: розроблено автором на основі [3]
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бути забезпечена при розробці комбінованих систем 
безперебійного електропостачання, до складу яких вхо-
дять сонячні електростанції або мінігідроелектростан-
ції, або, де в якості резервного джерела електроенергії 
використовуються дизельелектричні станції (ДЕС).

Висновки з проведеного дослідження. Резюму-
ючи сказане вище, можна дійти висновку, що одним 
з перспективних ВДЕ, для впровадження на території 
Південного регіону України є вітроелектричні станції. 
Для підвищення ефективності їх впровадження необ-
хідно знати основні характеристики вітру (вітрового 

потоку). Найбільш гостре питання вітроенергетики – 
економічна ефективність і екологічність ВЕУ. Обґрун-
тування параметрів ВЕУ, її розмірів, типу, можливої 
кількості електроенергії, що виробляється на основі 
техніко-економічних розрахунків та інженерного про-
ектування з урахуванням вимог споживача, його струк-
тури електрогосподарства, зв'язку з енергосистемою, 
кількості споживаної електроенергії, витрат на оплату 
цієї енергії, а також місця розташування об'єкта енер-
гопостачання та природно-кліматичних характеристик 
в цьому районі регіону.
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ  
НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

У статті автор надає авторське визначення поняттю «технологія», визначає критичні технології як тех-
нології, які носять міжгалузевий характер, створюють суттєві передумови для розвитку багатьох технологіч-
них галузей або напрямків досліджень і розробок; перспективні технології як найбільш ефективні технології, що 
є виправданими з економічної і технологічної точок зору, які забезпечують конкурентні переваги; пріоритетні 
технології як технології, використання яких має забезпечити значний внесок у соціально-економічний і науково-
технічний розвиток країни і досягнення за рахунок цього національних і соціально-економічних цілей; проривні 
технології, які радикально змінюють життя індивіду-розуму, суспільства і глобальну економіку. Фінансування 
формування та розвитку технологій шостого технологічного укладу має здійснюватися державою в рамках 
інноваційно-технологічних кластерів. Технологічними пріоритетами у ракурсі політики держави у сфері науки, 
технологій і техніки мають бути визначені: Прогноз науково-технологічного розвитку України на період до 
2030 року, що має бути затверджений Указом Президента України; концептуальні та стратегічні документи 
в галузі соціально-економічного та інноваційного розвитку України, які мають бути затверджені постановами 
Кабінету Міністрів України; Державні цільові програми, які входять в блок «Розвиток високих технологій»; Тех-
нологічні платформи. В даний час перелік домінуючих технологій шостого технологічного укладу визначається 
в таких нових перспективних формах інфраструктури, пов'язаних з відповідними технологіями як Форсайт, 
дослідний фронт, Дорожні карти.

Ключові слова: інноваційно-технологічна діяльність, підприємництво, мале та середнє підприємство, фінан-
сова підтримка, оподаткування, кредитування, інновації. 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ  
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

Зрибнева И.П.

В статье автор дает авторское определение понятию «технология», определяет критические технологии 
как технологии, которые носят межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для развития 
многих технологических отраслей или направлений исследований и разработок; перспективные технологии как 
наиболее эффективные технологии, оправданы с экономической и технологической точек зрения, которые обе-
спечивают конкурентные преимущества; приоритетные технологии как технологии, использование которых 
должно обеспечить значительный вклад в социально-экономическое и научно-техническое развитие страны и 
достижения за счет этого национальных и социально-экономических целей; прорывные технологии, которые 
радикально меняют жизнь индивида-разуму, общества и глобальную экономику. Финансирование формирова-
ния и развития технологий шестого технологического уклада должно осуществляться государством в рамках 
инновационно-технологических кластеров. Технологическими приоритетами в ракурсе политики государства 
в сфере науки, технологий и техники должны быть определены: Прогноз научно-технологического развития 
Украины на период до 2030 года, должен быть утвержден Указом Президента Украины; концептуальные и 
стратегические документы в области социально-экономического и инновационного развития Украины, кото-
рые должны быть утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины; Государственные целевые 
программы, которые входят в блок «Развитие высоких технологий»; Технологические платформы. В настоящее 
время перечень доминирующих технологий шестого технологического уклада определяется в таких новых пер-
спективных формах инфраструктуры, связанных с соответствующими технологиями как Форсайт, исследова-
тельский фронт, Дорожные карты.

Ключевые слова: инновационно-технологическая деятельность, предпринимательство, малое и среднее 
предприятие, финансовая поддержка, налогообложения, кредитования, инновации.

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASE  
OF NEW TECHNOLOGICAL DEVICE FORMATION

Zrybnieva I.P.

The article is dedicated to the author's definition of "technology", defining of the critical technology as technology, 
which are of an interdisciplinary nature, create significant preconditions for the development of many technological areas 
or directions of research and development; advanced technology as the most effective technologies that are justifiable from 
economic and technological perspectives that provide a competitive advantage; how technology priorities technology, the 
use of which should provide a significant contribution to the socio-economic and scientific-technical development of the 
country and achieving national socio-economic goals; breakthrough technologies, which radically changed the life of the 
individual-mind, society and the global economy. Funding for the formation and development of technology satogo techno-
logical structure should be carried out by the state in the framework of the innovative-technological clusters. Technological 
priorities from the perspective of state policy in the sphere of science, technology and engineering should be winnacker: 
Forecast of scientific and technological development of Ukraine for the period up to 2030 must be approved by the act of 
the President of Ukraine; conceptual and strategic documents in the field of socio-economic and innovation development 
of Ukraine, which must be approved by resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; national target programs which 
are included in the unit "the Development of high technology"; Technology platforms. The list of the dominant technolo-
gies of the sixth technological structure has been determined in such new and promising forms of infrastructure related to 
appropriate technology foresight, research front, the Road map.

Keywords: innovation and technological activity, entrepreneurship, small and medium enterprise, financial support, 
taxation, crediting, innovations.

Вступ. Зміст і структурний аналіз технологічних 
укладів дозволяє виділити його ключові складові: про-
відні галузі, домінуючі технології, основні професії, 
інфраструктура, перспективні інститути і форми орга-
нізації інноваційних процесів.

У цій статті ми зупинимося на домінуючих техно-
логій шостого технологічного укладу. 

Постановка завдання. Дослідити техніко-тех-
нологічну базу формування нового технологічного 
укладу.

Результати. Ґрунтовне дослідження різних 
аспектів інноваційного та технологічного розвитку 
здійснили у своїх працях іноземні вчені: С. Валдай-
цев, Л Водачек, О. Водачкова, П. Еліот, Г. Ковалев, 
Ю. Морозов, З. Румянцева, Б. Санто, А. Стрікленд, 

Б. Твісс, А. Томпсон, Е. Уткін, Р. Фатхутдінов, 
Й. Шумпетер, Ю. Яковець, вітчизняні науковці: 
О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, Л.К. Безчасний, В.І. Бойко, 
А.М. Бузні, В.М. Геєць, М.В. Гладій, В.І. Захар-
ченко, О.В. Крисальний, В.І. Ландик, І.І. Лукінов, 
С.М. Покропивний, П.Т. Саблук, Л.І. Федулова, 
М.Г. Чумаченко, О.М. Шестопаль та інші. Пробле-
мам державного регулювання, матеріального, фінан-
сового, інформаційного забезпечення інноваційної 
діяльності та розвитку інноваційно-технологічного 
підприємництва приділили свою увагу А.П. Гай-
дуцький, М.Я. Дем’яненко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська, М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, 
М.Й. Малік, Г.М. Підлісецький, М.А. Садиков, 
В.В. Юрчишин та ін.
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Розкриваючи структуру 6-го технологічного укладу 
через такий ключовий елемент як технології, слід уточ-
нити, що мається на увазі під цією категорією.

Всі трактування поняття «технологія» і у вітчиз-
няній, і в зарубіжній літературі можна звести в 
самому загальному плані до двох позицій. У пер-
шому випадку під технологією розуміється спосіб, 
за допомогою якого «ресурсний вхід (input) виробни-
чого процесу надає «продуктовий випуск» (output)». 
У колишньому СРСР цей напрям досліджень було 
фактично визначальним. 

В даний час, тобто в умовах ринкової економіки, 
якщо в розрахунок береться традиційне трактування 
технології як способу перетворення вихідних ресурсів 
у продукцію, то, на наш погляд, дана точка зору є і в 
теорії, і на практиці не зовсім точною та не відображає 
сучасні реалії, а також вимагає певного доповнення.

Що ж слід розуміти під технологією? Відразу обмо-
вимося, якщо ми сформулюємо це поняття у вузькому 
сенсі слова і віднесемо його тільки лише до виробни-
цтва і аналогічним йому функціонально-технічним 
сферам по руху інноваційного циклу, то загальноприй-
няте визначення є вірним. Але, зважаючи на те, що 
технологія найчастіше займає проміжне і центральне 
положення між наукою і виробництвом, частково вона 
без сумніву має діяти у поєднанні і зі сферою науки. 
Ось саме цей аспект, а також її ринкова доцільність 
якраз і виявилися втраченими в нашій теорії і практиці.

Таким чином, тут технологія трактується як наука. 
А якщо звернути увагу на етимологію цього терміна, 
то технологія набуває і третє звучання – мистецтво, 
майстерність, уміння. Йдеться про секрети виробни-
цтва, комерційну інформацію. Саме останній аспект 
у змістовному звучанні технології все більше і більше 
актуалізується останнім часом. Це пов'язано, наприк-
лад, з діяльністю щодо ефективної реалізації такого 
об'єкта інтелектуальної власності як ноу-хау.

У другому випадку під технологією розуміється все 
те, що пов'язано з перетворенням, практичною реалі-
зацією наукових знань. Технологія, тобто практичне 
застосування фізичних наук, – це одна з форм знання. 
Вона не може бути єдино необхідним знанням ні в 
одному виді бізнесу. Існує величезна безліч компаній 
в сферах з високою технологією, які як раз в техно-
логії не досягли досконалості. Звичайно, технологія 
у них достатньо розвинута, але, переважно в іншому, 
наприклад, в маркетингу. Це є, перш за все, технічна 
інформація та практичні знання, які можуть бути вико-
ристані для проектування виробництва, виготовлення, 
використання або реконструкції товару, включаючи 
технічні дані і математичне забезпечення.

Технологія – особливий вид товару на ринку. На 
певній стадії руху по траєкторії «ідея-ринок» інно-
ваційна технологія набуває товарний вигляд (патент, 
виробничий досвід, «ноу-хау» та інше і може бути 
предметом передачі (дифузії) [3, с. 116].

На наш погляд, при визначенні поняття «техно-
логія» доцільно не протиставляти дані підходи, а 
об'єднати їх, оскільки вони є взаємодоповнюючими. 
Справа в тому, що технології можуть бути представлені 
як у вигляді готових товарів (наприклад, обладнання), 
так і у вигляді патентів, ліцензій, ноу-хау.

Цей підхід до визначення сутності категорії 
«технологія» можна конкретизувати з урахуванням 

класифікаційної характеристики технологій, їх тип-
логії, видів.

У науковій літературі наводиться і описується 
досить широке коло різних видів технологій. Напри-
клад, виділяють ключові технології, інфраструктурні 
технології, технології майбутнього. Зазначимо, що 
наведені види технологій просто зазначаються і не 
характеризуються, крім «технологій майбутнього», 
пошуки яких останнім часом активізувалися у світовій 
практиці «технологій майбутнього». Вони включають 
10 основних технологій: геоінженерію, інтелектуальні 
енергетичні системи, радикальні матеріали, синте-
тичну біологію, індивідуальну геноміку, біоинтер-
фейси, інформаційні інтерфейси, сонячну енергетику, 
ноотропні препарати, препарати, що поєднують кос-
метику і фармацевтику – космецевтика. Крім цього, до 
таких можна віднести ще декілька технологій і ради-
кальних продуктів: нові енергетичні батареї; біопа-
ливо; стовбурові клітини; клонування; робототехніка; 
низькоорбітні космічні польоти; мемристори [5, c. 78].

Найбільш поширеними є, так звані критичні техно-
логії (КТ), списки яких складаються у багатьох розви-
нених країнах світу. Загальноприйнятого визначення 
критичних технологій на даний момент немає. 

Інша точка зору: КТ – це цілий ряд технологій, 
які, з одного боку, забезпечують гарантію створення 
сучасних озброєнь, а, з іншого боку – забезпечують 
конкурентоспроможність товарів на міжнародному 
ринку [1, с. 220].

Так само під критичними технологіями розумі-
ються такі технології, які носять міжгалузевий харак-
тер, створюють суттєві передумови для розвитку бага-
тьох технологічних галузей НДДКР і забезпечують в 
сукупності головний внесок у вирішення ключових 
проблем реалізації пріоритетних напрямів розвитку 
науки і технологій, без яких реалізація пріоритетного 
напряму неможлива [2, с. 62]. Тут до трактування кри-
тичних технологій підходять через визначення тема-
тичних сфер розвитку науки і технології, які забезпечу-
ють основний внесок у науково-технологічний прогрес 
і досягнення довгострокових цілей соціально-еконо-
мічного розвитку.

На нашу думку, критичні технології – це комплекс 
міжгалузевих (міждисциплінарних) технологічних 
рішень, що дозволяють найбільш ефективно реалізо-
вувати пріоритетний напрям. КТ мають забезпечувати 
реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, тех-
нологій і техніки і їх перелік має бути зафіксовано в 
ряді періодично прийнятих документів. 

У західній науці критичність технології останнім 
часом все частіше визначається не природою самої 
технології, а характером її використання, тобто кри-
тичність відбувається із значення кінцевого продукту, 
в якому технологія є тільки частиною. Критичною для 
національних стратегічних цілей може бути не тільки 
і не стільки якась технологія, скільки їх сукупність, 
ступінь взаємодії, інфраструктурні фактори, стан про-
мислової галузі і особливо - кваліфікація робітників, 
які повинні використовувати обладнання, яке працює 
за новою технологією. Дане визначення, що представ-
ляє інтерес, дано в контексті формування та розвитку 
національних інноваційних систем, з позицій яких на 
перший план «критичності» в сучасному світі має вихо-
дити вже не набір наукових розробок і методів їх про-
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мислового виробництва, а питання адекватності інфра-
структури, освіти і підготовки кадрів. Так, наприклад, 
в цьому контексті критичні технології повинні стати 
орієнтиром для вищих навчальних закладів при під-
готовці необхідних фахівців. Технічні заклади вищої 
освіти повинні, перш за все, орієнтуватися на ці техно-
логії і готувати фахівців за цими напрямками, оскільки 
потрібні кадри для розвитку науки в цих напрямках і 
для нових виробництв, які будуть реалізовувати нові 
критичні технології.

Однак на практиці при формуванні списків критич-
них технологій у розвинених країнах світу керуються, 
головним чином, природою технології та пов'язаними 
з нею кваліфікацією і проблемами розробки, при цьому 
мова також йде про те, щоб окреслити їх більш широко 
і виділити певні технологічні сфери. Розглянемо 
наступні сім критичних технологій, які увійшли до зве-
деної доповіді Національної групи з аналізу критичних 
технологій при Управлінні науково-технічної політики 
Білого дому в 1995 р.:

– програмне забезпечення (складні інтелектуальні 
адаптивні системи, сенсори);

– виробничі технології (виготовлення окремих 
продуктів, безперервний виробничий процес, вироб-
ництво на мікро - і нанорівні, механічна обробка);

– інформатика і зв'язок (системи зв'язку, нові тех-
нології побудови високошвидкісних комп'ютерних 
систем, обробка великих масивів інформації);

– енергетика (енергозберігаючі технології та пере-
дача енергії, нові методи вироблення енергії, техноло-
гії підвищення ефективного використання енергії);

– біотехнології та медицина (рекомбінація ДНК, 
створення вакцин, біосумісні матеріали, функціо-
нальна діагностика технології сільського господарства 
і харчової промисловості, ергономіка);

– нові матеріали (матеріали й конструкції);
– транспорт (аеродинаміка, авіоніка і управління, 

двигуни, силові установки, інтеграція систем, люд-
ський інтерфейс) [2, с. 55-56].

На сьогоднішній день дані технологічні сфери не 
втратили пріоритетних позицій у США, хоча й допо-
внилися новими. 

Повертаючись до характеристики технологій, від-
значимо, що в економічній літературі представлені 
різні їх класифікації.

По-перше, це розподіл на нові, унікальні і відпра-
цьовані. Так, виробничий процес може вибудовува-
тися на абсолютно нових, унікальних технологіях, які 
передбачають одержання товарної продукції з новими 
споживчими властивостями, а також може модерні-
зуватися в рамках вже відпрацьованих технологій, на 
основі яких випускається користується попитом про-
дукція [3, с. 116].

По-друге, крім цих технологій автори виділяють 
нові і традиційні технології.

По-третє, в книзі The Innovators Dilemma (1997 р.) 
К. Крістенсен виділив «підтримуючі» технології, які 
покращують існуючий продукт, і «підривні» техно-
логії, які спочатку характеризуються найгіршою від-
дачею. Зміна лідера в якій-небудь галузі промисло-
вості відбувається тоді, коли нікому невідома компанія 
поставляє на ринок нову «підривну» технологію. Тер-
міни «підривні», «проривні» інновації виділяються за 
іншим критерієм, характеризуючи ступінь економіч-

ної вигоди від радикальності інноваційних продуктів 
на ринку. Такий підхід важливий для корпорацій, а 
також для державних органів США, які відповідають 
за стимулювання виробництва наукоємної продукції, її 
експорту і підтримки глобальної конкурентоспромож-
ності економіки США [4, с. 56].

Тут «підтримуючі» і «підривні» технології співвід-
носяться з радикальними і поліпшують інновації.

По-четверте, класифікаційна характеристика техно-
логій науковцями. У їх числі такі технології:

1. Критичні технології – технології, які носять між-
галузевий характер, створюють суттєві передумови для 
розвитку багатьох технологічних галузей або напрям-
ків досліджень і розробок.

2. Перспективні технології – найбільш ефективні 
технології, що є виправданими з економічної і техноло-
гічної точок зору, які забезпечують конкурентні пере-
ваги.

3. Пріоритетні технології – технології, викорис-
тання яких має забезпечити значний внесок у соці-
ально-економічний і науково-технічний розвиток 
країни і досягнення за рахунок цього національних і 
соціально-економічних цілей.

4. Проривні технології, які радикально змінюють 
життя індивіду-розуму, суспільства і глобальну еко-
номіку.

У наведеному списку немає зрозумілості за рядом 
моментів:

– який критерій покладено в основу даної класи-
фікації;

– не зрозуміло, що означає вираз «найбільш ефек-
тивні технології»;

– відсутність конкретних прикладів, тобто, які 
технології відносяться до «критичних», «перспектив-
них», «пріоритетних», «проривних» технологий;

– з точки зору реалізації на практиці не цілком 
зрозуміло, які технології мають пріоритетне значення, 
то ті, які радикально змінюють життя індивідуума, 
суспільства і глобальну економіку, то ті, які забез-
печують значний внесок у соціально-економічний і 
науково-технічний розвиток країни і досягнення за 
рахунок цього національних і соціально-економічних 
цілей; чи то ті, що носять міжгалузевий характер і 
складають суттєві передумови для розвитку багатьох 
технологічних галузей або напрямків досліджень і роз-
робок, або ж найбільш ефективні технології, обґрунто-
вані з економічної і технологічної точок зору, які забез-
печують конкурентні переваги;

– трактування «перспективних», «пріоритетних», 
«проривних» технологій представляються спірними.

Узагальнюючи наведені точки зору на класифіка-
цію технологій, відзначимо наступне. На наш погляд, 
при будь-якій класифікації необхідно включити як 
один із її критеріїв такий аспект як цілепокладання. 
Отже, з точки зору формування шостого технологіч-
ного укладу (ТУ) доцільно класифікувати технології 
залежно від якості інновацій. У зв'язку з цим, доцільно 
виділити дві групи технологій, а саме засновані на 
радикальних інноваціях і засновані на покращенні 
інновацій.

Розвиток попередніх радикальних інновацій 
(мається на увазі п'ятий технологічний уклад), насам-
перед, інформаційних технологій, призвело до струк-
турних змін у національних економіках і глобальній 
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економіці. Зараз у рамках шостого технологічного 
укладу до нових радикальних інновацій слід відносити 
нано, біотехнології та генну інженерію, інформаційно-
комунікаційні технології нового покоління (квантові, 
оптичні; лазерні телевізори, безекранні дисплеї) і ког-
нітивні технології. До радикальних інновацій можна 
віднести і екологічно чисту (нову або «зелену» енер-
гетику). Ці технології мають властивості радикальних 
інновацій (володіють здатністю породжувати нові тех-
нології і вдосконалюватися).

Виходячи з аналізу наведених точок зору на тех-
нологію, а також відчуваючи підходи до структури 
технологічного укладу, можна, на наш погляд, сфор-
мулювати наступне визначення поняття «домінуючі 
технології», що відображають якість технологічного 
укладу. Це технології, які засновані на базисних інно-
ваціях, що входять в ядро того чи іншого ТУ, що є, як 
правило, міждисциплінарними, і дозволяють реалізо-
вувати кардинальні структурні зміни в економіці та 
суспільстві і забезпечують на цій основі конкурентні 
позиції країни в глобальному просторі.

Далі відзначимо, що п'ятий технологічний уклад 
Україна вже втратила, ми туди вже не ввійдемо. Але 
ось шостий технологічний уклад ми можемо встигнути 
освоїти. Він сьогодні знаходиться в ембріональній 
фазі, він ще тільки-тільки почав розвиватися.

У зв'язку з необхідністю формування в нашій країні 
нового шостого технологічного укладу звернемося до 
аналізу технологічних пріоритетів у ракурсі політики 
держави у сфері науки, технологій і техніки.

Пріоритети, так або інакше пов'язані з цією сфе-
рою, мають бути визначені в наступних документах:

Прогноз науково-технологічного розвитку Укроа-
їни на період до 2030 року, що має бути затверджений 
Указом Президента України;

Концептуальні та стратегічні документи в галузі 
соціально-економічного та інноваційного розвитку 
України, які мають бути затверджені постановами 
Кабінету Міністрів України;

Державні цільові програми, які входять в блок «Роз-
виток високих технологій»;

Технологічні платформи.
Технологічними пріоритетами, на нашу думку, 

мають бути наступні: пріоритетні напрями розвитку 
науки, технологій і техніки; безпека та протидія теро-
ризму; живі системи; індустрія наносистем і матеріали; 
інформаційно-телекомунікаційні системи; перспек-
тивні озброєння, військова та спеціальна техніка; раці-
ональне природокористування; транспортні, авіаційні 
та космічні системи; енергетика та енергозбереження.

Якщо порівняти стан справ в Україні і, наприклад, 
в США, то структура напрямів науково-технологіч-
них пріоритетів практично є однаковою. Спільними 
є і ключові фактори, що мають найбільший вплив 
на їх формування: військовий (загрози національній 
безпеці, діалектика військово-технічного прогресу, 
технологічні прориви потенційних супротивників); 
науково-технічний (новітні напрямки в сері НДДКР); 
економічний (стан економіки з позицій довгострокових 
перспектив і структурних проблем); ресурсний.

В умовах ескалації озброєнь у світі у зв'язку з вій-
ськовим конфліктом в Україні, акцент у пріоритетах 
може істотно зміститися у бік технологій забезпечення 
національної безпеки: безпека та протидія тероризму 

та перспективні види озброєння, військової та спеці-
альної техніки.

Реалізація пріоритетів у сфері науки, технологій і 
техніки на практиці може бути проаналізована з тих 
напрямків, куди спрямовуються ресурси, що конкретно 
фінансується і в яких обсягах. З цієї точки зору певний 
інтерес представляють державні цільові програми. 

Фінансування формування та розвитку технологій 
шотого технологічного укладу має здійснюватися дер-
жавою в рамках інноваційно-технологічних кластерів 
(ІТК). Їх спеціалізація має бути наступна: ядерні та 
радіаційні технології; виробництво літальних і косміч-
них апаратів, суднобудування; фармацевтика, біотехно-
логії та медична промисловість; нові матеріали; хімія 
і нафтохімія; інформаційні технології та електроніка.

Інноваційно-технологічні кластери, як показує сві-
товий досвід, виступають ефективним механізмом у 
справі істотного збільшення рівня науково-технічної 
бази за рахунок посилення міжнародної конкурент-
ності підприємств, що входять до складу ІТК. Напри-
клад, Німеччина - сучасний лідер в сфері біотехноло-
гій, локалізує на своїй території 552 біотехнологічні 
підприємства.

В даний час перелік домінуючих технологій шос-
того ТУ визначається в таких нових перспективних 
формах інфраструктури, пов'язаних з відповідними 
технологіями як Форсайт, дослідний фронт, Дорожні 
карти.

Дослідний фронт в західному розумінні – це сфери 
досліджень і розробок з високим ступенем наукової 
важливості і з великим потенціалом застосування. 
Критерій актуального дослідного фронту – найбільш 
цитовані статті та теми, а також патентна активність: 
електрообладнання, цифровий зв'язок, комп'ютерні 
технології, вимірювальна апаратура, медицина, тонка 
органічна хімія, біотехнології, фармацевтика, двигуни, 
насоси, турбіни, транспорт у світовій практиці.

Саме в умовах глобалізації інфраструктура перемі-
щається на ключові позиції не тільки в становленні і 
розвитку 6-го ТУ, але і всієї економіки в цілому.

Інфраструктура у своїй новій якості, тобто як стра-
тегічно важлива складова техніко-технологічної сис-
теми, дозволить запустити розвиток нових галузей 
національної економіки на основі нано-біо-інформа-
ційних технологій, що вимагає підвищення рівня цен-
тралізації через посилення ролі держави. Мова, насам-
перед, йде про збільшення вкладень в інфраструктуру 
і закріплення її нового статусу – фактора формування 
домінуючих технологій 6-го ТУ в умовах постіндустрі-
ального суспільства.

Якщо попередні технологічні уклади (5-ий ТУ та 
інші) спочатку розвивалися на основі базових секто-
рів економіки (енергетика, верстатобудування, спо-
соби обробки матеріалів), то шостий технологічний 
уклад формується інакше. В умовах глобалізації 
новий уклад (6-ий ТУ) почав розвиватися в Україні з 
інфраструктури.

Потенціал формування і розгортання домінуючих 
технологій шостого ТУ здійснюється з допомогою 
науково-технологічного Форсайта. Сучасна ситуація 
глобалізації науки, технологій і ринків вимагає від про-
відних університетів врахування світових науково-тех-
нологічних трендів, в тому числі і з метою підтримання 
своєї конкурентоспроможності. На основі власної сис-
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теми Форсайта мають формуватися такі об'єкти інфра-
структури досліджень і розробок як Центри переваги: 
інформаційно-комунікаційні технології, фотоніка, 
біомедичні технології, нові матеріали. Технологічні 
напрями, що розвиваються даними структурами, що 
відповідають світовим трендам парадигмі шостого ТУ, 
що характеризується мініатюризацією і конвергенцією 
інформаційних, нано-, біо- та когнітивних технологій.

Висновок. Розгортання перспективного техноло-
гічного укладу пов'язане з розробкою новітніх техно-
логій, що входять в його ядро, так званих домінуючих 

технологій. Виходячи з аналізу наведених точок зору 
на технологію, а також, з огляду на підходи до струк-
тури технологічного укладу, вважаємо, що «домінуючі 
технології», що відображають якість технологічного 
укладу - це технології, засновані на базисних іннова-
ціях, що входять в ядро того або іншого технологіч-
ного укладу, що є, як правило, міждисциплінарними, 
і дозволяють забезпечити кардинальні структурні зм 
іни в національній економіці і суспільстві, забезпечу-
ючи на цій основі конкурентні позиції країни в гло-
бальному просторі.
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НЕОІНДУСТРІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти неоіндустріального характеру розвитку інно-
ваційно-технологічної активності економіки регіону. Наголошено, що основним національним пріоритетом 
сталого розвитку України та її регіонів є перехід економіки з експортно-сировинної моделі розвитку на іннова-
ційну, що сприяє інтенсивному і стійкому економічному зростанню, зниженню залежності економіки країни 
від кон'юнктури зовнішніх ринків. Зазначено, що для запобігання негативному сценарію розвитку важливо при-
ступити до реалізації неоіндустріалізації, яка пов'язана з докорінним інноваційним оновленням промисловості 
як галузі, що поставляє інноваційні засоби виробництва в усі інші галузі та сфери діяльності. Обґрунтовано, 
що проблема подолання технологічної відсталості вирішується шляхом концентрації ресурсів на проривних 
напрямках нового технологічного укладу, багаторазового підвищення інвестиційної та інноваційної активності. 
Проаналізовано еволюцію наукових поглядів щодо неоіндустріальних аспектів розвитку інноваційно-техноло-
гічної активності економіки регіону. Досліджено ключові статистичні показники інноваційно-технологічної 
активності економіки регіонів України. Проаналізовано інституційні та організаційні тенденції особливостей 
розвитку інноваційно-технологічної сфери регіонів України. Досліджено гіпотезу про зниження інтенсивності 
потоку технічних інновацій, що є перешкодою в напрямку неоіндустріального розвитку регіону. Зазначено, що 
великий вітчизняний капітал, що здатний здійснювати вкладення у виробництво і комерціалізацію нових знань, 
склався в основному в галузях, які за своєю природою є найменш інноваційними, – видобуток і первинна переробка 
сировини, торгівля і банківська сфера. Наголошено, що підприємства, які випускають кінцеву готову продукцію і 
є більш інноваційними в принципі, в більшості мають меншу рентабельність, тому власних коштів їм вистачає 
на забезпечення, головним чином, поточного виробництва, а їх можливості фінансування інноваційних розробок 
є вкрай обмеженими.

Ключові слова: неоіндустріалізація, інноваційно-технологічна модернізація, науково-технічний розвиток, 
регіональна економіка, інноваційна інфраструктура, економічне регулювання, кластеризація, інноваційна пауза, 
валовий регіональний продукт.

NEOINDUSTRIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF THE REGIONAL ECONOMY

Londarenko D.

The article examines the theoretical and practical aspects of the neo-industrial nature of the development of innovation 
and technological activity of the regional economy. It is noted that the main national priority of sustainable development 
of Ukraine and its regions is the transition of the economy from an export-raw material model of development to an 
innovative one, which contributes to intensive and sustainable economic growth, reducing the dependence of the 
country's economy on foreign market conditions. It is noted that in order to prevent a negative development scenario, it 
is important to start implementing neoindustrialization, which is associated with a radical innovative renewal of industry 
as an industry that supplies innovative means of production to all other industries and spheres of activity. It is proved that 
the problem of overcoming technological backwardness is solved by concentrating resources on breakthrough areas of 
a new technological order, repeatedly increasing investment and innovation activity. The article analyzes the evolution 
of scientific views on neo-industrial aspects of the development of innovative and technological activity of the regional 
economy. Key statistical indicators of innovation and technological activity of the economy of the regions of Ukraine are 
studied. Institutional and organizational trends in the development of the innovation and technological sphere in the 
regions of Ukraine are analyzed. The hypothesis of a decrease in the intensity of the flow of technical innovations, which 
is an obstacle to the neoindustrial development of the region, is investigated. It is noted that large domestic capital, which 
is able to invest in the production and commercialization of new knowledge, has developed mainly in the industries that 
are by their nature the least innovative – extraction and primary processing of raw materials, trade and banking. It is 
noted that enterprises that produce final finished products and are more innovative in principle, most of them have lower 
profitability, so they have enough of their own funds to support mainly current production, and their ability to finance 
innovative developments is extremely limited.

Keywords: neoindustrialization, innovation and technological modernization, scientific and technical development, 
regional economy, innovation infrastructure, economic regulation, clustering, innovation pause, gross regional product.
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Постановка проблеми. Актуальність теми даного 
дослідження визначається стрімко зростаючим впли-
вом таких нових форм інтеграції науки і виробництва 
на регіональному рівні, як технополіси і технопарки, 
на інноваційну перебудову галузевої і територіаль-
ної структури економіки регіонів розвинених країн 
світу. В умовах високих темпів інтеграції внутрішніх 
і зовнішніх ринків, руху капіталів і прискорення інвес-
тиційних потоків сталий економічний і соціальний 
розвиток регіонів України передбачає динамічний, 
взаємопов'язаний і збалансований розвиток в регіонах 
сфер матеріального виробництва і виробничої інфра-
структури, зростання чисельності населення і роз-
виток соціальної сфери. Ефективне функціонування 
регіональних соціально-економічних підсистем, підви-
щення рівня і якості життя населення на основі більш 
повного і ефективного приведення в дію виробничого, 
людського, природного, науково-технічного потенці-
алу регіонів, досягнення в них високих темпів еконо-
мічного зростання може бути реалізовано тільки при 
забезпеченні інноваційного розвитку регіонів, основу 
якого становить інноваційно-технологічна модерніза-
ція економіки. У свою чергу вона являє собою удоско-
налення і оновлення економіки на основі впровадження 
новітніх науково-технічних досягнень і прогресив-
них технологій, здійснення ефективних структурних 
зрушень та інституційних перетворень, спрямованих 
на економічне зростання і підвищення конкуренто-
спроможності економіки регіону в міжрегіональному 
і міжнародному поділі праці. У нашій країні іннова-
ційно-технологічна модернізація регіональної еконо-
міки тільки починає відбуватися, в стадії становлення 
знаходяться і наукові підходи до формування стратегії 
розвитку технополісів, організації системи управління 
ними в умовах українських регіонів. Ефективні струк-
турні зрушення в економіці регіонів, усунення сформо-
ваних галузевих і територіальних диспропорцій, подо-
лання сировинної і напівпродуктової спрямованості 
промисловості, обмеження і регулювання монополізму 
в окремих сферах діяльності, забезпечення високих 
темпів впровадження досягнень науки і техніки, при-
скорений розвиток секторів промисловості, що виро-
бляють конкурентоздатну кінцеву продукцію, є пріори-
тетними напрямками інноваційного розвитку регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем інноваційно-технологічної модерні-
зації регіональної економіки присвячені праці таких 
дослідників, як Авдулова О., Глаузнер Н., Кулькіна 
О., Келле В., Клейн Е., Татаркіна О., Дагаєва А., Сухо-
вій А., Перевалова Ю., Нестеренко О., Ятнова О., 
Голова В., Кузнєцова Г., Лагодієнко В., Тимоніна В., 
Богатирьова О., Шумпетер Й. та ін. 

Незважаючи на увагу, яка приділяється пробле-
мам інноваційно-технологічної модернізації еконо-
міки регіонів в Україні, існує необхідність в розробці 
науково-обґрунтованої теоретичної та практичної бази 
по формуванню інноваційних науково-технологічних 
об’єктів регіонального значення. 

Метою дослідження є обґрунтування неоіндустрі-
альних аспектів розвитку інноваційно-технологічної 
активності економіки регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вним національним пріоритетом сталого розвитку 
України та її регіонів є перехід економіки з експортно-

сировинної моделі розвитку на інноваційну, що сприяє 
інтенсивному і стійкому економічному зростанню, зни-
женню залежності економіки країни від кон'юнктури 
зовнішніх ринків. Україна відстала від країн-лідерів 
інноваційного розвитку ще в минулому столітті, про-
пустивши спочатку науково-технічну революцію, а 
потім з великим запізненням почавши пристосовува-
тися до революції інформаційної. Реальні витрати на 
науку наприкінці 1990-х рр. перебували за абсолют-
ною величиною на рівні сорокарічної давності, а щодо 
ВВП – навіть на рівні 1950 р. [9].

У зв'язку з цим особливий інтерес представляє 
вивчення проблем, пов'язаних з пошуком шляхів 
активізації процесу створення інновацій і можли-
вістю промислового комплексу втілювати у виробни-
чій діяльності найпередовіші технології і продукти, 
які створюються в ході інноваційної діяльності, що є 
однією з передумов сталого соціально-економічного 
розвитку території.

Для запобігання негативному сценарію розвитку 
важливо приступити до реалізації неоіндустріалізації, 
яка пов'язана з докорінним інноваційним оновленням 
промисловості як галузі, що поставляє інноваційні 
засоби виробництва в усі інші галузі та сфери діяль-
ності [3].

На відміну від першої фази індустріалізації, успішно 
здійсненої в середині минулого століття на базі елек-
трифікації і механізації народного господарства, нео-
індустріалізація передбачає проведення масштабної 
автоматізації і комп'ютеризації робочих місць, а також 
досягнення вертикальної інтеграції виробництв [8].

Саме в промисловості максимально сконцентро-
вані наукомісткі і високотехнологічні виробництва, що 
увібрали в себе у вигляді базисних інновацій останні 
досягнення науково-технічної думки. У сучасну техно-
тронну епоху рівень розвитку промисловості – голов-
ного споживача техніко-технологічних нововведень-
цілком визначає місце країни в ієрархії технологічно 
розвинених держав.

Тому неоіндустріалізація повинна стати тим локо-
мотивом інноваційного розвитку, який прискорить 
реалізацію п'ятого і шостого технологічних укладів і 
забезпечить перехід продуктивних сил і виробничих 
відносин української регіональної економіки на новий 
якісний рівень. Неоіндустріалізація – це пріоритет 
переходу до інноваційної економіки [7].

Наша гіпотеза полягає в тому, що зниження інтен-
сивності потоку технологічних інновацій («іннова-
ційна пауза») є перешкодою в напрямку неоіндустрі-
ального розвитку.

Інноваційна пауза виникає внаслідок того, що 
інтенсивність потоку вторинних інновацій, породже-
них поточними базисними інноваціями, суттєво знизи-
лася, а нова базисна інновація ще не «дозріла» [3].

Проблема подолання технологічної відсталості 
вирішується шляхом концентрації ресурсів на прорив-
них напрямках нового технологічного укладу, багато-
разового підвищення інвестиційної та інноваційної 
активності.

Останній фактор є одним із стратегічно важливих 
факторів для регіону, що забезпечує його конкуренто-
спроможність. В рамках даної статті під інноваційною 
активністю розуміється інтенсивність здійснення еко-
номічними суб'єктами діяльності з розробки та залу-
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чення нових технологій або удосконалюючих продук-
тів в господарський оборот.

На роль інновацій в економічному розвитку одним 
з перших звернув увагу представник сучасної школи 
економічної думки М. Кондратьєв, який в теорії вели-
ких циклів виявив, що перед початком і у самому 
початку підвищувальної хвилі кожного великого циклу 
спостерігаються значні зміни в основних умовах госпо-
дарського життя суспільства, які виражаются в глибо-
ких змінах техніки виробництва та обміну, у зміні умов 
грошового обігу, у посиленні ролі нових країн у сві-
товій господарській життя тощо. Так, сформульована 
хвильова теорія М. Кондратьєва дозволила побачити 
можливість прискореного подолання чергової цикліч-
ної кризи за допомогою впровадження радикальних 
техніко-економічних інновацій [2].

Ідеї М. Кондратьєва були використані австрійським 
економістом Й. Шумпетером. Розвиваючи думку про 
те, що динаміка економічної структури суспільства 
швидко реагує на базові нововведення, що тягнуть за 
собою реалізацію вторинних, модернізуючих, соці-
ально-економічних нововведень, Й. Шумпетер поба-
чив в інноваціях головний фактор економічного прог-
ресу і прийшов до висновку, що виробництво не може 
існувати без постійних революційних змін в техніці і 
технології виробництва, освоєння нових ринків, реор-
ганізації ринкових структур. Можна зробити висновок, 
що Й. Шумпетер є родоначальником теорії розвитку 
інноваційної діяльності в сучасному її трактуванні, 
оскільки в першій половині XX ст. ним було сформу-
льовано поняття «інновація» [7]. 

Це поняття охоплює наступні п'ять випадків:
1) виготовлення нового, тобто ще невідомого спо-

живачам, блага або створення нової якості того чи 
іншого блага;

2) впровадження нового, тобто ще практично 
невідомого для даної галузі промисловості, методу 
(способу) виробництва, в основі якого не обов'язково 
лежить нове наукове відкриття і який може полягати 
також у новому способі комерційного використання 
відповідного товару;

3) освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, 
на якому досі дана галузь промисловості цієї країни ще 
не була представлена, незалежно від того, існував цей 
ринок раніше чи ні;

4) отримання нового джерела сировини або напів-
фабрикатів, рівним чином незалежно від того, існувало 
це джерело раніше, або просто не бралося до уваги, або 
вважалося недоступним, або його ще тільки належало 
створити;

5) проведення відповідної реорганізації, наприк-
лад, забезпечення монопольного становища (за допо-
могою створення тресту) або підрив монопольного 
становища іншого підприємства» [5].

Підходи до поняття «інноваційна активність», 
запропоновані рядом зарубіжних і українських вчених 
різняться між собою.

Зокрема, Г. Менш зазначав, що «частота вве-
дення нововведень визначається довгими 50-річними 
циклами» та виявив зв'язки між базисними інноваці-
ями, економічним зростанням і циклічністю: «в резуль-
таті з'являються нові виробництва, нові продукти, 
попит на які перевищує пропозицію, що призводить до 
потужного зростання економіки» [4]. 

Я. Ван Дейн стверджував, що «поява інновацій різ-
них типів пов'язана з різними фазами соціально-еконо-
мічного і науково-технічного розвитку, представле-
ними у вигляді «довгої хвилі».

В. Баранчєєв розробив комплексну характеристику 
інноваційної діяльності фірми, що включає сприйнятли-
вість до новацій, засновану на компетенції в питаннях 
прогресу в даному виді діяльності, ступінь інтенсив-
ності здійснюваних дій з трансформації новації та їх 
своєчасність, здатність мобілізувати потенціал необ-
хідної кількості та якості товару, в тому числі його при-
ховані сторони, здатність забезпечити обґрунтованість 
застосованих методів, раціональність технології іннова-
ційного процесу по складу і послідовності операцій [2].

О. Нікітіна досліджувала ступінь ефективності та 
регулярності інновацій, динаміки дій щодо створення 
та практичної реалізації нововведень [6].

В. Поляков обґрунтував комплексну характерис-
тику інноваційної діяльності, що включає в себе сту-
пінь інтенсивності здійснюваних дій і їх своєчасність, 
здатність мобілізувати потенціал необхідної кількості 
і якості [7].

Ю. Яковець зазначав, що інновації – неодмінна час-
тина науково-технічних і економічних циклів, основа 
виходу з кризи. Досліджувався взаємозв'язок наукових, 
технічних, інноваційних, економічних, освітніх, органі-
заційно-управлінських циклів та їх інноваційних фаз [1].

Перевіримо висунуту гіпотезу про зниження інтен-
сивності потоку технологічних інновацій на основі 
наявних офіційних статистичних даних по регіонах 
України. Період дослідження – з 2007 по 2017 рр. дже-
релом даних є офіційна статистична інформація Мініс-
терства статистики України.

Узагальнюючим показником, що характеризує інно-
ваційну активність, є відношення внутрішніх витрат на 
дослідження і розробки до величини валового регіо-
нального продукту (ВРП).

Порівняльний аналіз регіонів за внутрішніми витра-
тами на наукові дослідження і розробки та їх частки в 
ВРП показує досить високі відмінності між регіонами 
України за даними показниками, що підтверджується 
абсолютними і відносними параметрами.

Протягом розглянутого періоду регіони демон-
струють досить високі показники частки внутрішніх 
витрат на наукові дослідження і розробки до ВРП, 
а в 2017 р. розрив значень досяг 0,32% максимальне 
значення даний показник продемонстрував в 2017 р. 
(1,36%), причому в порівнянні з 2016 р. він виріс на 
0,26%, що є найбільшим приростом за десятирічний 
період [2].

Відношення витрат на дослідження і розробки до 
ВРП регіонів з початку аналізованого періоду скоро-
тилося на 0,1% і в 2017 р. склало 1,21%. Однак коли-
вання показника відносно середньої величини (1,21%) 
були невисокі, що свідчить про незначну якісну зміну 
даного показника. Збереження такого співвідношення 
може призвести до руйнування науково-технічного 
потенціалу, втрати позицій у більшості наукових 
напрямків і можливостей виходу на світові високотех-
нологічні ринки.

Регіонами-лідерами серед аналізованих є Київська 
та Харківська області, де частка внутрішніх витрат на 
наукові дослідження і розробки до ВРП зберігається 
на стійкому 4-5% рівні. Більш високі показники, що 
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наближаються до 2%, спостерігаються у Дніпропе-
тровській та Кіровоградській областях (виняток стано-
вить 2014 р.).

Висновки щодо величин, які характеризують фінан-
сове оснащення за оцінками регіональних дослідників, 
можна вважати оптимістичними, оскільки вони підви-
щуються в динаміці із часом. 

Діяльність науково-дослідного сектора ускладню-
ється не тільки недостатнім фінансуванням, а й інсти-
туційними та організаційними особливостями.

На сьогоднішній день основним «постачальником» 
інновацій в регіонах залишаються науково-дослідні 
організації. За розглянутий період (2007–2017 рр.) 
вони представляли більше третини всіх організацій, 
що виконують дослідження і розробки. Підтверджує 
тезу про незначну участь регіональної промисловості 
в дослідженнях і розробках показник питомої ваги 
промислових організацій, що мають науково-дослідні, 
проєктно-конструкторські підрозділи, частка яких в 
середньому за період становить 17,3%. Частка освітніх 
організацій вищої освіти, що виконували дослідження 
і розробки, протягом десятирічного періоду, в серед-
ньому становила 21,2%, причому з 2007 р. показник 
зріс і досяг 25,4% в 2017 р., однак велика частина вина-
ходів спрямована на підтримку або незначне удоско-
налення існуючих, застарілих видів техніки. В даних 
умовах підприємства при оновленні виробничих ліній 
воліють закуповувати в основному імпортне готове 
обладнання, а не розрізнені вітчизняні технології [2].

У галузях видобутку корисних копалин, обробних 
виробництв, виробництва і розподілу електроенергії, 
газу і води з 2014 р. спостерігається стійке падіння 
частки організацій, що здійснювали технологічні, орга-
нізаційні, маркетингові інновації, в загальному числі 
організацій, – з 24,3% в 2007 році до 13,6% в 2014 р. 

Основним напрямком внутрішніх витрат на дослі-
дження і розробки промислових підприємств сучас-
них регіонів України згідно досліджень залишаються 
поточні витрати — витрати на оплату праці, частка 
яких коливається в межах 40-46%, і інші матеріальні 
витрати, до яких відноситься вартість придбаних сиро-
вини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфаб-
рикатів, палива, енергії, робіт і послуг виробничого 
характеру. Частка останніх в загальному обсязі внут-
рішніх витрат дослідження і розробки коливається від 
16 до 32%. Потрібно відзначити, що дані напрямки 
внутрішніх витрат на дослідження і розробки мають 
протилежну динаміку з 2014 р [4].

Серед капітальних витрат найбільша частка нале-
жить витратам на придбання обладнання, що вклю-
чається до складу основних фондів, – від 7 до 11% в 
загальному обсязі внутрішніх витрат на дослідження і 
розробки промислових підприємств регіонів, що також 
характеризується досить високими коливаннями. Най-
більша в розділі капітальних витрат частка витрат на 
придбання обладнання пояснюється готовністю про-
мислових підприємств купувати імпортне інноваційне 
обладнання, ніж розробляти його самостійно. Даний 
показник також свідчить про невисоку інноваційну 
активність промислових підприємств.

В цілому, не надто оптимістичне становище може 
бути пояснено специфікою здійснюваного в країні про-
цесу приватизації і стратегій українських фірм, що 
випливають з її характеру. Великий вітчизняний капі-
тал, що здатний здійснювати вкладення у виробництво 
і комерціалізацію нових знань, склався в основному в 
галузях, які за своєю природою є найменш інновацій-
ними, – видобуток і первинна переробка сировини, тор-
гівля і банківська сфера. Підприємства, що випускають 
кінцеву готову продукцію, більш інноваційні в прин-
ципі, в більшості мають меншу рентабельність. Тому 
власних коштів їм вистачає на забезпечення, головним 
чином, поточного виробництва, а їх можливості фінан-
сування інноваційних розробок є вкрай обмеженими. 

У рейтингу країн з найбільш розвиненою інфра-
структурою та інноваційною діяльністю, опублікова-
ному в доповіді «2016 Global R&D Funding Forecast», 
Україна за підсумками 2016 р. займає 30-е місце за 
рівнем витрат на дослідження і розробки у відсотках 
від ВВП. Найбільші інвестиції в інновації демонстру-
ють Ізраїль (4,2%), Фінляндія (3,5%) і Південна Корея 
(3,6%).

Таким чином, висунута гіпотеза про зниження 
інтенсивності потоку технічних інновацій, що є пере-
шкодою в напрямку неоіндустріального розвитку регі-
ону, підтверджується. 

Висновки з проведеного дослідження. Підводячи 
підсумки, зазначимо, що стримуючими чинниками 
інноваційної активності в регіоні є брак фінансування, а 
також інституційні та структурні особливості розвитку.

Другий фактор підтверджується незначною пито-
мою вагою регіональних організацій, що здійснювали 
технологічні, організаційні, маркетингові інновації, 
в загальному числі організацій; низьким середньо-
річним приростом чисельності персоналу, зайня-
того дослідженнями і розробками, а в порівнянні з 
2013 р. – падінням на 20%, а також і падінням більш 
ніж на чверть з 2013 р. виданих патентів на винаходи.

Основним напрямком впровадження інновацій в 
бізнесі залишається екстенсивний, що виражається в 
застосуванні технологічних інновацій, більшою мірою, 
шляхом імпортування готових машин і обладнання, 
тоді як організаційні та маркетингові інновації мають 
незначний розвиток.

Узагальнюючи отримані результати, стають оче-
видними найважливіші напрямки державного регу-
лювання регіональної економіки – стимулювання 
підйому інноваційної активності наукових, науково-
технічних і промислових організацій, формування 
системи стимулів для підйому вітчизняного маши-
нобудування, без якого неможливо матеріалізувати 
наукове знання в нові технології.

Саме з докорінним інноваційним оновленням про-
мисловості пов'язано проведення неоіндустріалізації, 
що передбачає інноваційне, на базі факторів, що від-
носяться до VI технологічного укладу, оновлення про-
мисловості – галузі, що поставляє прогресивні засоби 
виробництва в інші галузі та сфери життєдіяльності 
сучасного суспільства, і тому є справжнім каталізато-
ром і локомотивом інноваційної економіки.
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ЦЕ ЦІКАВО

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:
 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Освітня програма «Міжнародна економіка» 

Навчання здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
Перелік дисциплін спеціалізації :

o міжнародний економічний аналіз; 
o міжнародний менеджмент;
o міжнародна економічна діяльність України;
o міжнародна економічна інтеграція;
o міжнародні організації;
o міжнародна комерційна логістика;
o економіка зарубіжних країн;
o зовнішня політика України;
o сучасні глобальні ринки;

o інвестування;
o міжнародна електронна торгівля;
o глобальна економіка;
o міжнародні стратегії економічного розвитку;
o міжнародний ринок праці;
o міжнародні інвестиції;
o міжнародні економічні відносини;
o світова економічна кон’юнктура;
o міжнародна конкурентоспроможність.

За результатами державної атестації випускникам присвоюється кваліфікація «бакалавр з 
міжнародних економічних відносин», «магістр з міжнародних економічних відносин». 
Навчання здійснюється за денною формою навчання.
Термін навчання:

•	 Освітній ступінь «бакалавр» – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти).
•	 Особи з дипломом ОКР молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки можуть бути 

зараховані на 3 курс.
•	 Освітній ступінь «магістр» – 1 рік 6 місяців  (на основі базової вищої освіти відповідного напряму 

(диплом бакалавра або спеціаліста)).
•	 Вступні випробування: на І курс ОС «Бакалавр»:
Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох дисциплін:
1. Української мови та літератури, 
2. Математика,
3. або Історія України, або іноземна мова (за вибором вступника одна з вказаних дисциплін)
•	 на ІІІ курс ОС «Бакалавр»:
фахове випробування
•	 на ОС «Магістр»:
1. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з іноземної мови
2. Фахове випробування

Національний університет харчових технологій має договірні відносини з факультетом військової 
підготовки Військового інституту телекомунікації та інформатизації НТУУ «КПІ».  Це  дає 
можливість бажаючим студентам отримати військову підготовку та звання лейтенанта запасу 
Збройних Сил України.
За потреби студенти забезпечуються гуртожитком

Адреса:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, 
кафедра міжнародної економіки  (044)287–97–60, (044)287–96–19
menedger_2012@ukr.net


