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І. Вступ0

Характерною рисою розвитку сучасних
економічних систем є зміщення акцентів із
виробничої у споживчу сферу. За такого за-
гального розуміння і для подальшої конкре-
тизації ролі споживання в економічному
розвитку необхідно звернутись до системи
фундаментальних понять споживання і їх
економічного змісту.

Насамперед слід зазначити, що спожи-
вання – категорія історична, споживання
еволюціонує одночасно із перетвореннями у
сфері виробництва. Також значний вплив на
неї здійснюють інститути ринку, держави,
власності, сім’ї.

В індустріальній економіці споживання
відіграє підпорядковану роль щодо вироб-
ництва. Відповідно будується і парадигма
економічної науки. Суспільна думка і еконо-
мічна теорія на перший план висувають ре-
чове багатство й послуги, їх виробництво і
зростання. Дослідники вказують на те, що
кінцеве споживання в економічній теорії ні-
коли не було представлено адекватно, тоб-
то відповідно до тієї ролі, яку воно відіграє
не тільки у відтворенні людини як економіч-
ного ресурсу, нехай визначального, але й
відповідно до її сутності, ідеалів, інтересів,
невиробничої діяльності. З цього приводу
російський вчений В. Єльмеєв зазначає:
“Про виробниче споживання, яке збігається
з матеріальним виробництвом, написано
чимало книг. Про людське споживання із
соціально-економічної літератури ми дізна-
ємося лише те, що цим закінчується при-
значення виробленого для особистого спо-
живання продукту” [3, с. 100]. В ортодокса-
льній економічній теорії, яка адекватно ві-
дображала індустріальний етап економічно-
го розвитку, споживання і споживча діяль-
ність розглядаються як такі, що не створю-
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ють нової вартості, і, відповідно, вилучають-
ся із відтворювального механізму.

У рамках сучасної концепції розвитку
споживання пов’язане з розвитком і саме
його спричинює. Кінцеве споживання – про-
цес перетворення матеріально-речової фо-
рми економічних благ у фізичні, розумові й
творчі властивості та здібності людини, які
використовуються як в економічній діяльно-
сті, так і поза її межами. У такому розумінні
споживання стає предметом дослідження в
модерній парадигмі розвитку.

Незважаючи на значення кінцевого спо-
живання для функціонування економічної
системи, до сьогодні немає усталеного ви-
значення економічної сутності цієї категорії,
а термінологічно-понятійний апарат потре-
бує уточнення. Економічні аспекти спожи-
вання тісно переплітаються із психологічни-
ми, культурологічними, соціальними аспек-
тами і мотивами людської поведінки, отже,
ця категорія може бути адекватно дослідже-
на лише на стику наук. Економічні й соціа-
льні аспекти кінцевого споживання дослі-
джуються у працях таких учених, як Л. Бан-
никова, Д. Блекуел, Ж. Бодрійяр О. Гріш-
нова, В.Єльмеєв, В. Радаєв, О. Стефани-
шин, М. Туган-Барановський, В. Харченко та
ін. Складність і важливість проблем спожи-
вання стимулюють розвиток міждисципліна-
рного підходу до його дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – з огляду на зміщення акце-

нтів у сучасних економічних системах із ви-
робничої в споживчу сферу систематизува-
ти наукові підходи до трактування економіч-
ної сутності категорії “кінцеве споживання” з
метою адекватного відображення його ролі
та місця в розвитку національних економік.

ІІІ. Результати
Систематизація поглядів вітчизняних і

зарубіжних економістів на кінцеве спожи-



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

6

вання дає змогу виділити два основних під-
ходи до вивчення невиробничого споживан-
ня та його ролі в соціально-економічному
розвитку: відтворювальний підхід (у межах
формаційної концепції розвитку) та підхід з
точки зору людського капіталу й людського
розвитку (у межах цивілізаційної концепції
розвитку). Розглянемо зазначені підходи
детальніше.

1. Відтворювальний підхід. Основні кон-
цептуальні підходи до визначення сутності
споживання в рамках відтворювального під-
ходу можна сформулювати таким чином:

а) споживання – кінцева фаза відтворен-
ня, у якій задовольняються потреби. Відтво-
рювальний підхід ґрунтується на розумінні
споживання як останньої фази суспільного
відтворення, у якій відбувається задоволен-
ня потреб, і довго займав панівне станови-
ще у вітчизняній економічній науці. Викорис-
товується для визначення сутності спожи-
вання в економічних словниках та енцикло-
педіях, а також у навчальних посібниках і
підручниках з економічної теорії. Так, у ра-
дянській Економічній енциклопедії спожи-
вання визначається як “використання суспі-
льного продукту в процесі задоволення еко-
номічних потреб, заключна фаза процесу
відтворення” [4, с. 308]. В українській Еко-
номічній енциклопедії споживання визнача-
ється як “кінцева фаза суспільного відтво-
рення, у якій суспільний продукт використо-
вується для задоволення потреб населен-
ня” [5, с. 448]. На цій методологічній пере-
думові ґрунтуються визначення інших до-
слідників. Споживання є кінцевою стадією
суспільного відтворення, а його метою –
задоволення потреб;

б) єдність виробництва і споживання. У
концепції відтворення визначальною харак-
теристикою споживання є його єдність із
виробництвом. У Великій Радянській енцик-
лопедії стверджується, що “За будь-якого
суспільного устрою виробництво і спожи-
вання перебувають в єдності” [4, с. 308]. Не-
розривність виробництва і споживання ста-
новить підґрунтя економічного аналізу спо-
живання. “Суспільна система споживання
може бути пояснена тільки в єдності із сис-
темою виробництва”, – зазначає Банникова.
Загальноприйнятий науковий підхід до до-
слідження споживання передбачає розумін-
ня того, що “виробництво і споживання ста-
новлять один і той самий великий процес
відтворення продуктивних сил і їх контролю”
[2, с. 112 ].

в) нерозривна єдність аж до певної тото-
жності.

Погодимося з В. Предборським та Б. Га-
ріним, які стверджують, що “аналіз відтво-
рення показує, що виробництво та спожи-
вання – це значною мірою тотожні поняття,
які збігаються одне з одним і характеризу-
ють ті самі економічні процеси. Це стосуєть-

ся, у першу чергу, так званого виробничого
споживання товарів і послуг” [6, с. 220]. По-
годжуючись у цілому з таким розумінням
єдності споживання і виробництва, вважає-
мо за можливе застосовувати його не лише
для виробничого споживання, яке за сутніс-
тю ідентичне виробництву, але й поширити
його на кінцеве споживання в тій частині, у
якій споживання бере участь у “виробництві”
(відтворенні) людини. Отже, споживання
значною частиною (в плані виробничого
споживання і ролі у створенні людини) то-
тожне виробництву;

г) суперечлива єдність. Обсяги, величина
споживання розглядається як категорія, ко-
тра складним чином, прямими й зворотними
зв’язками взаємопов’язана із розвитком ви-
робництва. Чим більші масштаби і темпи
розвитку виробництва, тим, загалом, більші
потенційні можливості споживання. Водно-
час суперечлива єдність споживання і виро-
бництва зумовлює різний ступінь реалізації
потенційної можливості залежно від страте-
гічних пріоритетів, поточної економічної по-
літики, яка може мати або загальну спожив-
чу, або виробничу спрямованість. Зростання
виробництва, з одного боку, покращує мож-
ливості споживання і, за інших рівних умов,
сприяє вдосконаленню людської складової
продуктивних сил, її фізичного здоров’я, на-
вичок і продуктивних знань, а також реалі-
зації кінцевої мети прогресу – людського
розвитку. З іншого боку, обмежує споживан-
ня необхідністю вилучення частини націо-
нального продукту задля забезпечення май-
бутнього кінцевого споживання шляхом за-
безпечення виробничого споживання [1,
с. 23];

д) другорядна, підпорядкована виробни-
цтву роль споживання. Споживання є кінце-
вою фазою суспільного виробництва і вод-
ночас передумовою його наступного циклу:
“Без виробництва не може бути споживання,
але якби не було споживання, то виробниц-
тво втратило б будь-який сенс” [4, с. 308]. У
такій єдності панує виробництво, а спожи-
вання відіграє другорядну, підпорядковану
роль. Споживання створює лише передумо-
ву наступного виробництва і не становить
самостійної цінності. “Виробництво панує
над споживанням. Це виявляється в тому,
що виробництво створює продукти для спо-
живання; воно розвиває потреби в нових
продуктах і веде за собою споживання, ви-
значаючи, зрештою, його рівень і структуру”
[4, с. 308].

Мета розвитку і засоби її досягнення при
такому підході міняються місцями. Так,
В.А. Предборський вказує, що “дослідження
суспільного відтворення дає змогу з’ясу-
вати, “…яке значення мають розподіл та
споживання суспільного продукту сьогодні
для продовження процесу виробництва зав-
тра” [6, с. 220]. Підхід, як видається, суто
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технологічний, традиційний для Економікс,
виключно з точки зору домінування вироб-
ництва, за якого виробництво сьогодні і в
майбутньому є мета; споживання за такого
підходу не має власної функції і власної
цінності. Питання має ставитись по-іншому.
Наприклад, так: “Яке значення має вироб-
ництво, його обсяги й структура, кількісні і
якісні зміни для забезпечення споживання
населення сьогодні і завтра?”.

е) споживання – знищення вартості, без-
поворотна втрата результатів виробництва.
“Заключною сферою (фазою) суспільного
відтворення є споживання, оскільки в ній
відбувається знищення створених благ” [9,
с. 498].

В.В. Радаєв, трактуючи сутність спожи-
вання, особливо наголошує на тому, що
споживання пов’язане із безповоротним ви-
трачанням вартості. “Споживання – це ви-
користання корисних властивостей того чи
іншого блага, пов’язане із задоволенням
особистих потреб людини і витрачанням
(знищенням) вартості цього блага” [10, с. 6].

Домінування такого підходу до тракту-
вання споживання у вітчизняній науці зумо-
вило ситуацію, коли “споживання і споживча
діяльність, яка не створює нової вартості…,
вилучається із відтворювального економіч-
ного механізму. У нього включаються тільки
купівля-продаж товарів і послуг, яка супро-
воджує споживання і ототожнюється із ним”
[3, c. 98];

ж) споживання є об’єктивною умовою від-
творення індивідуальної і суспільної робочої
сили. Домінантною основою нового типу
виробництва стає творчо-індивідуальна дія-
льність людини.

Отже, у рамках відтворювального підхо-
ду споживання розглядається як кінцева
фаза суспільного відтворення, у якій відбу-
вається задоволення потреб населення.
Виробництво і споживання являють собою
діалектичну єдність, зумовлюючи одне од-
ного; єдність є настільки тісною, що певною
мірою (в плані виробничого споживання і
споживання, що бере участь у створенні
людини) тотожні; єдність суперечливу, адже
перерозподіл продукту на користь спожи-
вання означає скорочення виробництва, і
навпаки; у цій єдності одна складова (виро-
бництво) виконує домінуючу роль; спожи-
вання є знищенням виробленого продукту і
вартості; споживання є необхідною умовою
відтворення робочої сили. Таким чином,
роль споживання в суспільно-економічному
розвитку полягає в забезпеченні виробницт-
ва, оскільки виробництво панує над спожи-
ванням.

2. Підхід до визначення споживання в
концепції людського капіталу.

Другий підхід до визначення економічної
сутності споживання – підхід з точки зору
людського капіталу і людського розвитку.

Ґрунтується на розумінні органічної єдності
споживання і розвитку людини як мети сус-
пільного прогресу:

а) висхідною точкою дослідження спожи-
вання в цьому випадку також є потреби,
пріоритетність яких визначається, виходячи
з їх ролі у формуванні та відтворенні люди-
ни як носія людського капіталу (потреби в
освіті, охороні здоров’я, освоєнні знань та
інформації). Людина є головним економіч-
ним ресурсом і основною складовою націо-
нального багатства, а споживання розгля-
дається як задоволення вищеназваних по-
треб;

б) безпосередня єдність між виробницт-
вом і споживанням фіксується з точки зору
не виробництва, а з погляду людини як ос-
новного економічного ресурсу і носія людсь-
кого капіталу. Закріплена ще К. Марксом у
категоріях “споживче виробництво” і “вироб-
ниче споживання”, які використовуються
донині.

Так само, як виробництво розглядається
як процес, у якому людина не тільки витра-
чає, але й розвиває свої здібності, уречев-
лює й персоніфікує себе в продукті, так і
споживання можна розглядати як специфіч-
ний вид виробництва, де відбувається не
тільки знищення, витрата, присвоєння, але
й формування, відтворення та розвиток ви-
робничих сил людини, як фізичних, так і ро-
зумових. Виробництво і споживання пере-
бувають водночас у роздвоєності та єдності;
у сенсі відтворення людини вони збігаються,
є тотожними;

в) споживання – не тільки знищення і не
стільки знищення, але й створення вартості.
Насправді, як робоча сила створює вартість,
так споживання створює людину і її здат-
ність до будь-якої праці; “робоча сила –
явище життя” [7]. Без споживання немає
життя, немає людини, немає її здатності до
праці, відповідно, немає вартості. Першоос-
новою суспільного розширеного відтворення
є праця людини, а людина як цілісна єдність
біологічних, фізичних, соціальних, психічних
якостей, що становлять передумову здатно-
сті до праці, і відповідно, до прогресивного
розвитку, є продукт споживання. Визнання
створення нової вартості в споживанні, носі-
єм якої є людина, – умова визнання вироб-
ничого (інвестиційного) характеру спожи-
вання в теорії постіндустріального розвитку.
Така точка зору, хоча і має дискусійний ха-
рактер [8], сьогодні набуває поширення у
вітчизняній економічній науці.

Діяльність щодо споживання можна роз-
глядати як єдність процесу знищення і ство-
рення. З одного боку, це процес знищення
вартості економічних благ, а з іншого –
створення фізичних і розумових здібностей
людини як ресурсу, які отримують вартісну
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оцінку в ринкових умовах господарювання, і
як мети соціально-економічного розвитку.

ІV. Висновки
У суспільній свідомості все більше утвер-

джується розуміння того, що споживання не
тільки формує людський капітал, який вті-
лений у людях і є продуктивним у ринковому
смислі (смислі застосування в економічних
процесах та отримання доходів від його за-
стосування), “але і є умовою виробництва
самого індивіда, при його використанні у
вільний час” [11, с. 90]. Перевагою такого
підходу є фокусування уваги на терміні
“індивід”, який у цьому випадку застосову-
ється для позначення людини як ресурсу і
водночас мети прогресу, а метою прогресу є
не тільки продуктивне використання люди-
ни, але і його життєдіяльність у широких со-
ціально-культурно-психологічних аспектах,
які в усі попередні періоди розглядались як
приватні процеси, що не мають стосунку до
економічної науки.
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Учитывая смещение акцентов в современных экономических системах из производствен-
ной в потребительскую сферу, систематизированы научные взгляды на трактовку эконо-
мической сущности конечного потребления в рамках сторонников воспроизводственного
подхода и концепции человеческого капитала.

Ключевые слова: производство, воспроизводство, конечное потребление, человеческий
капитал.

Antofiy N. The economic essence of final consumption: methodological aspects
In this article, in view of the shift of emphasis from industrial to consumer sphere in the modern

economic systems, are systematized scientific views on the interpretation of the economic essence of
final consumption within the supporters of reproductive approach and concept of human capital.

Key words: production, reproduction, final consumption, human capital.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
У статті досліджено розвиток соціального захисту в історичному аспекті, з’ясовані ви-

токи форм соціального страхування та виникнення системи обов’язкового державного соці-
ального страхування.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, історія розвитку.

І. Вступ0

Проблеми соціального захисту населен-
ня стають одними з найбільш обговорюва-
них у світі. Загальносвітова економічна кри-
за, погіршення демографічних процесів, збі-
льшення людей похилого віку та зменшення
кількості працездатного населення є основ-
ними чинниками, що загострюють цю про-
блему. Саме в умовах ринкових трансфор-
мацій соціальне страхування поступово стає
пріоритетною формою реалізації прав гро-
мадян на соціальний захист і продовжує
активно розвиватись під впливом факторів
економічного та демографічного характеру
в жорстких умовах його функціонування.

За цих умов протягом останнього деся-
тиліття відбувається активне реформування
усіх форм соціального захисту населення,
яке спрямоване на зменшення частки дер-
жавного фінансування на користь загально-
обов’язкового державного та приватного
соціального страхування. У зв’язку з цим
неможливо досконало зрозуміти та усвідо-
мити сучасну державну модель соціального
захисту населення, не ознайомившись з іс-
торією розвитку соціального забезпечення.

Перші прояви соціального забезпечення
простежуються ще в морально-психоло-
гічних складових будь-якого суспільного
об’єднання. Поступово з появою держави,
права та моральних засад підтримки існу-
вання людського соціуму необхідність пода-
льшого захисту слабких, хворих, немічних і
дітей набуває нового забарвлення, зокрема
оформлюється організаційно.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити процес еволюції

соціального захисту у світовому суспільстві.
ІІІ. Результати
Особиста доброчинність була притаман-

на людському суспільству ще з доісторич-
них часів. З перших кроків цивілізації сім’я
чи домогосподарство були основним вироб-
ничим осередком у суспільстві, тому опіку-
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вання непрацездатними особами покладали
на інших членів сім’ї. На допомогу громади
могли розраховувати ті, хто залишився без-
помічним поза сім’єю, або вся сім’я, яка
опинилася у скрутному становищі [15, c. 95].

Найбільшого розвитку страхування набу-
ло у Стародавньому Римі, яке застосовува-
ли різні організації, корпорації, колегії, що
об’єднували своїх членів на основі профе-
сійних, матеріальних та особистих інтересів
(підтримка в разі втрати працездатності, за-
безпечення поховання). Згідно із положен-
нями Статуту ланувімської колегії (м. Ла-
нувім, 133 р. до н. е.) передбачалося вне-
сення початкового й щомісячного грошових
платежів, призначених для одержання пев-
ної суми на поховання у разі смерті члена
колегії [1, с. 72].

Початковими формами соціального за-
безпечення стали благодійництво і громад-
ська опіка як своєрідне виявлення ще не
остаточно сформованої соціальної політики
[2, с. 76].

На теренах давньої України ініціатива у
введені певних видів соціальних нарахувань
виходила від князів. У 996 р. князь Володи-
мир своїм уставом доручив церковним стру-
ктурам та їх очільникам нагляд за лікарня-
ми, притулками для самотніх і встановив
відому “десятину” для благодійних закладів.
Незаперечними доказами його постаті як
соціального реформатора є заснування бо-
годільні, училища для навчання убогих лю-
дей, запровадження народних свят, невід’єм-
ною складовою яких виступало “годування”
сиріт, удів, убогих, роздача щедрих мило-
стинь. Нащадок князя Ярослав став першим
законодавцем, за якого звичаєві права та
обов’язки були чітко виписаними. Яросла-
вова “Руська Правда” була першим слов’ян-
ським законом, у якому закріплювалось
щось схоже на сучасну соціальну програму
для населення [5].

У XIII ст. в місті Дубровник, було прого-
лошено програму страхування здоров’я
шляхом відповідних внесків [6, с. 130].
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Разом з розвитком приватної благодій-
ності держава починає розглядати злидні і
бідність як порок і боротися з ними адмініст-
ративними методами. Держава вважає бід-
ність джерелом соціальної нестабільності у
суспільстві, тому в ряді країн Європи було
прийнято закони проти окремих соціальних
груп населення – бродяг, жебраків, осироті-
лих і хворих. Так, в Англії з 1531 р. дозволя-
ється просити милостиню тільки калікам і
людям похилого віку, а з 1536 р. жебрацтво
було оголошено злочином [8].

Витоки форм соціального страхування,
найближчі до сучасних, знаходимо в Серед-
ньовіччі, коли гірники Німеччини засновува-
ли спільні каси для підтримки рідних помер-
лих від нещасних випадків, нужденних чле-
нів суспільства [13].

У Росії імператриця Катерина ІІ підняла
систему соціального захисту на новий рі-
вень своїм Маніфестом про заснування ви-
ховних будинків для сиріт (1 вересня
1763 р.) та Указом про опіку для всіх цивіль-
них верств (1775 р.). Розуміння необхідності
державної підтримки соціально незахище-
ним верствам було піднесено на новий рі-
вень, по суті, було закладено підвалини со-
ціальної політики [3, с. 200].

Теоретичне розроблення ідеї обов’язко-
вого страхування було започатковане май-
же за 100 років до його впровадження в
життя англійським ученим Джоном Ванкуве-
ром. У книзі 1796 р. “An enquiry into the
causes and production of poverty” (“Дослід-
ження причин і наслідків бідності”) він за-
пропонував організувати особливі ощадні
каси, які повинні були виплачувати своїм
учасникам гроші на лікування і поховання,
пенсію інвалідам, людям похилого віку, си-
ротам і підтримувати безробітних [18].

У найбільш розвинутих капіталістичних
країнах Європи – в Англії і Франції – добро-
вільне страхування набуло помітного поши-
рення вже в середині XVIII ст. В Англії, зок-
рема, виникли так звані “дружні товариства”,
основним завданням яких була взаємодо-
помога у випадку різноманітних нещасних
випадків через хвороби і смерть. Наприкінці
XVIII і протягом першої половини XIX ст.
професійні робочі союзи з’являються у всіх
капіталістичних країнах Європи та Америки.
Розпочався процес страхування не лише
робочих, але і їх родин; подекуди організу-
ється страхування від безробіття. Оскільки
добровільне страхування переважно лягало
на плечі робітників і значною мірою обтяжу-
вало їхній бюджет, то воно було доступно
найбільш забезпеченим верствам населен-
ня. У зв’язку з цим виникла необхідність ор-
ганізації нової форми соціального страху-
вання – у вигляді обов’язкового страхуван-
ня, завданням якого було усунення недолі-
ків добровільного страхування, зокрема об-

меженості розповсюдження і недостатньої
інтенсивності наданої допомоги [11].

З кінця XVIII ст. в Європі та Росії починає
формуватися державно-адміністративна сис-
тема суспільної опіки (інституційне станов-
лення системи допомоги, формування пра-
вової бази, адміністративне управління, що
включає територіальні структури, часткове
фінансування державою соціальної допомо-
ги). Особливістю цього етапу є те, що дер-
жава не прагне до прямого виконання соці-
альних функцій, а тільки сприяє в цьому ін-
шим інститутам: особистій і суспільній доб-
родійності, благодійним організаціям, кор-
поративному соціальному страхуванню, мі-
сцевій владі, церкві. Дві основні характерис-
тики етапу (поява в держави власне соціа-
льних функцій і спрямованість соціальної
політики на всіх членів суспільства) взаємо-
залежні, вони базуються на необхідності
консолідувати суспільство, що переживає
прогресуюче антагоністичне розшарування.
Однак принцип солідарності, що прямо ви-
пливає з теорії суспільного договору чи со-
ціального контракту, відповідно до якого
суспільство має зобов’язання перед своїми
членами, не може бути реалізованим лише
через суспільну добродійність, що й зумов-
лює виникнення власне соціальних держав-
них функцій [9, c. 45].

Новий етап у становленні соціального
забезпечення розпочався в 1863 р. з утво-
ренням у Швейцарії на основі філантропіч-
ної організації “Суспільна користь” товарис-
тва Червоного Хреста як спеціальної інсти-
туції з надання допомоги пораненим у боях.
Ця організація відіграла значну роль у до-
помозі інвалідам, військовополоненим, си-
ротам, створювала шпиталі, пункти харчу-
вання, проводила санітарну освіту населен-
ня. Осередок товариства Червоного Хреста
в Україні було відкрито в 1918 р. у Києві.
Незважаючи на те, що така соціальна опіка
здебільшого мала громадський характер і
не могла повністю задовольнити зростаючі
потреби в соціальному захисті, саме вона
стала тим моральним підґрунтям, на основі
якого сформувалась громадська думка та
уявлення соціуму про обов’язок суспільства
та про основні візії організації державного
соціального забезпечення [3, с. 200].

До XIX ст. соціальний захист мав епізо-
дичний характер і ґрунтувався на принципах
самодопомоги, сімейного забезпечення й
доброчинності. Сучасна ж система соціаль-
ного захисту, яка діє у світі, на думку біль-
шості науковців, почала формуватися у
XIX ст. із розвитком промислового виробни-
цтва (індустріального розвитку) та створен-
ням великих підприємств із залученням на-
йманої праці. За нових економіко-демо-
графічних умов на заміну старій доктрині
соціального захисту почала формуватися
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нова, що декларувала відповідальність сус-
пільства загалом за добробут його членів
[15, с. 100].

Так, наприклад, у 90-ті р. XІX ст. деякі
підприємці Херсонської губернії почали
страхувати своїх робітників на випадок сме-
рті, інвалідності й непрацездатності у при-
ватних страхових товариствах. Таке страху-
вання набуло поширення в Одесі (у 1894 р.
були застраховані робітники 22 під-
приємств), Миколаєві, Херсоні та деяких ін-
ших містах губернії. У 1899 р. в Одесі поча-
ло діяти Товариство взаємного страхування
фабрикантів і ремісників від нещасних ви-
падків, яке через три роки уже налічувало
7000 застрахованих. У 1905 р. на його зра-
зок було створено Чорноморське товарист-
во взаємного страхування судновласників
від нещасних випадків із їх робітниками та
службовцями. Воно діяло в усіх портах Чор-
ного й Азовського морів та в приморських
річкових портах [6].

Цілий ряд соціально спрямованих законів
було прийнято в Російській імперії 1912 р.,
які започаткували нову форму соціального
захисту – державне страхування. Це такі, як
Закон “Про забезпечення робітників на ви-
падок хвороби”, “Про затвердження закладів
у справах страхування робітників”, “Про
страхування робітників від нещасних випад-
ків на виробництві” тощо. Народний коміса-
ріат праці (Наркомпраці), який повинен був
здійснювати політику у сфері охорони праці
та соціального забезпечення, створюється
27 жовтня 1917 р. Далі запроваджується
страхування на випадок безробіття та хво-
роби. Після проголошення політики “воєн-
ного комунізму” соціальне страхування було
замінене соціальним забезпеченням на під-
ставі “Положення про соціальне забезпе-
чення трудящих”, затвердженого 31 жовтня
1918 р. Надання соціальних виплат за раху-
нок страхових внесків було замінене на
пряме фінансування за рахунок асигнувань
з бюджету. Декрет РНК “Про соціальне
страхування осіб, зайнятих найманою пра-
цею” був підписаний 15 листопада 1921 р.
Страхування поширювалося на всі види
тимчасової та повної втрати працездатності,
на випадок безробіття, а також смерті.
Сплата страхових внесків повністю покла-
далася на підприємства й установи (прива-
тні – у більшому розмірі). На органи соціа-
льного страхування було покладено функції
з фінансування медичної допомоги насе-
ленню через страхові каси. З 1924 р. органи
соціального страхування розпочали органі-
зацію санаторно-курортного лікування і бу-
динків відпочинку, які до цього часу були у
віданні органів охорони здоров’я та проф-
спілок [16, с. 79].

Саме в нормативно-законодавчих актах
радянської Росії вперше і було використано

термін “соціальне забезпечення”, який замі-
нив тезу про “соціальне страхування”, що
визначала засади соціального захисту в єв-
ропейській документації того часу. Пріори-
тетність походження терміну з основ радян-
ської документації була доведена нещодавно.
Раніше авторство “соціального забезпечення”
зарубіжна наука приписувала Ф.Д. Рузвельту
та його змінам “New Deal” [17, с. 79].

В Англії закони про соціальне страхуван-
ня були прийняті під тиском робочого руху
лише у 1908–1911 рр. Поряд з гарантіями у
зв’язку з безробіттям, хворобою і пенсійним
забезпеченням система соціального страху-
вання містила елементи охорони здоров’я
[17, с. 124].

Вперше термін “соціальний захист” був
використаний у Законі про соціальний за-
хист США в 1935 р., що законодавчо визна-
чив новий етап для цієї країни, ввівши інсти-
тут обов’язкового страхування на випадок
старості, смерті, інвалідності й безробіття.
Незабаром цей термін став широко засто-
совуватися в багатьох країнах світу, він ви-
ражав сутність проблеми щодо організації
національних систем допомоги непрацезда-
тним і громадянам похилого віку. Після Ве-
ликої депресії в 30–60-х рр. XX ст. відбува-
ється подальший розвиток систем соціаль-
ного страхування. Економічна криза початку
1930-х рр. дала імпульс усвідомленню не-
обхідності поширення дії соціального зако-
нодавства на всіх робітників, фактично на
все населення, і зумовила втручання дер-
жави в соціально-економічні процеси. У цей
час почався другий етап розвитку систем
соціального захисту, що супроводжувався
формуванням національних систем соціа-
льного страхування та забезпечення. Його
головна особливість полягала в зміні ролі
держави щодо робітників. Від конфронтації
держава перейшла до соціального партнер-
ства [15, с. 101].

Більшість дослідників пов’язують виник-
нення повноцінної системи обов’язкового
державного соціального страхування в дру-
гій половині XIX ст. з діяльністю німецького
канцлера Отто фон Бісмарка (1815–1898) та
прийняттям у Німеччині законів щодо соціа-
льного страхування населення [16, c. 124].

Система Бісмарка ґрунтувалася на прин-
ципах:
– забезпечення, що базувалося виключно

на праці, а тому обмежене лише особа-
ми, які зуміли завоювати це право своєю
працею;

– обов’язкове забезпечення існує лише
для тих найманих працівників, заробітна
плата яких є нижчою за визначену міні-
мальну суму, тобто для тих, хто не може
користуватися індивідуальним страху-
ванням;
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– забезпечення побудовано на методоло-
гії страхування, що встановлює парите-
тне співвідношення між внесками най-
маних працівників та працедавців, а та-
кож між виплатами й внесками;

– забезпеченням управляють самі праце-
давці та наймані працівники;

– обов’язковість соціального страхування
[20, c. 22].
У цей самий період були опубліковані

ряд документів, які мали велике значення
для подальшого розширення діяльності
країн у сфері соціального захисту, зокрема
Атлантична хартія, Філадельфійська декла-
рація МОП і доповідь У. Беверіджа. У 1942 р.
У. Беверідж представив свою працю “Соціа-
льне страхування і союзницькі послуги”
(Social Insurance and Allied Services), більш
відому як “Доповідь Беверіджа”, у якій автор
викладає принципи, котрі лежать в основі
“держави загального добробуту”. У. Беве-
рідж розробив стратегію, спрямовану на ви-
рішення важливих соціальних проблем. Ця
стратегія передбачала запровадження соці-
ального страхування для створення всеза-
гальної системи соціального захисту (соціа-
льного забезпечення) (включаючи допомоги
багатодітним сім’ям) і універсальної націо-
нальної служби охорони здоров’я. Саме
У. Беверідж одним із перших дав визначен-
ня поняттю “соціальне забезпечення”: “Со-
ціальне забезпечення означає забезпечен-
ня мінімального доходу для того, щоб ска-
сувати систему отримання доходів від без-
робіття, хвороби, аварії, звільнення по ста-
рості і запобігти збиткам від утриманства
інших людей, а також вирішити проблему
виняткових видатків, що виникали у разі на-
родження, смерті, шлюбу” [20].

У своїй концепції У. Беверідж базується
на запровадженні не лише інституту соціа-
льного страхування (система соціального
забезпечення на основі внесків), а й на ви-
користанні інших соціальних заходів, які
мають поширюватися на ті верстви насе-
лення, які або не охоплюються системою
соціального страхування, або чиї потреби
недостатньо покриваються нею. Таким чи-
ном, У. Беверідж у своєму документі сфор-
мулював цілісну систему соціального захис-
ту населення, яка включає в себе всі фор-
ми: соціальне страхування, соціальне за-
безпечення та соціальну допомогу [19].

Французький уряд, який перебував у Ве-
ликобританії під час Другої світової війни,
під впливом доповіді У. Беверіджа опубліку-
вав Устав Національної ради Опору (Charte
du Conseil National de la Resistance, 1944),
який закликав до організації “системи повно-
го соціального забезпечення, покликаної
гарантувати усім громадянам засоби для
підтримки існування з моменту втрати ними
можливості добувати їх своєю працею…”.

Доповідь У. Беверіджа була використана у
післявоєнні роки у формуванні соціальної
політики урядами Бельгії, Данії, Нідерлан-
дів, Швеції, частково Німеччини [19].

Характеризуючи план У. Беверіджа,
Ф.А. Гаєк (1899–1992) у праці “Конституція
свободи” зазначив: “План Беверіджа, який,
за задумом, не мав би бути інструментом
перерозподілу доходу, але завдяки політи-
кам швидко перетворився у план такого ти-
пу, – це тільки найвідоміший серед них.
Проте якщо у вільному суспільстві можливо
всім надавати мінімальний рівень добробу-
ту, то таке суспільство несумісне з розподі-
лом доходу відповідно до деякого викрив-
леного поняття справедливості. Гарантія
однакового мінімуму для всіх, хто перебуває
у злиднях, передбачає, що цей мінімум на-
дається тільки при доведенні потреби і що
нічого, за що не заплачено особистим внес-
ком, не дається без такого доведення” [4,
с. 310].

У 1948 р. на рівні ООН була прийнята
“Загальна декларація прав людини”. У ст. 25
закріплюються права кожної людини “на та-
кий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,
житло, медичний догляд та необхідне соці-
альне обслуговування, який є необхідним
для підтримання здоров’я і добробуту її са-
мої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі
безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства,
старості чи іншого випадку втрати засобів
до існування через незалежні від неї обста-
вини” [7].

Вперше соціальну державу як принцип
конституційного права було закріплено
ст. 20 Конституції ФРН у 1949 р., яка визна-
чала Німеччину “демократичною і соціаль-
ною федеративною державою”. Згідно зі
ст. 1 Конституції Франції 1958 р. “Франція є
непорушною, світською, соціальною, демок-
ратичною Республікою” [10].

На початку ХХ ст. у багатьох європейсь-
ких країнах (Австрії, Бельгії, Данії, Швейца-
рії, Португалії, Норвегії) почали регламенту-
вати соціально-економічні відносини.

У 50-х рр. ХХ ст. у багатьох країнах світу
відбулися кардинальні зміни в соціальній
політиці, які зумовили необхідність система-
тизації та координації різнопланових сегме-
нтів й інститутів соціальної сфери з позиції
характеристики її захисних функцій. Систе-
ма соціального захисту пов’язана з особли-
востями організації соціального господарст-
ва, метою якого є підвищення добробуту та
життєвого рівня громадян, тобто соціальний
захист є проявом соціально орієнтованої
економіки.

У ХХ ст. системи соціального забезпе-
чення були запроваджені майже в усіх дер-
жавах світу [16, с. 79].

Законодавче закріплення основних тен-
денцій соціального захисту досягло нових
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вершин: прийняття нових нормативних ко-
дексів, законів. Зокрема: 1889 р. (Швеція) –
Закон “Про охорону праці”; 1911 р. (Франція) –
Закон “Про страхування”; 1913–1915 рр.
(Швеція) – Закон “Про обов’язкове державне
соціальне страхування через настання ста-
рості та інвалідності”; 1929 р. (Франція) –
Закон “Про страхування через хворобу”;
1934 р. (США) – Закон “Про пенсійне забез-
печення працівників залізниць”; 1935 р.
(США) – Закон “Про соціальний захист”;
1946 р. (Швейцарія) – “Федеральний закон
про страхування та у разі втрати годуваль-
ника”; 1956 р. (Франція) – Кодекс соціально-
го забезпечення; 1975 р. (Угорщина) – Акт
про соціальний захист; 1989 р. (Німеччина) –
Соціальний кодекс; 1995 р. (Чехія) – Закон
“Про пенсійне страхування”; 1997 р. (Німеч-
чина) – Зміни до Соціального кодексу;
1998 р. (Польща) – Закон “Про систему со-
ціального страхування”; 1999 р. (Болгарія) –
Кодекс обов’язкового соціального страху-
вання тощо [14].

Офіційним документом, який визначив
термін “соціальне забезпечення”, є Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні й
культурні права, ухвалений Генеральною
асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р., згідно з
яким, “держави, які беруть участь у цьому
Пакті, визначають право кожної людини на
соціальне забезпечення, включаючи соціа-
льне страхування” [12].

IV. Висновки
Особиста доброчинність притаманна

людському суспільству ще з доісторичних
часів. До XIX ст. соціальний захист мав епі-
зодичний характер і ґрунтувався на принци-
пах самодопомоги та доброчинності.

Сучасна система соціального захисту,
яка діє у світі, почала формуватися у XIX ст.
із розвитком промислового виробництва
(індустріального розвитку) та створенням
великих підприємств із залученням найма-
ної праці. У ХХ ст. системи соціального за-
безпечення були запроваджені майже в усіх
державах світу та законодавчо закріплені.

Офіційним документом, який визначив
термін “соціальне забезпечення”, є Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права, ухвалений Генеральною асам-
блеєю ООН 16 грудня 1966 р., згідно з яким,
“держави, які беруть участь у цьому Пакті,
визначають право кожної людини на соціа-
льне забезпечення, включаючи соціальне
страхування” [12].
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I. Вступ0

Висвітлюючи проблему наближення по-
даткової системи України до європейських
стандартів (з урахуванням наших інтегра-
ційних прагнень), слід одразу ж зауважити,
що уніфікувати повною мірою оподаткуван-
ня на міжнародному рівні в принципі немож-
ливо. Це пов’язано з тим, що податкова по-
літика є однією зі складових внутрішньої
політики держави. Однак у межах Європей-
ського співтовариства діють Директиви ЄС,
через які робляться спроби синхронізувати
в тому числі питання оподаткування на над-
національному рівні. Говорити про їх безза-
стережне дотримання Україною зарано,
оскільки наша держава не набула членства
в ЄС. Проте час уже вести мову про апрок-
симацію до прийнятих у Європі умов та за-
позичення її досвіду в тій частині, що може
породжувати найближчим часом позитивні
соціально-економічні ефекти. Особливо це
важливо щодо тих податків, основні умови
застосування яких не зафіксовано Директи-
вами, оскільки інші під час вступу буде при-
ведено у відповідність до вимог.

II. Постановка завдання
Мета статті – проаналізувати розвиток по-

даткової системи України в умовах євроінтег-
рації.

III. Результати
Проблема гармонізації податкової сис-

теми України з аналогічними системами
розвинутих країн, що нас оточують, актуалі-
зується ще й у зв’язку із взаємозумовленіс-
тю розвитку сучасної держави та податків.
Вона полягає в дуже простому, на перший
погляд, зв’язку: з одного боку, податки – ме-
тод акумуляції фінансових ресурсів, необ-
хідних для розвитку держави та розширення
спектра її функцій; з іншого – функції подат-
ків та способи їх адміністрування залежать
від рівня розвитку самої держави. Однак в
умовах XXI ст., коли людство об’єктивно
обрало глобалізацію головною моделлю
                                                          
0 © Ільяшенко В.А., 2013

економічного розвитку сучасної цивілізації,
постають нові проблеми, пов’язані із забез-
печенням збереження культури окремих
народів, національної ідентичності їх пред-
ставників, колективної безпеки країн тощо.
Таким чином, поряд з традиційними функці-
ями держави досить швидко виявляють се-
бе нові: національно-культурного самозбе-
реження та колективно-наднаціональні. На
перший погляд, вони суперечать одна одній.
Разом з тим, логіка сучасного суспільно-
економічного розвитку вимагатиме їх збалан-
сованого поєднання. Це означатиме зрос-
тання потреб сучасної держави у фінансо-
вих ресурсах у зв’язку з розширенням спек-
тра її функцій. Водночас, приєднуючись до
колективно-наднаціональних структур, су-
часна держава у майбутньому може отри-
мати й нові організаційно-управлінські мож-
ливості розширення фіску (зокрема, за ра-
хунок використання баз даних міжнародного
рівня, налагодження взаємодії контролюю-
чих органів, колективного вироблення нових
засад оподаткування суб’єктів світогоспо-
дарських зв’язків тощо). Україна в цьому
контексті не виняток, що й зумовлює потре-
бу дослідження зазначеної проблеми [1,
с. 45].

Однак слід зауважити: на сьогодні саме
маєтні громадяни найбільше тінізують свої
доходи та уникають оподаткування. Тому
існує думка, що перенесення тягаря подат-
ків на високодохідні верстви не матиме успі-
ху, а відповідні рішення спровокують лише
втрати бюджету. На наше переконання,
протидіяти зазначеному можна шляхом
упровадження нових методів адмініструван-
ня податку, про які йтиметься нижче. Осно-
вними ж методами зміщення податкового
тягаря є зміна складу податкового кредиту,
запровадження нових податкових скидок,
перегляд пільг та зміна шкали ставок. У ре-
зультаті має забезпечуватися виконання
принципів рівності, соціальної орієнтованос-
ті та економічної доцільності. Зокрема, цей
податок повинен слугувати створенню умов



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

16

та передбачати механізми перерозподілу
фінансових ресурсів на користь сімей з ді-
тьми й малозабезпечених громадян. Для
досягнення зазначених цілей реформування
необхідними є такі заходи:
– реальне звільнення від оподаткування

доходів, необхідних для підтримання
життєдіяльності громадян і їхніх сімей на
рівні мінімальних соціальних стандартів,
а також для забезпечення діяльності
найманого працівника;

– врахування необхідності фінансування
загальних сімейних потреб (при визна-
ченні пільг, знижок та складу податково-
го кредиту);

– більш повне врахування складу сімей та
різниці в можливостях отримання дохо-
дів обома членами подружжя;

– застосування додаткових фіскально-
адміністративних важелів для включен-
ня у процес перерозподілу надвисоких
доходів.
Порядок упровадження зазначеного в

Україні ми докладно характеризували. Тут
же доцільно звернути додаткову увагу на те,
що легалізація тінізованих доходів, виходя-
чи з досвіду європейських держав, не відбу-
вається автоматично, а потребує застосу-
вання адекватних адміністративних важелів.
Адже, крім іншого, за умови впровадження
наведених пропозицій щодо лібералізації
податкового законодавства виявляться чин-
ники психологічного та організаційно-управ-
лінського характеру, які дестимулюють ле-
галізацію доходів населення. Це реакція пла-
тників, що виявляє себе в двох напрямах:
– побоювання покарання за приховування

доходів у попередні періоди;
– прояв психології власника, що не бажає

віддавати державі збільшену частку
своїх доходів у майбутньому.
Досвід податкових реформ зарубіжних

країн свідчить, що подолати дію цих чинни-
ків можна за умови впровадження таких за-
ходів:
– амністії щодо порушень податкового

законодавства, вчинених платниками в
дореформений період;

– посилення податкового контролю та від-
повідальності платників за порушення
законодавства в пореформений період.
Таким чином, значна частина доходів

платників податків – фізичних осіб виво-
диться з-під оподаткування. Причому прак-
тика показує, що довести відповідні факти
шляхом застосування наявної методики конт-
рольно-перевіркової та оперативно-розшу-
кової роботи в більшості випадків неможли-
во. Єдиним способом протидії ухиленню від
оподаткування фізичних осіб є застосування
непрямих методів контролю за визначенням
податкових зобов’язань (за витратами плат-
ника).

Виходячи з реалій України, що занадто
часто демонструють зухвалі ухилення від
оподаткування, непрямі методи визначення
податкових зобов’язань слід застосовувати
в практиці адміністрування податків як у ви-
падку повної відсутності інформації для
справляння, так і за наявності підстав сум-
ніватися в її достовірності. При цьому, зви-
чайно, необхідно на законодавчому рівні
чітко регламентувати умови та процес прий-
няття відповідних рішень.

Однак можна передбачити, що запрова-
дження непрямих методів визначення
об’єктів оподаткування, у свою чергу, спри-
чинить низку проблем. Серед них основни-
ми, очевидно, стануть:
– організаційно-методична складність ма-

сового застосування;
– витратність застосування.

З метою забезпечення застосування не-
прямих методів визначення податкових зо-
бов’язань доцільно передбачати запрова-
дження таких обов’язків:
– для торговельних організацій – вести

аналітичний облік придбань громадяна-
ми коштовних товарів та надавати відо-
мості підрозділам податкової служби (у
розрізі ідентифікаційних номерів з Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платни-
ків податків);

– для митних органів та підрозділів реєст-
рації транспорту МВС – надавати відо-
мості до податкової служби про ввезені
громадянами з-за кордону транспортні
засоби (у розрізі ідентифікаційних номе-
рів з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків);

– для митної служби – надавати відомості
підрозділам податкової служби про вве-
зені громадянами з-за кордону вироби з
хутра та ювелірні вироби (у розрізі іден-
тифікаційних номерів з Державного ре-
єстру фізичних осіб – платників податків);

– для нотаріусів – надавати відомості під-
розділам податкової служби (у розрізі
ідентифікаційних номерів з Державного
реєстру фізичних осіб – платників пода-
тків) про угоди купівлі-продажу громадя-
нами транспортних засобів та об’єктів
нерухомості;

– для Бюро технічної інвентаризації – на-
давати відомості підрозділам податкової
служби (у розрізі ідентифікаційних но-
мерів з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків) про права
власності на об’єкти нерухомості та про
суб’єктів цих прав;

– для будівельних компаній, інвестиційних
організацій (щодо інвестування в житло-
ве будівництво) – надавати відомості
підрозділам податкової служби (у розрізі
ідентифікаційних номерів з Державного
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реєстру фізичних осіб – платників подат-
ків) про інвестовані кошти громадянами;

– для організацій, у власності яких пере-
бувають житлові комплекси, – надавати
відомості підрозділам податкової служ-
би (у розрізі ідентифікаційних номерів з
Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків) про оренду житла
громадянами та її вартість.
При донарахуваннях податку з викорис-

танням непрямих методів актуалізують пи-
тання доведення правомірності таких дій
зацікавленою стороною. У зарубіжних краї-
нах це може бути як податкова служба, так і
платник (у разі незгоди з висновками служ-
бовців). Зокрема, обов’язок доведення за-
конності стягнення суми та застосування
міри відповідальності покладається на по-
даткові органи в Австрії, Бельгії, Німеччині,
Італії, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швеції
та Швейцарії. Аналогічною практикою мала
б скористатися й Україна. Адже протилеж-
ний варіант рішення у вітчизняних умовах
був би недоцільним та невиправданим з
таких причин:
– під час перевірок платник податку, як

правило, надає всі обґрунтування своєї
позиції, тому в разі незгоди податкової
служби саме вона повинна доводити
підстави власних висновків;

– не виключена, на жаль, можливість зло-
вживань з боку державних службовців
під час перевірок.
З метою врегулювання окреслених пи-

тань та створення цивілізованих умов опо-
даткування, характерних для європейських
країн, доцільною є розробка окремого проек-
ту Закону України “Про непрямі методи ви-
значення об’єкта оподаткування податком з
доходів фізичних осіб”.

Практика більшості розвинутих країн Єв-
ропи свідчить, що податкові служби є струк-
турними підрозділами Міністерства фінан-
сів. Україна ж має окремий орган централь-
ної виконавчої влади, що відповідає за
справляння податків і зборів. Спробуємо
відповісти на запитання: чому так склалося і
чи доцільно продовжувати таку практику в
майбутньому?

У перші роки становлення незалежної
України було виявлено значну особливість
вітчизняного державного управління – від-
сутність відповідного досвіду та власної ме-
тодологічної й методичної бази, адекватних
новим економічним умовам, що зумовлюва-
ла значні вади економічної політики в ціло-
му та податкової зокрема. Разом з тим пе-
рехід до нових умов господарювання потре-
бував кардинальної перебудови перерозпо-
дільних механізмів. Іншими словами, треба
було напрацьовувати нову методику справ-
ляння податків. Проблеми надвисокого де-
фіциту бюджету на фоні загальноекономіч-
них стагфляційних процесів спричиняли не-

обхідність якнайскорішого вирішення цього
завдання. Природно, що саме окрема
управлінська структура могла в найбільш
стислі терміни максимально консолідувати-
ся для виконання таких завдань загально-
національного масштабу.

Державна податкова адміністрація (далі –
ДПА) справді змогла забезпечити сталість
та стабілізацію надходження податків до
бюджету. Це було досягнуто як на основі
вдосконалення структури служби в напрямі
забезпечення її інтегрованості, так і завдяки
напрацюванню методологічної та методич-
ної бази адміністрування податків.

Однак у перспективі, у ході еволюційного
реформування податкової системи, на наш
погляд, необхідність подальшого існування
окремого податкового відомства зникне.
Державна податкова адміністрація вичерпа-
ла можливості автономного забезпечення
поступального розвитку підсистеми адмініс-
трування податків як в організаційному, так і
в методичному та методологічному плані.
На тлі цього особливо яскраво виявляють
себе суперечності, які виникли внаслідок
рішення про створення відповідного органу
державної виконавчої влади:
– значне розширення апарату державного

управління, що породжує додаткове на-
вантаження на бюджет країни;

– деяка неузгодженість політики відомств
щодо дохідної та видаткової частин бю-
джету. Дві неподільні частини бюджету
виявилися в компетенції різних органів
виконавчої влади (Міністерства фінансів
та ДПА) [2, с. 321].
Виходячи з викладеного, на наше пере-

конання, в Україні виникла необхідність ви-
користання позитивного досвіду розвинутих
країн та реорганізації податкової служби на
умовах включення її органів до структури
Міністерства фінансів (з відповідним скоро-
ченням надлишкових управлінських підроз-
ділів і штатних одиниць).

Якщо зосередитися на внутрішніх резер-
вах системи податкової служби в досягненні
якісно нового рівня адміністрування подат-
ків, незалежно від підпорядкування, то в
процесі модернізації служби передусім пе-
редбачається зміна структури її організації.
Природно, що в цьому контексті на перший
план виходять питання структуризації за
територіальною ознакою. Географічний
принцип структурного поділу завжди відіграє
вирішальну роль саме в разі фізичного роз-
осередження підрозділів.

Стратегічний план розвитку державної по-
даткової служби України на період до 2013 р.,
затверджений наказом Державної податкової
адміністрації України від 07.04.2003 р. № 160,
серед іншого передбачав організаційну кон-
солідацію податкових органів та перехід від
податкових адміністрацій за адміністратив-
но-територіальним принципом до податко-
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вих округів і міжрайонних інспекцій. Орієн-
товно планувалася така кількість податко-
вих органів:
– на центральному рівні – ДПА України;
– на регіональному рівні – 6–10 між-

обласних ДПА;
– на районному рівні – 120–150 між-

районних податкових інспекцій, які мали
б у своєму складі близько 600 місцевих
відділень.
Зазначене в комплексі з низкою інших

заходів, без сумніву, може сприяти поліп-
шенню фіскально-адміністративної системи
держави. Насамперед, це означало б подо-
лання проблеми громіздкості її управлінсь-
ких структур та здешевлення за рахунок
цього процесів адміністрування податків і
платежів.

Однак упровадження запланованого мо-
же породити нову проблему, пов’язану з
рівнозначністю (наближеністю) потенціалу
областей у складі податкових округів (з ме-
тою рівномірного забезпечення доходів бю-
джетів усіх рівнів та вирівнювання розвитку
регіонів). Пропонуючи один з варіантів її ви-
рішення, Л. Тарангул зазначає, що для того,
щоб створення міжобласних податкових
округів не спричинило ускладнення у вирі-
шенні фінансових проблем адміністративно-
територіальних одиниць, не позбавило мо-
жливості оперативно управляти фінансови-
ми ресурсами на місцях, необхідно ретель-
но підійти до відбору критеріїв стосовно
об’єднання обласних державних податкових
адміністрацій. На її думку, при виділенні по-
даткових округів варто врахувати:
– їх територіальну цілісність;
– рівень соціально-економічного розвитку;
– обсяг податкового потенціалу;
– кількість платників податків.

Також запропоновано взяти за основу
формування податкових округів один з варі-
антів поділу території України на соціально-
економічні райони, розроблений М. Пісту-
ном. З урахуванням зазначених вище кри-
теріїв поділу подано таку схему податкових
округів:
– Південно-західний (державні податкові

адміністрації Львівської, Закарпатської,
Чернівецької, Івано-Франківської облас-
тей);

– Північно-західний (державні податкові
адміністрації Волинської, Рівненської
областей);

– Центральний (державні податкові адміні-
страції Київської, Чернігівської, Черкась-
кої, Житомирської областей, м. Києва);

– Північно-східний (державні податкові ад-
міністрації Сумської, Полтавської, Хар-
ківської областей);

– Східний (державні податкові адміністра-
ції Донецької, Луганської областей);

– Південно-східний (державні податкові
адміністрації Кіровоградської, Запорізь-
кої, Дніпропетровської областей);

– Подільський (державні податкові адміні-
страції Тернопільської, Вінницької, Хме-
льницької областей);

– Автономна Республіка Крим (державні
податкові адміністрації АРК та м. Севас-
тополя);

– Південний (державні податкові адмініст-
рації Одеської, Миколаївської, Херсон-
ської областей) [3, с. 423].
Принагідно слід зазначити, що формаль-

но Державна податкова адміністрація ще не
визначила переліку та меж податкових окру-
гів. Існує лише концептуальне бачення в
складі програми модернізації податкової
служби та відповідних розробок Департаме-
нту розвитку й модернізації державної пода-
ткової служби України. Виходячи із згаданих
документів, можна зробити висновок про те,
що центральний податковий орган схиля-
ється до створення 10 податкових округів на
території країни:
– Кримський (Автономна Республіка Крим

та м. Севастополь);
– Київський (м. Київ, Київська та Чернігів-

ська області);
– Львівський (Львівська, Волинська та Рі-

вненська області);
– Івано-Франківський (Івано-Франківська,

Закарпатська, Чернівецька, Тернопіль-
ська області);

– Вінницький (Вінницька, Хмельницька,
Житомирська області);

– Одеський (Одеська, Миколаївська, Хер-
сонська області);

– Дніпропетровський (Дніпропетровська,
Запорізька області);

– Донецький (Донецька, Луганська облас-
ті);

– Черкаський (Черкаська, Полтавська, Кі-
ровоградська області);

– Харківський (Харківська, Сумська обла-
сті) [4, с. 65].
Із зазначеного випливає, що підходів

щодо вирішення цього питання багато, але
існує думка, що говорити про мережу подат-
кових округів однакової потужності досить
складно, оскільки через природні, соціаль-
но-економічні, демографічні фактори рівень
розвитку регіонів різний. Різні також їх пода-
ткова база та податковий потенціал.

На нашу думку, у випадку із середньою
ланкою податкової служби (обласний рі-
вень) можуть бути використані окремі тео-
ретичні положення корпоративного управ-
ління. Так, розглядаючи питання злиття ко-
рпорацій, теоретики виокремлюють дві
площини цієї проблеми:
– перша – стосується стратегії групи в ці-

лому;
– друга – окремої господарської одиниці в

її складі.
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Екстраполювати наявні теоретичні ви-
сновки з корпоративного управління на умо-
ви діяльності державних служб було б до-
волі складно. Тому запропонуємо наше ба-
чення зазначених площин розгляду про-
блеми в застосуванні до державної подат-
кової служби.

Так, з характеристик економічного поте-
нціалу регіонів України бачимо, що для За-
карпатської, Львівської, Тернопільської, Іва-
но-Франківської та Чернівецької областей
характерна провідна роль машинобудуван-
ня. Друге місце тут належить харчовій про-
мисловості (цукровобурякова, борошноме-
льна, плодоовочево-консервна, м’ясна, ма-
слосироробна, виноробна, коньячна, конди-
терська, тютюнова тощо). Важливу роль
відіграє хімічна галузь (гірнича й основна
хімія, хімія органічного синтезу, лісохімія,
побутова хімія). Волинська, Рівненська, Жи-
томирська, Хмельницька, Вінницька області
відрізняються переважанням харчової та
легкої промисловості поряд з машинобуду-
ванням. Місто Київ, Київська, Чернігівська,
Сумська, Полтавська, Черкаська області
характеризуються майже рівнозначним по-
єднанням чотирьох основних галузей: ма-
шинобудування, хімічної, легкої й харчової
промисловості (з випереджальним зростан-
ням машинобудування, легкої та харчової
галузей). Для Харківської, Луганської, Доне-
цької, Дніпропетровської, Запорізької облас-
тей характерним є значне переважання в
структурі виробництва машинобудування,
енергетики, металургії, хімії. У цьому регіоні
також відчуваються відмінності організації
бізнесу, оскільки тут переважають великі
виробничо-бізнесові об’єкти з вертикаль-
ною, жорстко централізованою системою
управління. Це потребує від фіскальних ор-
ганів переважного застосування методів
роботи з консолідованими платежами та
протидії відповідним специфічним схемам
мінімізації податкових зобов’язань. Кірово-
градська, Одеська, Миколаївська, Херсонсь-
ка області, Автономна Республіка Крим та
м. Севастополь вирізняються розгалуженим
за структурою машинобудуванням, значною
питомою вагою в обсягах виробництва хар-
чової та легкої промисловості. Основу виро-
бництва тут становлять такі міжгалузеві ком-
плекси, як АПК, рекреаційний, рибопереро-
бний. Особливе значення цього регіону по-
лягає в наявності потужної моретранспорт-
ної системи [5, с. 24].

Таким чином, наша спроба поєднання та
одночасного врахування соціально-еконо-
мічних, історичних і традиційно-ментальних
факторів дала змогу визначити податкові
округи на території України в такому варіан-
ті:
– Галицько-Буковинський округ із центром

у м. Івано-Франківську (Закарпатська,

Львівська, Тернопільська, Івано-Фран-
ківська, Чернівецька області);

– Полісько-Подільський округ із центром у
м. Хмельницькому (Волинська, Рівнен-
ська, Житомирська, Хмельницька, Він-
ницька області);

– Центральний округ із центром у м. Черка-
си (м. Київ, Київська, Чернігівська, Сумсь-
ка, Полтавська, Черкаська області);

– Східний округ із центром у м. Дніпропет-
ровськ (Харківська, Луганська, Донецька,
Дніпропетровська, Запорізька області);

– Південний округ з центром у м. Миколаїв
(Кіровоградська, Одеська, Миколаївська,
Херсонська області, Автономна Респуб-
ліка Крим та м. Севастополь).
Центри податкових округів ми визначили

лише за ознакою зручності географічного
розташування (крім Центрального округу).
Передбачаємо, що найбільші суперечки
може викликати два питання:
– включення Криму до складу одного з

округів;
– визначення “столицею” Центрального

округу м. Черкаси (а не м. Києва).
IV. Висновки
Отже, забезпечення ефективного управ-

ління процесом справляння податків потре-
бує подальших змін структури задіяних орга-
нів. Викладене нами бачення шляхів вирі-
шення проблеми є лише одним з варіантів,
що може розглядати влада під час чергових
спроб реформування відповідних служб та
наближення до європейських реалій.

Таким чином, удосконалення майнового
та прибуткового оподаткування населення,
а також системи адміністрування податків,
на нашу думку, є пріоритетними (на цьому
етапі) напрямами модернізації податкової
системи, орієнтованими на наближення до
європейських стандартів. Порядок та умови
справляння інших податків і зборів (у тому
числі тих, що регулюються Директивами
ЄС) можуть бути приведені відповідно до
вимог організації безпосередньо перед
вступом до переліку необхідних заходів з
набуття членства.
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Ильяшенко В.А. Развитие налоговой системы Украины в условиях евроинтеграции
В статье проанализировано развитие налоговой системы Украины в условиях евроинте-

грации. Предложено организационную консолидацию налоговых органов и переход от нало-
говых администраций по административно-территориальному принципу до налоговых окру-
гов и межрайонных инспекций.

Ключевые слова: налоговая политика, упрощенная система налогообложения, Налого-
вый кодекс.

Ilyashenko V. Development tax system of Ukraine in european integration
The problem of harmonization of tax system of Ukraine with similar systems of the developed

countries which surround us, is staticized also in connection with interconditionality of development of
the modern state and taxes. It consists in very simple, at first sight, communications: on the one hand,
taxes - a method of accumulation of the financial resources necessary for development of the state
and expansion of a range of its functions, with another - functions of taxes and ways of their
administration depend on a level of development of the state. However in the conditions of the XXI
century When the mankind objectively chose globalizations by dominating model of economic
development of a modern civilization, there are the new problems connected with ensuring safety of
culture of the separate people, national identity of their representatives, collective security of the
countries and etc. Thus, along with traditional functions of the state the new quickly enough will prove:
national and cultural self-preservation and collectively supranational. At first sight, they contradict each
other. At the same time the logic of modern socioeconomic development will demand their balanced
combination. It means growth of needs of the modern state in financial resources in connection with
expansion of a range of its functions. Time, joining to collectively supranational structures, the modern
state in the future can have and new organizational and administrative opportunities of expansion фи-
ска (in particular, at the expense of use of databases of the international level, adjustment of
interaction of supervisory authorities, collective development of the new principles of the taxation of
subjects world economic communications, etc.). Ukraine in this context not an exception, also
demands research of this problem.

Therefore, ensuring effective management with process of collection of taxes demands further
changes of structure of the involved bodies. The vision of solutions of a problem stated by us is only
one of options which can be considered by the authorities during the next attempts of reforming of the
relevant services and approach to the European realities. Thus, improvement of the property and
income taxation of the population, and also system of administration of taxes, in our opinion, are
priority (at this stage) the directions of modernization of the tax system, focused on approach to the
European standards. The order and conditions of collection of other taxes and fees (including EU
regulated by Directives) can be brought into accord with organization requirements just before the
introduction in the list of necessary actions for membership.

Key words: tax policy, simplified tax system, Tax code.
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ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розкрито особливості сучасної світової глобалізації, процеси глобального роз-

витку, глобалізація міжнародних відносин, інтернаціоналізація господарського, політичного,
культурного та інших аспектів життя суспільних організмів; наведено різні точки зору нау-
ковців щодо поняття “глобалізація”; запропоновано декілька підходів щодо визначення глоба-
лізації автором; розкрито сутність глобалізації на макро- та мікрорівнях; окреслено деякі по-
зитивні наслідки глобалізаційних процесів на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: глобалізація, світова економіка, макрорівень, мікрорівень, інтернаціоналі-
зація, транснаціоналізація, процес.

І. Вступ0

Поступовий і неухильний розвиток суспі-
льства до вершин прогресу актуалізує про-
блему світової економіки в нинішніх умовах
глобалізації економіки, господарської діяль-
ності, створення конкурентоспроможної про-
дукції, професіоналізм, вміння створювати
нове, прогресивне, що формує в кінцевому
підсумку пристосування соціуму до різних
видів економної діяльності в умовах дослі-
дження глобалізації світової економіки [2,
с. 150].

Проблемі глобалізації світової економіки
останнім часом присвячується багато дослі-
джень. Теоретичні основи сучасної світової
глобалізації та її наслідки змістовно розгля-
дають і дають належну оцінку вітчизняні й
зарубіжні науковці: А. Беттлер [1], М. Вачев-
ський [2], А. Гальчинський [3], М. Кастельс [4],
В. Кулішов, П. Мазурок, Б. Одягайло, Ю. Пав-
ленко [6], О. Сазонець [5] та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідження технологій

світової глобалізації в економічних процесах
та її наслідків на сучасному етапі розвитку
суспільства.

ІІІ. Результати
Глобалізація стала найважливішою реа-

льною характеристикою сучасної світової
системи, однією з найбільш впливових сил,
що визначають хід розвитку нашої планети.
Згідно з панівною точкою зору на глобаліза-
цію, жодну дію, жоден процес у суспільстві
(економічний, політичний, юридичний, соці-
альний тощо) не можна розглядати обме-
жено тільки як такий. Глобалізація міжнаро-
дних відносин – це посилення взаємозале-
жності і взаємовпливу різних сфер суспіль-
ного життя і діяльності у сфері міжнародних
відносин. Вона зачіпає практично всі сфери
суспільного життя, включаючи економіку,
політику, ідеологію, соціальну сферу, куль-
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туру, екологію, безпеку, спосіб життя, а та-
кож самі умови існування людства.

Процеси глобального розвитку, у рамках
яких структури національного виробництва і
фінансів стають взаємозалежними, приско-
рюються в результаті збільшення кількості
укладених і реалізованих зовнішніх опера-
цій. Глобалізація, що охопила всі регіони і
сектори світового господарства, принципово
змінює співвідношення між зовнішніми і вну-
трішніми чинниками розвитку національних
господарств на користь перших. Жодна на-
ціональна економіка, незалежно від розмірів
країн (великі, середні, малі) і рівня розвитку
(розвинуті, такі, що розвиваються або пере-
хідні), не може більше бути самодостат-
ньою, виходячи з наявних чинників вироб-
ництва, технологій і потреби в капіталі. Жо-
дна держава не в змозі раціонально форму-
вати і реалізовувати економічну стратегію
розвитку, не враховуючи пріоритети і норми
поведінки основних учасників світогоспо-
дарської діяльності [5, с. 15].

Останніми роками термін “глобалізація”
вживається в різних аспектах. Нерідко він
використовується як синонім інтернаціоналі-
зації господарського життя і вростання наці-
ональних економік у світогосподарську сис-
тему або як еквівалент лібералізації міжна-
родної торгівлі й інвестування, або навіть як
інший вираз процесу інтеграції національних
господарств.

Інтернаціоналізація господарського, полі-
тичного, культурного та інших аспектів жит-
тя суспільних організмів, що функціонують
як національно-державні макроструктури, –
найбільш загальне поняття наростаючої
взаємодії між такими організмами (країна-
ми), тобто міжнаціонального спілкування на
його різних історичних стадіях – від перших
проявів міжнародного поділу праці до су-
часної складної й багаторівневої системи
міжнародних зв’язків і взаємозалежностей
та в найрізноманітніших його просторових
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масштабах – від двостороннього до регіо-
нального й глобального рівнів. Отже, інтер-
націоналізація економічного розвитку зумо-
влена зростанням рівня взаємопов’язаності
та взаємозумовленості окремих національ-
них економічних систем.

З одного боку, глобалізація − це просто-
рова характеристика інтернаціоналізації
господарського життя на тому історич-
ному етапі, коли вона прийняла всесвітні
масштаби, тобто в другій половині ХХ ст.
і особливо в останні десятиріччя. Таке кі-
лькісне розширення ареалу інтернаціоналі-
зації до гранично можливих масштабів до-
дало їй нову якість. Великі суб’єкти госпо-
дарського життя перетворилися на гравців
глобального масштабу, принципово зміни-
лося співвідношення ендогенних і екзоген-
них чинників розвитку національних суспі-
льних організмів, змінилася роль держав як
організаційно-політичних інструментів, що
забезпечують функціонування таких органі-
змів.

Таким чином, якщо глобалізація – це
стадія гранично можливого розвитку інтер-
націоналізації вшир, то інтеграція – найви-
щий ступінь розвитку її углиб. Отже, в одно-
му випадку мова йде про кількісні процеси, а
в іншому – про якісні.

Хоча поняття “глобалізація” є таким, що
останнім часом найчастіше зустрічається в
економічній літературі, до повної ясності
цього терміну як в концептуальному плані,
так і в практичному, ще дуже далеко. Гло-
балізаційні процеси оцінюються неоднозна-
чно. Наведемо різні точки зору.

На думку вітчизняного науковця А. Га-
льчинського, потрібно бути методологічно
коректними насамперед при використанні
поняття “глоболізація”, яке увійшло в науко-
вий обіг відносно недавно – лише в 70-ті рр.
минулого століття і кореспондує з новим
етапом цивілізаційного розвитку, насампе-
ред з особливостями постіндустріалізму.
Нинішній етап глобалізації пов’язаний лише
з початком становлення постіндустріальної
системи глобальних економічних відносин.
У цьому плані він є перехідним, містить у
собі різнопорядкові визначення [3, с. 5].

Професор соціології Каліфорнійського
університету (США) М. Кастельс визначив
глобалізацію як “нову капіталістичну еконо-
міку”, перерахувавши як основні її характе-
ристики такі: інформація, знання й інформа-
ційні технології, що є головними джерелами
зростання продуктивності та конкурентосп-
роможності; ця нова економіка організову-
ється переважно через мережеву структуру
менеджменту, виробництва і поділу, а не
окремих фірм, як раніше, і вона є глобаль-
ною [4, с. 51].

Автори (П. Мазурок, Б. Одягайло, В. Ку-
лішов) пропонують також декілька підходів
щодо визначення глобалізації [5, с. 114].

З позиції першого підходу, глобалізацію
світової економіки можна охарактеризувати
як посилення взаємозалежності та взаємо-
впливу різних сфер і процесів світової еко-
номіки, що виражається в поступовому пе-
ретворенні світового господарства на єди-
ний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої
сили, інформації і знань.

Процес глобалізації охоплює різні сфери
світової економіки, а саме:
– зовнішню, міжнародну, світову торгівлю

товарами, послугами, технологіями,
об’єктами інтелектуальної власності;

– міжнародний рух чинників виробництва
(робочої сили, капіталу, інформації);

– міжнародні фінансово-кредитні й валют-
ні операції (безвідплатне фінансування і
допомога, кредити і позики суб’єктів
міжнародних економічних відносин, опе-
рації з цінними паперами, спеціальні фі-
нансові механізми й інструменти, опе-
рації з валютою);

– виробнича, науково-технічна, технологі-
чна, інжинірингова й інформаційна спів-
праця.
Сучасна глобалізація світової економіки

виражається в таких процесах:
– поглибленні, перш за все, інтернаціона-

лізації виробництва, а не обміну, як це
було раніше. Інтернаціоналізація вироб-
ництва виявляється в тому, що у ство-
ренні кінцевого продукту в різних фор-
мах і на різних стадіях беруть участь ви-
робники багатьох країн світу. Проміжні
товари і напівфабрикати займають все
більшу частку у світовій торгівлі і в між-
корпоративних трансферах. Інституцій-
ною формою інтернаціоналізації вироб-
ництва виступають ТНК;

– поглибленні інтернаціоналізації капіта-
лу, що полягає у зростанні міжнародного
руху капіталу між країнами, перш за все,
у вигляді прямих інвестицій (причому
обсяги прямих іноземних інвестицій зро-
стають швидше, ніж зовнішня торгівля і
виробництво), інтернаціоналізації фон-
дового ринку;

– глобалізації продуктивних сил через об-
мін засобами виробництва і науково-
технічними, технологічними знаннями, а
також у формі міжнародної спеціалізації
і кооперації, що зв’язують господарські
одиниці в цілісні виробничо-споживчі си-
стеми; через виробничу співпрацю, між-
народне переміщення виробничих ре-
сурсів;

– формуванні глобальної матеріальної,
інформаційної, організаційно-економіч-
ної інфраструктури, що забезпечує здій-
снення міжнародної співпраці;
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– посиленні інтернаціоналізації обміну на
основі поглиблення міжнародного поділу
праці, зростання масштабів і якісної змі-
ни характеру традиційної міжнародної
торгівлі упредметненими товарами. Все
більш важливим напрямом міжнародної
співпраці стає сфера послуг, яка розви-
вається швидше за сферу матеріально-
го виробництва;

– збільшенні масштабів міжнародної міг-
рації робочої сили. Вихідці з бідних країн
знаходять застосування як некваліфіко-
вана або малокваліфікована робоча си-
ла в розвинутих країнах. При цьому
країни, що використовують іноземну
працю для заповнення певних ніш на
ринку праці, пов’язаних з низько кваліфі-
кованою роботою, намагаються утриму-
вати імміграцію в певних межах. Водно-
час сучасні телекомунікаційні технології
відкривають нові можливості у цій сфері
і дають змогу безболісно обмежити іммі-
граційні процеси. Будь-яка компанія в
Європі, Північній Америці або Японії
може з легкістю доручити виконання,
наприклад, комп’ютерних робіт виконав-
цеві, що знаходиться в іншій країні, і не-
гайно отримати готову роботу у своєму
офісі;

– інтернаціоналізації дії виробництва і
споживання на навколишнє середови-
ще, що викликає зростання потреби в
міжнародній співпраці, спрямованій на
вирішення глобальних проблем сучас-
ності.
На макроекономічному рівні глобалізація

виявляється в прагненні держав та інтегра-
ційних об’єднань до економічної активності
поза своїми межами за рахунок лібераліза-
ції торгівлі, усування торговельних та інвес-
тиційних бар’єрів, створення зон вільної то-
ргівлі тощо. Крім того, процеси глобалізації
й інтеграції охоплюють міждержавні узго-
джені заходи з цілеспрямованого форму-
вання світогосподарського ринкового (еко-
номічного, правового, інформаційного, полі-
тичного) простору у великих регіонах світу.

На мікроекономічному рівні глобалізація
виявляється в розширенні діяльності компа-
ній за межі внутрішнього ринку. Більшості
транснаціональних корпорацій доводиться
діяти в глобальних масштабах: їх ринком
стає будь-який регіон з високим рівнем спо-
живання, вони мають бути здатні задоволь-
няти попит споживачів скрізь, незалежно від
меж і національної належності. Компанії ми-
слять у глобальних категоріях покупців, тех-
нологій, витрат, постачань, стратегічних
альянсів і конкурентів. Різні ланки і стадії
проектування, виробництва та збуту проду-
кції розміщуються в різних країнах, уніфіку-
ючись у міжнародному масштабі. Створення
та розвиток транснаціональних фірм дає

змогу обійти безліч бар’єрів (за рахунок ви-
користання трансфертних постачань, цін,
сприятливих умов відтворення, кращого
врахування ринкової ситуації, додаткового
прибутку тощо).

Враховуючи, що для ТНК (особливо ба-
гатонаціональних і глобальних) зовнішньо-
економічна діяльність у більшості випадків
має важливіше значення, ніж внутрішні опе-
рації, вони виступають основним суб’єктом
глобалізаційних процесів. Транснаціональні
корпорації – це основа глобалізації, її голо-
вна рушійна сила.

Нагальною потребою стає формування
єдиного глобального світового економічного,
правового, інформаційного, культурного про-
стору для вільної й ефективної підприєм-
ницької діяльності всіх суб’єктів господарю-
вання, створення єдиного планетарного ри-
нку товарів і послуг, капіталів, робочої сили,
економічне зближення і об’єднання окремих
країн в єдиний світовий господарський ком-
плекс.

Як стверджує канадський дослідник
А. Беттлер, найбільш транснаціоналізова-
ною країною, а за його термінологією, “світо-
вим гегемоном”, передусім за критерієм
ВВП (більше ніж 8,3 трлн дол. США в 1999 р.),
є США, Японія відстає за цим показником.
Він становив, відповідно, 4 трлн дол. США.
Далі йде Німеччина – 2,1 трлн дол. США.
Інші країни значно відстають від цього рівня
[1, с. 74].

Глобалізація економіки охоплює всі аспе-
кти виробництва й обміну. Вона розширює
до планетарних масштабів не тільки фінан-
сові ринки та інформаційні потоки, не тільки
ринки багатьох товарів і послуг, але й ринки
чинників виробництва – капіталу й праці.
Світова економіка поступово трансформу-
ється у своєрідну систему сполучених посу-
дин, у якій міжнародне перетікання продук-
тивних капіталів і трудових послуг визнача-
ється різницею рівнів доходів (прибутку на
капітал і величини оплати праці) в різних
частинах цієї системи. І капітал, і праця пе-
ретікають з регіонів з низьким рівнем дохо-
дів в регіони з високим їх рівнем.

Вказане актуалізує важливість відповід-
них досліджень з розвитку теорії економіч-
ної глобалізації. На цьому цілком слушно
робить акцент український учений Ю. Пав-
ленко, який розглядає цю проблематику як
“матрицю наукової парадигми ХХІ століття”
[6, с. 15].

Глобалізаційні процеси на ранньому ета-
пі (80-ті рр. ХХ ст.) виявляються, насампе-
ред, як транснаціоналізація виробничих та
обмінних процесів. Суттєвими ознаками
цього етапу є інтенсифікація товарних пото-
ків. На наступному етапі (90-ті рр. ХХ ст.)
відбувається інтенсифікація вартісних пото-
ків, виникають і розвиваються транснаціо-
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нальні утворення, локалізується й здобуває
самостійність фінансовий сектор, основною
ознакою якого є нагромадження капіталів
(інвестицій) для створення економіки, що
спонукається інвестиціями. Ступінь транс-
націоналізації на цих етапах вимірюється
через показники зростання міжнародних
потоків товарів факторів, виробництва, капі-
талів.

У сучасних умовах глобалізаційні проце-
си здійснюються шляхом раціонального ви-
бору (комбінації) інвестиційних та неінвес-
тиційних форм транснаціоналізації.

У цілому у світовому господарстві наявна
концентрація системних ознак обмеженого
глобального характеру, а тому сучасна гло-
бальна економіка є перехідною економікою
від стадії, що рухається інвестиціями, до
стадії, що спонукається інноваціями. На по-
чатку ХХІ ст. глобалізація вступила в третій
етап свого розвитку – етап формування ін-
новаційної економіки як такої, що повинна
усунути перепони на шляху розширення
притаманних їй процесів на основі чиників
розвитку глобалізаційних процесів та їхніх
наслідків.

Позитивне значення глобалізації важко
переоцінити: незмірно збільшуються мож-
ливості людства, більш повно враховуються
всі сторони його життєдіяльності, створю-
ються умови для гармонізації. Глобалізація
світової економіки створює серйозну основу
рішення загальних проблем людства.

IV. Висновки
Отже, кінцевим результатом глобалізації,

як сподівається багато фахівців, має стати
загальне підвищення добробуту у світі. До-
ведено, що сьогодні глобалізація, насампе-
ред, торкається економіки, зокрема, фінан-
сової політики.
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Кулишов В.В. Особенности мировой глобализации в современных условиях
В статье раскрыты особенности современной мировой глобализации, процессы глобаль-

ного развития, глобализация международных отношений, интернационализация хозяйст-
венного, политического, культурного и других аспектов жизни общественных организаций;
даны разные точки зрения ученных относительно определения “глобализация”; предлагает-
ся несколько подходов определения глобализации автором; раскрыто сущность глобализа-
ции на макро- и микроуровнях; определенны некоторые позитивные последствия глобализа-
ционных процессов на современном этапе развития общества.

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, макроуровень, микроуровень, интер-
националиация, транснационализация, процесс.

Kulishov V. Features of the world globalization in modern terms
The article deals with the features of modern globalization, the processes of global development,

globalization of international relations, internationalization of economic, political, cultural and other
aspects of social life, different views of scholars concerning the definition of “globalization” were
defined, several approaches to the definition of globalization were offered by the author, the substance
of globalization at the macro and micro levels was given, some of the positive effects of globalization
processes at the present stage of development were outlined.

Key words: globalization, world economy, macro and micro levels, internationalization, trans-
nationalization, process.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТЬ ТА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ
Проаналізовано погляди учених щодо дефініції “інтелектуальний капітал”, на основі чого

обґрунтовано її власне бачення. Проведено порівняльний аналіз діючих методик оцінювання
інтелектуального капіталу та виявлено головні проблеми його виміру. Запропоновано реко-
мендації щодо визначення критеріїв оптимального вибору та практичного використання
методів оцінювання інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, методи оцінювання інтелектуального капіта-
лу, Skandia Navigator, Balanced Scorecard, Celemi Monitor, метод оцінювання вартості нема-
теріальних активів.

І. Вступ0

Сучасні тенденції розвитку світової еко-
номіки переконливо доводять, що для еко-
номічного зростання України та утримання
нею гідних конкурентних позицій на світових
ринках не може бути іншого шляху, ніж фо-
рмування економіки нового типу – економіки
знань. У постіндустріальному суспільстві
фірма вже розглядається не як підприємст-
во, що створює певний, кінцевий продукт, а
як спільність, пронизана елементами твор-
чості. Таким чином, зміна парадигми еконо-
мічного розвитку полягає у зниженні матері-
ально-ресурсних і просторових характерис-
тик розвитку та підвищенні значення інтеле-
ктуальних й енергетичних параметрів. У
контексті цих умов перед вітчизняною нау-
кою постає питання якомога повнішого пі-
знання інтелектуального капіталу та його
оцінювання.

За останнє десятиліття інтелектуальний
капітал став об’єктом пильної уваги бага-
тьох дослідників. Значний внесок у станов-
лення теорії інтелектуального капіталу зро-
били П. Друкер, Л. Едвінсон, В. Іноземцев,
М. Мелоун, Т. Стюарт та ін. Однак в Україні
питання побудови інституту інтелектуально-
го капіталу недостатньо висвітлене. Через
це більшість вітчизняних компаній не мо-
жуть адекватно оцінити свої активи і, відпо-
відно, управляти ними, а це послаблює їх
конкурентні позиції як на внутрішньому, так і
на зовнішніх ринках.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виявити суть інтелектуаль-

ного капіталу та визначити основні парамет-
ри універсальної методики його оцінювання.

ІІІ. Результати
Поняття інтелектуального капіталу є від-

носно новим поняттям економічної думки,
тому серед дослідників ще немає єдиного
підходу щодо його сутності. У сучасній науці
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сформувалися три напрями дослідження
дефініції – за цінністю, за процесом, за ре-
зультатом. Прихильники першого напряму
стверджують, що “інтелектуальний капітал” –
це сукупність цінностей. Однак проблема
полягає у визначенні цих цінностей. Одні
науковці відносять до таких цінностей лише
знання [6], інші – знання та інформацію [3,
с. 340]. Ми вважаємо, що віднесення до
складу інтелектуального капіталу лише
знань та інформації залишає поза увагою
інші його компоненти – створені людьми
засоби, що використовуються у процесі ін-
телектуальної праці, тому поділяємо точку
зору Б. Леонтьєва, який стверджує, що вар-
тість інтелектуального капіталу формується
із вартості усіх наявних інтелектуальних ак-
тивів, включаючи інтелектуальну власність,
природні та набуті розумові здібності й на-
вички, а також нагромаджені бази знань і
корисні відносини з іншими суб’єктами [2].

Прихильниками другого підходу дефініція
тлумачиться як актив, що має здатність до
відтворення, залучення в процесі кругообігу
[6]. А науковці, що досліджують інтелектуа-
льний капітал з позицій результату, розгля-
дають його як підґрунтя конкурентних пере-
ваг [2].

Проаналізувавши наведені підходи, ми
сформували власне уявлення щодо сутності
категорії і дійшли висновку, що “інтелек-
туальний капітал” – це сукупність різномані-
тних інтелектуальних цінностей, які в проце-
сі свого обігу та кругообігу забезпечують
додаткову вартість, а також конкурентні пе-
реваги особі, підприємству чи державі.

Пріоритетним завданням, актуальним
для всіх підприємств, є ефективне управ-
ління інтелектуальним капіталом. Для уп-
равління інтелектуальним капіталом і отри-
мання економічних вигод від нього, необхід-
но ідентифікувати компоненти, що входять
до його складу, та оцінити ефективність їх
використання. Оцінювання інтелектуального
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капіталу дає змогу визначити реальну вар-
тість компанії, що є необхідним для інфор-
маційних потреб зовнішніх користувачів,
прийняття раціональних управлінських рі-
шень.

У вітчизняній і світовій практиці існує
безліч методів оцінювання інтелектуальним
капіталом, однак найбільш поширеним се-
ред них є Balanced Scorecard (Збалансова-
на система показників). Balanced Scorecard
включає показники, що вимірюють досяг-
нення цілей і показники, які відображають
процеси, котрі забезпечують це досягнення.
Концепція моделі передбачає побудову ба-
гатопланових зв’язків між показниками різ-
них сфер, що дає змогу максимально ефек-
тивно управляти компанією. Збалансована
система показників підтримує виміри фінан-
сових показників, передбачає управління
нефінансовими індикаторами, які відобра-
жають рух компанії до створення її майбут-
ньої вартості через інвестиції в персонал,
оптимізацію бізнес-процесів і технологій,
відносини з клієнтами і позичальниками.
Такий погляд на управління забезпечує
об’єктивну оцінку стану компанії, аналіз мо-
жливостей її розвитку. Практична значу-
щість методики полягає у можливості вико-
ристання для бізнесу системи нефінансових
показників, які випереджають події і можуть
слугувати надійною основою прогнозування
стратегічного розвитку. До переваг моделі
можна віднести також:
– швидке застосування на практиці;
– проста структура для опису стратегічних

завдань та моніторинг діяльності;
– взаємозв’язок оперативного і стратегіч-

ного менеджменту;
– створення схеми для формування згори

вниз стратегії за всіма ієрархічними рів-
нями;

– легке встановлення причинно-наслідко-
вих зв’язків між показниками різних
сфер;

– можливості ефективного використання
інтелектуального капіталу суб’єктів гос-
подарювання;

– можливості організації впливати на за-
пити та побажання клієнтів.
Разом з тим слід зазначити, що збалан-

сована система показників має свої недолі-
ки, які полягають у такому:
– показники, що формують систему, за-

лежать від компетенції суб’єктів госпо-
дарювання;

– увага надто фокусується на управлінні,
яке базується на показниках, й ігнору-
ються “м’які” фактори;

– виникають проблеми з вимірюванням
показників;

– концепцією не передбачені механізми
вирішення конфліктів.

Незважаючи на ряд недоліків, збалансо-
вана система показників оцінювання інтеле-
ктуального капіталу на сьогодні залишаєть-
ся найперспективнішою з-поміж усіх конце-
пцій. Головними чинниками успішного її
впровадження є постійні зусилля керівників
та перших осіб компанії на реалізацію стра-
тегії, єдність у забезпеченні поставлених
цілей.

Поряд із описаною вище моделлю ВSC, за-
пропонованою Р. Капланом і Д. Нортоном, іс-
нують інші, альтернативні моделі, побудовані
на техніці збалансованого управління. Це, зок-
рема: модель Л. Мейсела, піраміда ефектив-
ності К. Мак Нейра, Р. Ланча, К. Кросса та ін.

Найбільш близькою за своїм комплекс-
ним складом до ВSC є модель Л. Мейсела
(Lawrence S. Maisel). Як і попередня мо-
дель, вона визначає чотири перспективи, на
основі яких має бути оцінена діяльність під-
приємства. Однак, на відміну від моделі Ка-
плана й Нортона, що оцінює перспективи
навчання і зростання, модель Мейсела ви-
користовує проекцію людських ресурсів, яка
включає оцінку інновацій, компетенції, осві-
ти, навчання персоналу, корпоративної ку-
льтури. Причина використання у моделі
окремої перспективи людських ресурсів по-
лягає в тому, що керівництво підприємства
має бути уважнішим до своїх працівників і
оцінювати ефективність не лише систем і
процесів, але й співробітників.

Альтернативним напрямом розвитку ідеї
вимірювання результативності стратегії є
модель, що розроблена К. Мак Нейром,
Р. Ланчем, К. Кроссом у 1990 р. під назвою
“Піраміда ефективності”. Основною концеп-
цією моделі є зв’язок клієнтоорієнтірованої
корпоративної стратегії з фінансовими пока-
зниками, доповненими нефінансовими інди-
каторами. Традиційна управлінська інфор-
мація має виходити тільки від верхнього рі-
вня. Піраміда ефективності побудована на
концепціях глобального управління якістю,
промислового інжинірингу й обліку, засно-
ваного на “діях”.

У сучасній економічній практиці значного
поширення набули й інші методичні підходи
до виміру інтелектуального капіталу суб’єк-
тів господарювання. Найбільш поширеними
серед них є: “Скандіа Навігатор” (Skandia
Navigator), монітор інтелектуального капіта-
лу Свейбі, монітор нематеріальних активів
Celemi (Celemi Monitor).

Застосування методики Skandia Naviga-
tor передбачає побудову матриці, яка скла-
дається з 73 показників і має вигляд ком-
п’ютерної програми [4]. Інтелектуальний ка-
пітал за цією методикою оцінюють за показ-
никами п’яти сфер діяльності підприємства:
фінанси, процеси, клієнти, людський капі-
тал, оновлення і розвиток. За її допомогою
оцінюється вплив людського капіталу на
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бізнес-процеси, відносини з клієнтами,
НДДКР та створення інноваційних продуктів
і послуг, що підвищують ринкову вартість
суб’єктів господарювання. Переваги мето-
дики: можливість стежити за змінами показ-
ників, створення умов для навчання та під-
вищення кваліфікації персоналу, набуття
фінансових, технологічних, інформаційних,
інноваційних і конкурентних переваг
суб’єктів господарювання; недоліки – відсу-
тність опису зв’язків та взаємовпливів між
п’ятьма вищезазначеними сферами діяль-
ності суб’єктів господарювання.

Монітор інтелектуального капіталу, за
К.Е. Свейбі, передбачає розподіл інтелекту-
ального капіталу на три компоненти: компе-
тенція людей, зовнішня та внутрішня струк-
тури. Кожен з наведених елементів пов’я-
зується з чотирма характеристиками під-
приємства: швидкістю зростання, інновацій-
ністю, ризикованістю та ефективністю [1].
Головними перевагами монітору є: збір вну-
трішньої і зовнішньої інформації щодо змін
основних показників інтелектуального капі-
талу; формування процесу перетворення
знань в інструмент створення фактичних
цінностей з допомогою компетенції співробі-
тників. При використанні зазначеного мето-
ду головна увага зосереджується на компе-
тенції співробітників, що дає змогу визначи-
ти спроможність підприємства до пришвид-
шення інноваційного розвитку, однак зали-
шається поза увагою внутрішня та зовнішня
структура і сфера фінансів, що й формує
головні недоліки монітору Свейбі.

Монітор нематеріальних активів Celemi
виділяє три напрями оцінювання інтелекту-
ального капіталу – клієнти, компанія, люди.
Методика дає змогу отримати інформацію
про розвиток компанії, однак не містить уні-
версальних параметрів оцінювання, що
призводить до певних труднощів у процесі її
практичної реалізації.

Аналізуючи розглянуті методичні підхо-
ди, можна виявити, що кожен метод має
свої переваги та недоліки. Так, у Моніторі
інтелектуального капіталу К.Е. Свейбі та
моніторі нематеріальних активів Celemi ува-
гу зосереджено на сфері вимірювання рівня
використання нематеріальних активів, але
при цьому не беруться до уваги фінансові
аспекти під час виміру інтелектуального ка-
піталу [5]. За допомогою системи збалансо-
ваних показників та моделі Skandia Navi-
gator на основі аналізу показників інтелекту-
ального капіталу виявляють можливість їх
підвищення, визначають напрями іннова-
ційної та інтелектуальної політики, однак у
Balanced Scorecard існує “збалансований”
зв’язок між усіма показниками, а моделлю
Skandia Navigator це не передбачено. Тому
під час виміру інтелектуального капіталу є
доцільним поєднання різних методик для

досягнення оптимального результату аналі-
зу. Таке поєднання сприятиме вирішенню
завдань за напрямами, цінність яких визна-
чається метою дослідження й діагностики
стану.

Аналіз описаних методик дає змогу ви-
значити такі критерії оптимального вибору
та практичного використання методів оці-
нювання інтелектуального капіталу для ви-
значення його потенціалу:
– по-перше, методика має відображати всі

часові та просторові характеристики ді-
яльності суб’єктів господарювання і бути
адаптованою до реального застосуван-
ня на практиці;

– по-друге, вона має враховувати і давати
характеристику всіх складових інтелек-
туального капіталу (інтелектуальної
складової людського, структурного та
споживчого капіталу);

– по-третє, методика має давати оцінку
інтелектуального капіталу як у кількіс-
ному, так і в якісному вимірі;

– по-четверте, у ній мають бути враховані
показники, які здатні виявити існування
взаємозв’язку;

– по-п’яте, цінність інтелектуального капі-
талу має визначатися у межах конкрет-
ної стратегії розвитку фірми.
Оцінивши реальну вартість інтелектуа-

льного капіталу компанії, її керівництво ма-
тиме підстави для прийняття ефективних
управлінських рішень, що є важливим і не-
обхідним у частині формування та реаліза-
ції стратегії підвищення конкурентоспромо-
жності підприємства.

ІV. Висновки
Інтелектуальний капітал – це сукупність

різноманітних інтелектуальних цінностей, які
в процесі свого обігу та кругообігу забезпе-
чують додаткову вартість, а також конкурен-
тні переваги особі, підприємству чи державі.
Пріоритетним завданням, актуальним для
всіх підприємств, є ефективне управління
інтелектуальним капіталом. Для управління
інтелектуальним капіталом і отримання еко-
номічних вигод від нього необхідно іденти-
фікувати компоненти, що входять до його
складу, та оцінити ефективність їх викорис-
тання.

Існує безліч методів виміру інтелектуа-
льного капіталу, однак універсальної мето-
дики, яка б давала точну характеристику
інтелектуального капіталу, немає, а це
створює проблеми дослідження його дина-
міки й обліку. Розгляд існуючих підходів дав
змогу визначити такі критерії оптимального
вибору та практичного використання методів
оцінювання інтелектуального капіталу: мето-
дика має відображати всі часові та просторо-
ві характеристики діяльності суб’єктів госпо-
дарювання і бути адаптованою до реально-
го застосування на практиці; має враховува-
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ти і давати характеристику всіх складових
інтелектуального капіталу; характеризувати
стан інтелектуального капіталу як в кількіс-
ному, так і в якісному вимірі; у ній мають
бути враховані показники, які здатні виявити
існування синергії; цінність інтелектуального
капіталу має визначатися у межах конкрет-
ної стратегії розвитку фірми.
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бора и практического использования методов оценки интеллектуального капитала.
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practical use of methods for assessing intellectual capital.
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THE ANALYSIS OF RUSSIA INFLUENCE ON THE TRANSFORMATION
OF ENERGY STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION
The influence of Russia on the transformation of EU energy strategy, features of the dynamics of

development of the relations between Russia and the EU, the priorities of energy goods trade between
the EU and Russia and problems of energy relations, outlined the basic principles of cooperation
between the European Union and Russia in the energy sphere.

Key words: оil, gas, energy infrastructure, energy efficiency, ecology standarts, innovation.

I. Introduction0

The influence of Russia on the transforma-
tion of EU energy strategy is determinated by
several factors. Integrated comprehensive
analysis of the current state and prospects of
development features energy strategy, the
main trends of energy consumption, and inter-
nalization in the energy sector of national
economies in the European Union is important
for Ukraine as a European democratic country.
However, insufficient level of studying the in-
ternational aspects, especially Russian influ-
ence, of the growing role of minerals in the
modern global economy caused by the com-
plexity of one of the processes of internal
transformation model energy under the influ-
ence of resource constraints and environ-
mental concerns, and the other implementing
their strategy of transformation, is the the
theme of deep analysis of domestic scientists
Y. Pakhomov, V. Geytsa, V. Budkin, O. Be-
lous, A. Filipchenko, O. Shnyrkov, O. Plotni-
kov, V. Sidenko, D. Lukyanenko, etc. However,
in modern scientific publications insufficient
attention is rewarded to the complex analysis
of the role of Russia in transformation of EU
energy strategy, the prospects for the devel-
opment and improvement of efficiency.

II. Formulation of the objective
The purpose of the article – explore the

features of the dynamics of the EU-Russia en-
ergy relations, to analyze the dynamics of de-
velopment and priorities of energy goods trade
between the EU and Russia

III. Consequence
Europe’s citizens and energy companies

need a secure supply of energy at affordable
prices in order to maintain their current high
standard of living. Europeans are looking for
ways to ensure such supplies. External de-
pendence is increasing, however, and is now
focused on a worryingly small number of
countries: Russia; the Middle Eastern states,
Iran, Iraq, and Saudi Arabia; and Caspian, ex-
Soviet countries such as Kazakhstan, Azer-
                                                          
0 © Yagan М., 2013

baijan, and Turkmenistan. None of these
countries, including Russia, have yet devel-
oped liberal open markets and, in almost all of
them, raw political power determines energy
policy. Getting access to these resources also
requires complex pipelines, which in the Rus-
sian case, pass through Belarus and Ukraine.
The new Baltic pipelines will bypass Poland
and the former Soviet satellites in the Baltic. In
the Caspian case, problems are even more
complex, with a choice of routes between Iran,
Georgia, or Turkey–each country bringing their
own set of political considerations and negotia-
tions. Russia remains a necessary partner for
the European Union’s energy security. The
dash-for-gas as the preferred fuel for electricity
generation makes gas, rather than oil, a global
priority. Gas is cheaper when transported
through pipelines than when shipped around
the world in tankers for LNG, and Russia
knows that it currently has the pipelines to pro-
vide the affordable gas that Europe needs.

Russia is a major supplier of energy prod-
ucts to the European Union (EU) market and
the EU as a major consumer of energy. The
European Union Member States remain Rus-
sia’s largest importers of energy resources.
Russia’s oil and gas deliveries represent
around a quarter of the EU’s oil and gas con-
sumption and there is a potential for growth in
volume. Furthermore, around a quarter of EU’s
coal imports and close to a fifth of uranium de-
livered to EU utilities come from Russia. The
EU-Russia energy partnership is of major im-
portance as the demand for energy resources
in Russia and the EU is increasing while hy-
drocarbon production is decreasing in the EU.
Although the EU and Russia are diversifying
their energy deliveries, the share of Russian
hydrocarbons and conversion products at the
EU market will remain high in consideration of
the geographical proximity of Russia and the
EU Member States, existing energy transport
infrastructure and traditionally successful en-
ergy cooperation implemented since the
1960’s. The strategic partnership between
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Russia and the EU in the energy sector is
aimed at providing reliability, security and pre-
dictability in the medium to long term. The
partnership represents an important compo-
nent in the stable mutual relations. Both Russia
and the EU have a mutual interest in develop-
ing this partnership and maintaining a close
cooperation with a continuous dialogue, it is
aimed at increasing the level of confidence and
transparency in the interrelations between
Russia and the EU in the energy sector, in-
cluding an exchange of information on energy
policies of both sides, on the development of
legislation and regulatory and legal framework.
Therefore, Russia and the EU are objectively
interested in strengthening the mutually bene-
ficial cooperation in energy [1].

The energy sector in Russia represents a
major opportunity both for investment and
revenue creation. However, an ageing energy
infrastructure, and increasing demands for hy-
drocarbons are placing a heavy strain on Rus-
sian production. The ongoing global financial

and economic crisis also has an impact on the
energy sector and combating its effects must
be a priority.

Russia and the EU both seek to ensure
stable energy markets, to secure reliable ex-
ports and imports at increased volumes, and
recognise a pressing need to modernise the
Russian energy sector. Both wish to see im-
proved energy efficiency and a reduction in
greenhouse gas emissions from energy pro-
duction and use in their respective economies.
The overall objective of the Energy Dialogue is
to enhance the energy security of the Euro-
pean continent by binding Russia and the EU
into a closer interrelationship in all issues of
mutual concern in the energy sector. Against
this background, the EU-Russia energy rela-
tions has identified a number of common and
complementary interests for which concrete
actions for the short and medium-term are im-
plemented. Common goals, interests and ob-
jectives are stated on figure 1.

Common EU-Russia goals, interests
and objectives in energy

Ensuring reliable energy
supplies in the short and

long-term future
Increasing energy efficiency

Securing long term investment Opening up energy markets

Diversifying the range of
imports and exports of energy

products

Enhancing the technological
base of the energy sector of

the economy

Developing the legal basis for
energy production and

transport

Ensuring the physical security
of transport networks

Alleviating the impacts of the
economic and financial crisis

on the energy sector

Figure 1. Common EU-Russia goals, interests and objectives in energy

These areas include: Ensuring reliable en-
ergy supplies in the short and long-term future;
Increasing energy efficiency; Securing long
term investment; Opening up energy markets;
Diversifying the range of imports and exports
of energy products; Enhancing the technologi-
cal base of the energy sector of the economy;
Developing the legal basis for energy produc-
tion and transport; Ensuring the physical secu-

rity of transport networks; Alleviating the im-
pacts of the economic and financial crisis on
the energy sector. EU-Russia relations also
have an environmental aspect as they aim to
reduce the impact energy infrastructure causes
on the environment, to encourage the ongoing
opening of energy markets, to facilitate the
market penetration of more environmentally
friendly technologies and energy resources,
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and to promote energy efficiency and energy
saving.

Among the most important issues for the
EU is the need for Russia to continue eco-
nomic reforms in the energy sector. The Euro-
pean Union is ready to cooperate with Russia
in further developing a number of basic market
principles in the energy sector, such as: an
energy efficiency and saving policy, investment
facilitation and protection, the right of access to
energy transport infrastructure, network op-
erators’ independence from the natural mo-
nopoly producers, sector regulation, and re-
form of monopolies.

In the coming years, Europe will be more
dependent on imports as its reserves of fossil
fuels are depleting. The infrastructure needs to
be improved. To respond to these challenges,
EU leaders have agreed on the objectives of
an energy policy for Europe: the security of
energy supplies, competitiveness, and envi-
ronmental sustainability, including a substantial
increase in renewable energy sources and en-
ergy efficiency, all of which also form priority
targets of cooperation with the Russian Fed-
eration [2].

Russia’s economy is heavily dependent on
oil and natural gas exports, and at the same
time, Russia plays a defining role in the Euro-
pean energy sector as the largest exporter of
oil and natural gas to the European Union. In
light of this situation, the main challenges
Europe will face in its relationship with Russia
will be shaped by four realities:
– energy (and gas in particular) is the only

economic sector in Russia that is reasona-
bly efficient. Except for arms and minerals,
Russia has no other credible exports.
Toys, washing machines, clothes, and
other manufactured goods are exported to
Europe from all over the world, but very
few of these products come from Russia
[3].

– Europe is an unavoidable partner for Rus-
sian energy companies. Over 70 percent
of Russian crude oil production is ex-
ported; 60 percent of Russian crude oil
and 90 percent of Russian gas go to the
European Union. Russian crude oil meets
15 percent of European oil needs. Japan,
China, and the United States are still
emerging markets for Russia and it re-
mains unknown if these countries will play
an important role for the Russian energy
industry in twenty years. Europe will con-
tinue to be Russia’s main energy export
outlet and LNG will bring more uncertain-
ties to Russia than to Europe because
LNG from Africa or the Middle East pro-
vides Europe with a real alternative to
Russian gas over the long-term [4].

– dependence is a two-way phenomenon.
As stated above, the Russian gas network

is 90 percent dependent on European
markets. To build new networks, the in-
dustry needs to invest labor, money, and
time. Russia does not have any new cards
to play; it is displaying a tough attitude in
gas contract negotiations because Russian
negotiators know they do not have a
“BATNA” (best alternative to a negotiated
agreement). Indeed, some 40 percent of
Russian public money comes from Euro-
pean oil and gas markets. Between 75 and
80 percent of Russian export revenues are
directly linked to the European Union en-
ergy market.23 Strangely, European lead-
ers do not realize how fragile Russia is
when considering their own energy de-
pendence [1].

– oil and gas are part of a game of black-
mail, lies, and fear between Russians and
Europeans. Chechnya, human rights in
Russia, Kaliningrad, and minorities in the
Baltic States are considered minor chal-
lenges to Russia in comparison to the is-
sue of energy. Because energy is now a
question of life or death for Russian revi-
talization and prosperity, these issues do
not have the same importance in Russian
policymaking. For Europe too, access to
energy is crucial to its future economic
success. This explains why Europeans are
cautious when responding to any crisis in
Ukraine or around the Black Sea, as they
want Russia to continue supplying them
with oil and gas.

IV. Conclusion
The Russian Federation and the European

Union are natural partners in the energy sec-
tor. The Russian Federation is the 3rd biggest
world trade partner of the EU. Energy repre-
sents 65% of total EU imports from Russia.
Russia is the biggest oil, gas, uranium and coal
importer to the EU. In 2007, 44.5% of total
EU’s gas imports (150bcm), 33.05% of total
EU’s crude oil imports, and 26% of total EU
coal imports came from Russia. In total,
around 24% of total EU gas sources are origi-
nating from Russia. In general, energy de-
pendency varies significantly between different
Member States, regions in the EU. The EU is
by far the largest trade partner of the Russian
Federation: 45% of Russia imports originate
from the EU, and 55% of its exports go to the
EU, including 88% of Russia’s total oil exports,
70% of its gas exports and 50% of its coal ex-
ports. The export of raw materials to the EU
represents around 40% of the Russian budget,
and the EU represents 80% of cumulative for-
eign investments in Russia. Based on this
mutual interdependency and common interest,
the EU and Russia have developed a close
energy partnership and have launched in
2000 an EU-Russia Energy Dialogue. The en-
ergy partnership aims at improving the invest-
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ment opportunities in the energy sector to en-
sure continued energy production, to secure
and expand transportation infrastructure as
well as to improve their environmental impact.
Other important objectives are to encourage
the opening up of energy markets, to facilitate
the market penetration of more environmen-
tally friendly technologies and energy re-
sources, and to promote energy efficiency and
energy savings on the way to a low-carbon
economy.
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Яган М.Є. Аналіз впливу російського фактора на трансформацію енергетичної стратегії
європейського союзу

Досліджено вплив російського фактора на трансформацію енергетичної стратегії ЄС,
особливості динаміки розвитку взаємовідносин Росії з ЄС; визначено пріоритети торгівлі
енергетичними товарами між ЄС та РФ та проблеми розвитку енергетичних відносин, ви-
кладено основні засади співробітництва Європейського Союзу та Росії в енергетичній сфері.

Ключові слова: нафта, газ, енергетична інфраструктура, енергоефективність, екологі-
чні стандарти, інновації.

Яган М.Е. Анализ влияния российского фактора на трасформацию энергетической
стратегии европейского союза

Исследовано влияние российского фактора на трансформацию энергетической страте-
гии ЕС, особенности динамики развития взаимоотношений России с ЕС, определены при-
оритеты торговли энергетическими товарами между ЕС и РФ, проблемы развития энерге-
тических отношений, изложены основные принципы сотрудничества Европейского Союза и
России в энергетической сфере.

Ключевые слова: нефть, газ, энергетическая инфраструктура, энергоэффективность,
экологические стандарты, инновации.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду роботи автопідприємств і

транспортного обслуговування виявлено проблеми розвитку останнього в умовах трансфор-
маційної економіки посттоталітарного суспільства. Розглянуто шляхи підвищення ефекти-
вності роботи транспорту за рахунок інноваційних управлінських чинників, підвищення безпе-
ки руху, якості послуг, на основі застосування засобів програмування та моделювання проце-
сів організації транспортного обслуговування. Встановлено, що одним із найбільш прийнят-
них методів оцінювання ефективності функціонування транспортних систем з точки зору
використання економічних і трудових ресурсів є не лише згадувані засоби програмування та
моделювання процесу роботи транспортних систем, а й організація раціональних маршрутів
руху транспорту перевантаженими вулицями і дорогами в населених пунктах. Встановлено,
що за рахунок завантаження транспортних засобів, згадуваних чинників безпеки руху та вра-
хування сучасних вимог експлуатації доріг і транспорту, скорочення витрат часу руху дають
змогу підвищити ефективність автоперевезень та якість транспортного обслуговування.

Ключові слова: транспортні засоби, ефективність, програмування, моделювання, заван-
таження, якість, безпека руху, транспортне обслуговування.

І. Вступ0

Насьогодні у населених пунктах України
високими темпами збільшується парк авто-
транспортних засобів. Кількість індивідуаль-
ного автотранспорту зросла в декілька ра-
зів. Тим часом збільшення обсягів автопе-
ревезень і дорожнього руху проходить в
умовах відставання темпів розвитку дорож-
ньої інфраструктури. Це призводить до пе-
ревантаження вулично-дорожніх мереж й
основних магістралей, і, як наслідок, – до
регулярних порушень нормальних режимів
руху транспортних потоків і виникнення за-
торів, зростання дорожньо-транспортних
пригод, зниження якості обслуговування,
зменшення продуктивності й ефективності
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роботи транспорту тощо. Усі ці та інші об-
ставини зумовлюють актуальність і своєчас-
ність означеної тематики цього дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є на основі аналізу роботи

підприємств автомобільного транспорту й
транспортного обслуговування в умовах
інтенсивного дорожнього руху, виявлення
проблем його розвитку у взаємозв’язку з
процесами глобалізації та умовами транс-
формаційної економіки посттоталітарних
держав. Запропонувати шляхи підвищення
ефективності його роботи за рахунок інно-
ваційних чинників, якості обслуговування,
підвищення безпеки руху на основі застосу-
вання засобів програмування та моделю-
вання процесів організації транспортного
обслуговування.
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ІІІ. Результати
Свої погляди щодо розвитку транспорт-

ного обслуговування, автомобілізації насе-
лення в посттоталітарний період висловили
ряд українських та зарубіжних учених. Зок-
рема, Н.А. Катрушенко [4] у своїх працях
розкриває деякі проблеми розвитку паса-
жирського транспорту в умовах інтенсивного
дорожнього руху. Н.М. Цимбал [4] свої стат-
ті присвячує програмуванню розвитку авто-
мобільного транспорту як об’єкту управлін-
ня. Удосконаленню механізмів координації в
організації надання транспортних послуг
посвячує свої праці П.О. Ігнатенко [4]. Ана-
ліз методів моделювання функціонування
міської пасажирської транспортної системи
присвятили свої наукові праці О.П. Гупчак,
Є.М. Шапенко [4]. У своїх працях розглядає
шляхи підвищення якості обслуговування
пасажирів на маршрутах міського пасажир-
ського транспорту та вплив дорожньої без-
пеки на економіку автотранспортних підпри-
ємств В.П. Поліщук [4].

Проблемі комплексного розгляду особ-
ливостей та шляхів розвитку транспортного
обслуговування в умовах трансформаційної
економіки держав посттоталітарного періоду
та активної автомобілізації населення з ура-
хуванням глобалізаційних чинників приділя-
ється недостатньо уваги. В основному роз-
глядається питання підвищення ефективно-
сті організації дорожнього руху в умовах
міських поселень. Питання впливу умов до-
рожнього руху на роботу підприємств авто-
мобільного транспорту й транспортного об-
слуговування науковцями не вивчаються.
Не розвинений і понятійний апарат у цій
сфері. Наприклад, активна автомобілізація
населення як тимчасове явище, що має мі-
сце в посттоталітарному суспільстві, – це,
на нашу думку, реальна можливість за
“залишковими” цінами придбати вживаний
вітчизняний або зарубіжний автомобіль і
використовувати його як для власних по-
треб, так і з комерційною метою. Власне ці
та інші обставини призвели до некерованого
перенасичення вулиць транспортом та ви-
никнення проблем ефективності роботи як
автотранспортних підприємств, так і транс-
портного обслуговування загалом.

У посттоталітарний період відбулося
руйнування більшості міжгалузевих зв’язків.
У результаті активної автомобілізації насе-
лення триває перевантаження вулично-до-
рожніх мереж, що суттєво впливає на якість
та ефективність роботи автотранспортних
підприємств і функціонування автотранспо-
ртного обслуговування. Зменшується швид-
кість і регулярність доставки пасажирів та
вантажів. Зокрема, зростання затримок при
виконанні перевезень пасажирів має суспі-
льний масштаб, призводить до різкого збі-
льшення втрат вільного часу населення,

зниження рівня його життя, і, тим самим,
впливає не лише на стан економіки на мезо-
, макро- та мікрорівнях, а й неминуче поро-
джує соціальне напруження. Через високе
завантаження вуличних мереж падає швид-
кість громадського пасажирського транспор-
ту, на 15–20% нижче за рекомендовані нор-
мативи. На думку спеціалістів, автомобільні
затори, крім цього, викликані нерозвинутіс-
тю системи автомобільних доріг з невисо-
кою пропускною здатністю [11].

Темпи будівництва житлових будинків,
різноманітних бізнес-центрів, розважальних
і торгових комплексів, а також зростання
кількості автомобілів не забезпечується і не
співвідноситься з розвитком дорожньої ме-
режі. Як показує досвід, у першу чергу, має
здійснюватися випереджальне будівництво
доріг, і тільки потім житлових масивів та мі-
ської інфраструктури.

Інша, не менш важлива причина, – відсу-
тність у місті парковок. Автомобілі вимушені
паркуватися уздовж доріг, займаючи при
цьому одну, а то й дві смуги руху, у резуль-
таті чого інтенсивність руху падає.

У більшості випадків транспортну про-
блему у містах намагаються вирішити шля-
хом реконструкції вулиць у місцях виник-
нення транспортних заторів, що призводить
до зворотного ефекту. Мінімальне покра-
щення умов руху через центр міста призво-
дить до залучення додаткових транспортних
потоків і, відповідно, до додаткового заван-
таження центру транспортом, який не пов’я-
заний із його обслуговуванням.

Вирішити проблему функціонування
транспортного обслуговування в таких умо-
вах можна шляхом застосування інновацій-
ного програмно-цільового підходу, який на-
дає нові можливості й відкриває шляхи вдо-
сконалення організації і методів управління
в системі автомобільного транспорту, але як
якісно новий проблемний напрям у забезпе-
ченні соціально-економічного розвитку він
потребує створення адекватних його сутно-
сті форм управління. Ці форми охоплюють
організаційну структуру управління, механі-
зми організаційних взаємодій учасників про-
грам, порядок розподілу ресурсів, характер
економічних відносин між керівниками і ви-
конавцями програми. В основу роботи зі
створення нових організаційних форм має
бути покладено розгляд державної програ-
ми розвитку автомобільного транспорту або
будь-якої іншої програми забезпечення та-
кого розвитку як специфічного об’єкта
управління. Загальну схему шляхів підви-
щення ефективності роботи підприємств
автотранспорту та транспортного обслуго-
вування за рахунок інноваційно-управлін-
ських чинників, підвищення безпеки руху,
якості послуг, посилення ролі державного
чинника на основі застосування засобів про-
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грамування та моделювання процесів орга-
нізації транспортного обслуговування наве-
дено на рис.

Важливий чинник цього процесу – якість
транспортного обслуговування, що є дуже
важливою соціальною й економічною про-

блемою як для кожного населеного пункту,
так і суспільства в цілому. Від якості транс-
портного обслуговування залежить ефекти-
вність функціонування всіх господарюючих
суб’єктів і населення.

Органи
державної влади

Органи місцевого
самоврядування

Автотранспортні
підприємства
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власники

автотранспорту

Управлінські важелі
організації взаємодії в
автотранспортному
обслуговуванні

Забезпечення
організації
ефективного

функціонування
автотранспортних
підприємств та
транспортного
обслуговування
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державних органів
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самоврядування

Впровадження
інноваційних підходів до

управління

Впровадження засобів
програмування   та

моделювання

Організація безпеки
транспортного руху
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транспортного
обслуговування

Інвестування розвитку
якості послуг

та безпеки руху

Рис. Схема шляхів підвищення ефективності роботи автопідприємств та транспортного обслуговування

Захист інтересів споживачів стосовно
якості обслуговування є актуальною про-
блемою органів місцевого самоврядування.
Для підвищення якості обслуговування не-
обхідно, перш за все, узгодження прав спо-
живачів та досягнення економічного ефекту.

З цієї точки зору програмний розвиток
автомобільного транспорту та транспортно-
го обслуговування – це закінчений комплекс
виконуваних організаційно відокремленими
учасниками соціально-економічних і вироб-
ничо-технічних заходів щодо досягнення
мети чи проблеми на мезо-, макро- чи міні-
рівнях, обґрунтований і узгоджений за ре-
сурсами, виконавцями й термінами вико-
нання. Забезпечення належного рівня розви-
тку автомобільного транспорту й транспорт-
ного обслуговування, яке в загальній поста-
новці проблеми пов’язане з важливими нау-
ковими, а також практичними завданнями, які
передбачені господарюючими суб’єктами та
населенням.

Особливості програми як самостійного
об’єкта планування і управління полягають
в тому, що вона, по-перше, орієнтована на
конкретну мету, що передбачає значне змі-
щення, досягнення нового стану щодо
об’єктів запровадження програми, водночас
не сумісну цілком із метою якоїсь однієї зі
сформованих підсистем. Власне ці обстави-

ни зумовлюють необхідність залучення до
процесу засобів моделювання.

По-друге, програма розвитку автомобі-
льного транспорту й транспортного обслу-
говування, звичайно, має бути довгостроко-
вою або середньостроковою і мати кінцевий
за часом характер.

По-третє, заходи, що мають входити у
програму, повинні утворити єдиний ком-
плекс. Без будь-якого з цих заходів кінцева
мета не може бути досягнута повною мірою.

По-четверте, програмні заходи мають,
звичайно, міжгалузевий (міжорганізаційний)
характер і дуже часто стосуються різних
сфер життєдіяльності щодо повноважень у
сфері управління автомобільним транспор-
том і транспортним обслуговуванням.

Розглядаючи програму розвитку автомо-
більного транспорту та транспортного обслу-
говування як самостійний організаційно-
управлінський об’єкт, варто виділяти: 1) внут-
рішню структуру заходів, які входять до про-
грами; 2) показники, форми й методи стра-
тегічного планування, аналізу й оцінювання
програми; 3) порядок виділення і розподілу
ресурсів на програму й економічний меха-
нізм її здійснення; 4) систему організації
управління програмою.

Будь-яка програма розвитку автомобіль-
ного транспорту та транспортного обслуго-
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вування – це складний комплекс із чітко ви-
діленими основними підпрограмами і під-
програмами забезпечення, які мають фор-
муватись за ініціативою органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.

До забезпечення напрямів програми ре-
комендується віднести підпрограми, що пе-
редбачають: створення матеріально-техніч-
ної бази і розвиток будівельної індустрії для
реалізації програми; здійснення науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
інформаційне забезпечення робіт з плану-
вання, контролю, прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, пов’язаних із програ-
мою. Для проведення досліджень і розробок
з розвитку інфраструктури, формування су-
міжних виробництв тощо, для здійснення
основних заходів програми необхідно здійс-
нити підготовку кадрів для вирішення за-
вдань, передбачених програмою, спрогно-
зувати адміністративно-правове, організа-
ційне забезпечення програми.

Таким чином, якщо в основі лінійно-
функціональної структури лежить управлін-
ня внутрішньою багатоцільовою соціально-
економічною системою як стабільним об’єк-
том зі змінними завданнями, то програмно-
цільові структури призначені для комплекс-
ного управління динамічною сукупністю
об’єктів, орієнтованих на одну кінцеву мету,
визначену за часом. Її сутність і призначен-
ня полягають саме в комплексному підході
до процесу управління як до цілісної дина-
мічної системи й виявленні в ній взаємо-
зв’язків і залежностей, що забезпечують
найбільш ефективне досягнення цієї мети.
Вплив цих особливостей на організаційні
форми і методи програмно-цільового управ-
ління можна розглянути на прикладі регіо-
нальних програм розвитку автомобільного
транспорту та транспортного обслуговуван-
ня.

У сучасних умовах мета територіального
розвитку формується на вищому, ніж галу-
зевий рівень управління.

За своєю сутністю така функція входить у
прерогативу вищого рівня управління в регі-
ональній системі виконавчої влади. Проте
лінійно-функціональна структура управління
найбільшою мірою зорієнтована на вико-
нання галузевих завдань за відповідними
повноваженнями, тому для виявлення і ви-
значення комплексних цілей, зумовлених
необхідністю прогресивного територіально-
го розвитку, потрібний постійно діючий ме-
ханізм, тісно пов’язаний саме з визначенням
напрямів територіального розвитку автомо-
більного транспорту й місцевими цільовими
програмами транспортного обслуговування,
як інструментом, що організовує територіа-
льний розвиток за цими напрямами.

Такий механізм, формується в рамках
системи розробки програм розвитку авто-

мобільного транспорту та транспортного
обслуговування у більшості областей Украї-
ни з урахуванням чинників, що діють окремо
та в певних об’єднаннях за результатами
моделювання.

Справді, до найважливіших з них можна
віднести:
– глибину проблеми розвитку автомобіль-

ного транспорту, що потребує складної і
багатосторонньої взаємодії із суміжними
галузями;

– важливість завдання розвитку, що має
соціально-економічні наслідки для насе-
лення в цілому або для інших галузей
територіального розвитку;

– недостатність ресурсів та часу на вирі-
шення проблеми, що має велику значу-
щість;

– високий ступінь взаємозв’язків проміж-
них або кінцевих результатів декількох
програм, які виконуються у різних на-
прямах, так само як і необхідність зба-
лансованого використання дефіцитних
ресурсів або ретельної координації дія-
льності;

– необхідність формування спеціальних,
забезпечувальних або реалізуючих під-
програм в інших напрямах розвитку, бу-
дівництва нових об’єктів, створення но-
вих виробничо-господарських систем.
Основним об’єктом управління в програ-

мі розвитку автомобільного транспорту та
транспортного обслуговування мають бути
не самі виконавці, а процеси їхньої взаємо-
дії, контрольовані за досягнутими результа-
тами й характером використання цих ре-
зультатів.

Виходячи з цього, кожну програму можна
розглядати як принципово нову систему
управління, що має такі особливості: її цілі
займають проміжний рівень між загальною
метою розвитку транспортної системи
України; компонентами системи є процеси
досягнення результатів, що забезпечують
виконання цілей програми; об’єктами управ-
ління є процеси взаємодії співвиконавців
програми, а об’єктами управлінських впли-
вів – показники розвитку відповідних регіо-
нів: повноваження з управління програмою
належать посадовим особам керівництва в
системі управління, таким чином, у сучасних
умовах додатково до сформованих органі-
заційних форм управління виникає об’єк-
тивна потреба у виділенні або реорганізації
органів управління для забезпечення своє-
часного виявлення комплексних проблем і
постановки завдань з їх вирішення.

Підприємства у галузі транспорту та
транспортного обслуговування – складні
системи. У ньому переплітаються інтереси
особистості і груп, стимули й обмеження,
технологія та інновації, дисципліна і твор-
чість, нормативні вимоги й неформальні іні-
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ціативи. Вони розвиваються, коли мають
обґрунтовану стратегію й ефективні механі-
зми забезпечення та координації процесами
реалізації програми.

За цих умов у кожному конкретному ви-
падку мають бути розроблені методи поліп-
шення і координації виконання функцій та
повноважень, а також встановлення ком-
плексного контролю за діяльністю транспор-
тного підприємства й транспортного обслу-
говування в цілому на основі системних під-
ходів з використанням інформаційних ме-
реж. Необхідно зауважити що в реалізації
функцій виникає ряд перепон, серед яких:

1. Некоректне формулювання конкретних
цільових настанов або проблем, пов’язаних
з досягненням очікуваних результатів.

2. Відсутність чіткого визначення ролі ін-
дивідуальної відповідальності за реалізацію
програми.

3. Небажання менеджерів відмовитися
від звичних методів керівництва може бути
достатньо серйозною загрозою для успішно-
го виконання програми.

4. Окремі виконавці можуть бути незадо-
волені, коли інші, що виконують ту саму ро-
боту і несуть ту саму відповідальність, оде-
ржують вищу платню.

5. Для досягнення високих результатів в
організації надання транспортних послуг
часто потрібні значні структурні зміни в ор-
ганізації процесів обслуговування. Одна з
причин цього полягає в тому, що на сьогодні
не існує типових систем оцінювання діяль-
ності працівників, які дають змогу зробити
висновок про те, наскільки оргкомітет (гру-
па, комісія з впровадження) справді реалізу-
вали встановлені керівництвом транспорт-
ного підприємства цільові нормативи.

Важливим чинником ефективності про-
грами є її якісні параметри та якість обслу-
говування як така. Якість – це ступінь відпо-
відності системи обслуговування вимогам,
специфікаціям і очікуванням споживачів.
Якісним може вважатися обслуговування,
яке задовольняє очікування і вимоги замов-
ника, споживача послуг; відповідає специфі-
каціям і обмеженням проекту розвитку; всі
проблеми й аспекти, важливі для діяльності
замовника, виявляє і вирішує до того, як
буде виконуватися обслуговування.

Процеси реалізації програми вимагають
розгляду базових механізмів її координації.
Діяльність з транспортного підприємства та
обслуговування задає дві фундаментальні та
різноспрямовані вимоги: необхідність роз-
поділу праці для виконання різних завдань і
потреба в його координації в рамках цілісно-
го процесу обслуговування. У зв’язку з цим
структури транспортного підприємства мо-
жуть формуватися і залежно від способів
розподілу праці й координації діяльності,

таких як взаємоузгодженість, прямий нагляд
і стандартизація процесів.

1. Взаємоузгодженість досягається коор-
динацією робіт з надання послуг за допомо-
гою простого обміну інформацією.

2. Прямий нагляд передбачає, що коор-
динацію здійснює керівник, який віддає роз-
порядження і накази іншим працівникам.

Координація може бути також досягнута
також за допомогою стандартизації.

3. Стандартизація процесу транспортно-
го обслуговування означає специфікацію,
або програмування безпосереднього змісту
діяльності з обслуговування, завдання про-
цедур, яких необхідно дотримуватись (ін-
струкції).

Підвищенню рівня координації програми
сприяє утворення міжфункціональних робо-
чих груп з фахівців для вирішення проблем,
що вимагають участі працівників з ряду інших
підрозділів транспортного підприємства.

Таким чином, розглянуті механізми коор-
динації реалізацією програми можуть вва-
жатись базовими елементами її структури,
за відсутності яких неможлива цілісність
транспортного підприємства, ефективне
його функціонування та обслуговування.

Необхідно зауважити, що якість обслуго-
вування є важливою суспільнісною, соціа-
льною й економічною проблемою знову ж
таки на мезо-, макро- та мікрорівнях.

У ринкових умовах проблема якості об-
слуговування має вирішуватися органами
місцевого самоврядування, у багатьох ви-
падках як засобами стандартизації та нор-
мування, так і засобами, наприклад, еконо-
мічного змагання перевізників за пасажира в
умовах рівної конкурентної боротьби. Зараз
існують лише деякі окремі фрагменти рин-
кового підходу до якості обслуговування
пасажирів. Захист інтересів споживачів
транспортних послуг стосовно якості є акту-
альною проблемою для всіх органів місце-
вого самоврядування.

Невирішеними питаннями проблеми яко-
сті транспортного обслуговування на цьому
етапі є:
– відсутність показників, що оцінюють якість

обслуговування;
– відсутність механізму конкуренції між

перевізниками, які створюють умови рі-
вної конкурентної боротьби;

– відсутність функцій в органів місцевого
самоврядування (муніципальних структу-
рах), які реалізують моніторинг показників
якості транспортного обслуговування;

– не розроблені економічні важелі впливу
на перевізників за порушення показників
якості транспортного обслуговування.
Для того, щоб оцінити, наприклад, якість

обслуговування пасажирів на маршрутах
міської транспортної системи, необхідною є
інформація про потреби населення в отри-
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манні транспортних послуг та організації
транспортного обслуговування.

Такі дослідження слід проводити з ме-
тою:
– покращення умов перевезення та якості

обслуговування пасажирів;
– удосконалення організації транспортно-

го обслуговування, механізмів управлін-
ня майном транспортних підприємств;

– розвитку ринкових структур у галузі та
створення здорового конкурентного се-
редовища за рахунок забезпечення кон-
курентоспроможності.
Таким чином, для підвищення якості об-

слуговування необхідно, перш за все, узго-
дження прав споживачів транспортних по-
слуг, з одного боку, та досягнення економіч-
ного прибутку з другого.

У контексті програмування розвитку ав-
тотранспортних підприємств та транспорт-
ного обслуговування важливе місце займає
функція організації безпечного руху транспор-
ту. Доведено, що дорожньо-транспортні
пригоди мають суттєвий вплив на економіку.

По-перше, дорожньо-транспортні приго-
ди є причиною витрат на медичну допомогу,
на ремонт транспортних засобів, заміщення
(заміна) на маршруті транспортних засобів,
ремонт споруд, засобів дорожнього регулю-
вання транспортного руху, діяльність міліції,
пожежної команди, страхових кампаній то-
що.

Згадані витрати є причиною транспортної
активності. При зменшенні кількості дорож-
ньо-транспортних пригод зекономлені фі-
нанси можуть бути спрямовані на інші кори-
сні потреби.

По-друге, існують так звані “неофіційні
фінанси”, отримані від приросту національ-
ного валового продукту. Ці витрати не ком-
пенсується економічною активністю, що ви-
кликана скоєнням дорожньо-транспортних
пригод. Нарешті, грошові кошти витрача-
ються на запобігання дорожньо-транспорт-
ним пригодам. Слід зазначити, що одночас-
но з цим зростає кількість інвестицій у сфе-
ру запобігання дорожньо-транспортним при-
годам.

Аналіз витрат і прибутку показали, що ви-
года від прийнятих заходів щодо організації
дорожньої безпеки, виражається в економії
витрат через скоєння ДТП, які часто переви-
щують витрати на реалізацію заходів із запо-
бігання або зниження кількості дорожньо-
транспортних пригод. Дослідження якості
стратегій і прийнятих заходів для підвищення
безпеки руху, аналіз дорожньо-транспортних
пригод і поведінки під час дорожнього руху
стимулюватимуть краще розуміння дорож-
ньої безпеки серед населення.

Зростання кількості поранених і загиблих
в ДТП є наслідком нехтування безпекою
руху та його інтенсивністю. Впровадження в

програмування розвитку автотранспортних
підприємств та транспортного обслугову-
вання заходів з організації безпечного руху,
що потребує, як відомо, значного інвесту-
вання у цю сферу суспільного співжиття теж
сприятиме підвищенню ефективності всіх
суб’єктів господарювання.

IV. Висновки
Отже, у результаті дослідження встанов-

лено, що необхідною умовою зниження не-
гативних наслідків активної автомобілізації
України є не лише вдосконалення вулично-
дорожньої інфраструктури, розбудови магіс-
тральної мережі, організації системи бага-
торівневих паркінгів та стоянок; у міських
поселеннях, розвиток і планомірне заванта-
ження другорядних вулиць і доріг з метою
розвантаження центральних чи магістраль-
них доріг, встановлення в необхідній кілько-
сті дорожніх знаків, огорож та світлофорних
об’єктів, нанесення дорожніх розміток. Зга-
дані заходи можуть суттєво скоротити кіль-
кість ДТП.

В умовах трансформаційної економіки
посттоталітарного суспільства постає пи-
тання про підвищення ефективності роботи
підприємств автотранспорту, якості функці-
онування транспортного обслуговування за-
галом та визначення в цьому процесі ролі
державних органів. Вирішення означених
проблем передбачає комплекс заходів, се-
ред яких розробка (з урахуванням принципів
глобалізації) та впровадження єдиної зага-
льнодержавної технології адаптивного уп-
равління, при якій, наприклад, режим робо-
ти світлофорів мав би залежати від інтенси-
вності потоку, на перспективу, у кожному
населеному пункті, включаючи об’їздні до-
роги.

Загалом у ситуації, що склалася, для
підвищення ефективності роботи автотран-
спорту та транспортного обслуговування
необхідно приймати невідкладні комплексні
заходи, які б мали науково обґрунтований,
системний характер. Пріоритетні напрями
вирішення транспортних проблем мають
вирішуватися із урахуванням соціально-еко-
номічних і транспортно-планувальних та
інших регіональних і галузевих особливос-
тей розвитку національної економіки. У свою
чергу, впровадження програмування та мо-
делювання процесів розвитку транспортного
обслуговування як засобів забезпечення
стабільності галузі має відбуватися теж з
урахуванням регіональних особливостей
розвитку території. Власне на основі згада-
ної методології можливий збалансований
розвиток пасажирського та грузового транс-
порту, оптимізація структури пасажирських і
вантажних перевезень, забезпечення якіс-
ного й ефективного функціонування сфери
транспортного обслуговування.
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Андрушкив Б.М., Погайдак О.Б., Кирич Н.Б., Керничный Б. Особенности организации
транспортного обслуживания в условиях трансформационного общества

На основе анализа литературных источников и имеющегося опыта работы автопредп-
риятий и транспортного обслуживания выявлены проблемы развития последнего в условиях
трансформационной экономики посттоталитарного общества. Рассмотрены пути повы-
шения эффективности работы транспорта за счет инновационных управленческих факто-
ров, повышение безопасности движения, качества услуг, на основе применения средств про-
граммирования и моделирования процессов организации транспортного обслуживания.
Установлены одним из наиболее приемлемых методов оценки эффективности функцио-
нирования транспортных систем с точки зрения использования экономических и трудовых
ресурсов не только упоминавшиеся средства программирования и моделирования процесса
работы транспортных систем, но и организация рациональных маршрутов движения
транспорта перегруженными улицами и дорогами в населенных пунктах. Установлено, что
за счет загрузки транспортных средств, упомянутых факторов безопасности движения и
учета современных требований эксплуатации дорог и транспорта, сокращение затрат
времени движения позволяет повысить эффективность перевозок и качество транспорт-
ного обслуживания.

Ключевые слова: транспортные средства, эффективность, программирование, моде-
лирование, загрузка, качество, безопасность движения, транспортное обслуживание.

Andrushkiw B., Pohaydak O., Kirichk N., Kernychnyy B. Features of transport services in
active motorization of the population of a post- totalitarian societ

In this article, based on the literature and existing experience of autoenterprises and transport the
problems of the development in a transforming economy of a totalitarian society are considered. Ways of
improving the efficiency of transport through innovative managerial factors and safety, quality of services
through the application of programming and modeling processes of transport service are provided. It is
determened that one of the most suitable methods for assessing the efficiency of transport systems from
the perspective of economic and labor resources is not only mentioned programming tools and the process
of modeling of transport systems, but the organization of rational route traffic on congested streets and
roads in towns as well. It is figured out that by loading the vehicles, mentioned factors of safety and
consideration of the requirements of the modern operation of roads and transport, reducing costs in comern
to time traffic will allow to improve transport efficiency and the quality of transport services.

Key words: vehicles, efficiency, programming, design, download, quality, traffic safety, transport service.



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

40

УДК 336.02

Л.М. Волощенко
кандидат економічних наук, доцент

Донецький державний університет управління

ОЦІНКА ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ І РЕГІОНУ
У статті висунуто й обґрунтовано авторський підхід щодо оцінювання стійкості фінан-

сових ринків країни та регіону, розроблений на базі методики оцінювання стійкості фінансо-
вої системи, яка має у своїй основі динаміку сукупності показників загальнонаціональних і ре-
гіональних фінансів, що дає змогу зробити оцінювання більш повним і достовірним.

Ключові слова: стабільність, фінансовий ринок, фінансова система, економічна динаміка,
рейтинг, принцип нелінійності.

I. Вступ0

Стабільність загальнонаціонального фі-
нансового ринку визначає стабільність усієї
фінансової системи. У свою чергу, від стійко-
сті фінансової системи країни залежить її
загальноекономічна стабільність і темпи еко-
номічного розвитку. З іншого боку, сталий
розвиток фінансового ринку на регіонально-
му рівні зумовлює міць і стабільність цього
ринку й на національному рівні як сукупності
регіональних ринків. Цим зумовлена, на наш
погляд, теоретична та практична значущість
цієї наукової проблеми. Причому в сучасних
умовах стає важливою і необхідною розроб-
ка системи оцінювання стійкості розвитку
фінансових систем країн і регіону в динаміці.

У ході дослідження було виявлено наяв-
ність великої кількості підходів до оцінюван-
ня різних сторін економічного та фінансово-
го стану територій. Це, у першу чергу, різ-
номанітні рейтинги й моніторинги. Їх можна
класифікувати таким чином:

1. Розрахунки, проведені в рамках еко-
номічного циклу, фінансових криз, економіч-
ної динаміки.

2. Кредитні рейтинги регіонів і корпора-
тивні рейтинги компаній.

3. Інвестиційні рейтинги.
4. Оцінки соціально-економічного розвит-

ку регіонів та ранжування регіонів.
Існують й інші типи методик оцінювання

соціального та економічного розвитку тери-
торій і організацій. Проведення моніторингу
є в наші дні одним із нових методів інфор-
маційного й аналітичного забезпечення дія-
льності підприємств, органів влади, науко-
вих установ тощо. Подібним моніторингом
(складанням кредитних та інвестиційних
рейтингів) займаються як спеціалізовані ор-
ганізації (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch
IBCA, Dan & Bradstreet), так й інші – рейтин-
ги журналу “Експерт”, наукові установи. Не-
обхідно відзначити, що українські рейтингові
агентства присвоюють кредитні рейтинги
переважно банкам.

                                                          
0 © Волощенко Л.М., 2013

Значного поширення у світі набули рей-
тинги кредитоспроможності територій. Ос-
новні критерії рейтингів держав, що викори-
стовуються агентством S&P, враховують
політичний ризик, структуру доходів в еко-
номіці, перспективи економічного зростання,
фіскальне становище, державний борг, ін-
фляцію, стан платіжного балансу, зовнішній
борг і ліквідність [2].

У Росії відома методика складання рей-
тингу агентством АК&М, що веде свій поча-
ток з 2001 р. Для його побудови використо-
вувалися дві групи критеріїв: критерії, що
визначають фінансовий стан регіону; крите-
рії, що визначають рівень економічного роз-
витку регіону та формування дохідної час-
тини бюджету.

Відомі також система випереджальних
індексів для російської економіки С. Смір-
нова, міжрегіональний моніторинг соціаль-
но-економічного розвитку Інституту соціаль-
но-економічних і правових наук Академії на-
ук Татарстану (ІСЕПН АН РТ), комплекс ін-
дикаторів економічної безпеки С. Глазьєва,
методика складання регіонального рейтингу
Приволзького федерального округу (С. Сус-
піцин), українських рейтингових агенств: ме-
тодика рейтингування інвестиційної приваб-
ливості адмістративно-територіальних оди-
ниць за системою “потенціал – ризик” рей-
тингового агентства “Експерт-Рейтинг”, ме-
тодики “рі”-рейтингів фінансової стійкості
муніципального і фінансового секторів Рей-
тингового агентства “ІBI-Rating”, яке є найбі-
льшим оператором ринку добровільного
рейтингування в Україні, та інші. Всі вони
мають свої сильні й слабкі сторони, однак
для нашого завдання, а саме оцінювання
ступеня стійкості фінансової системи та фі-
нансових ринків регіону, вони підходять ли-
ше обмежено.

II. Постановка завдання
Побудова адаптованої до українських

умов господарювання та чинного законо-
давства методики, яка б дала змогу ефек-
тивно оцінити з кількісної та якісної точок
зору фінансовий ринок та фінансову систе-
му регіонів і держави.
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III. Результати
Для фінансових систем діє правило вза-

ємопов’язаності соціопросторових і часових
координат, за якими відбувається їх порів-
няння. Всі економічні системи обмежені у
часі та просторі. Внаслідок цього макроеко-
номічна фінансова система є сукупністю
взаємодіючих регіональних фінансових сис-
тем, які можуть розглядатися як системи
елементів або підсистеми. Потрібно мати на
увазі, що економічний час може не збігатися
у своїй послідовності з календарно-аст-
рономічним часом, а економічний простір –
з географічним [1, с. 41].

Водночас кожна економічна й фінансова
система постає як сукупність параметрів, за
якими її можна порівнювати з іншою систе-
мою. “У кожному вимірі економічного прос-
тору-часу кожна з систем має свої коорди-
нати” [1, с. 42]. Оскільки ці координати мо-
жуть задаватися кількісно (хоча й не тільки),
то вони підлягають вимірюванню і порівнян-
ню.

Одним із найбільш істотних методологіч-
них положень дослідження фінансових рин-
ків як елементу фінансової системи висту-
пає принцип нелінійності соціально-еконо-
мічного розвитку.

Визнання нелінійності, можливості відхи-
лення чи “відгалуження” економічного роз-
витку від прямого або очікуваного ходу має
свою специфіку в застосуванні до фінансо-
вих систем та ринків. Нелінійність і альтер-
нативність суспільної еволюції в кінці ХХ ст.
стала, за загальним визнанням, не тільки
теоретичною, але й практичною і навіть гео-
політичною проблемою [1, с. 133].

Альтернативність розвитку економічної
системи постає як варіація історичного роз-
витку у двоякому сенсі: по-перше, як пара-
лельний розвиток декількох альтернативних
економічних систем; по-друге, як реалізація
в певний момент часу в точці розгалуження
одного з потенційно можливих шляхів еко-
номічного розвитку.

У реальному світі лінійні функції (залеж-
ності) зустрічаються не так уже й часто.
Будь-яка складна економічна система, у то-
му числі й система фінансового ринку, під-
порядковується нелінійним залежностям
внаслідок багатофакторності та складності
пристрою. Для формального опису неліній-
ної функції застосовують лінеаризацію, тоб-
то в ряді випадків можна підібрати таке пе-
ретворення до аналізованих змінних, яке б
дало змогу подати існуючу залежність у ви-
гляді лінійної функції. Лінеаризації підда-
ються не всі види залежностей, а тільки
експоненціальні, логарифмічні, гіперболічні
й статичні. Як залежну змінну (функцію) слід
розглядати ціни фінансових активів. Можуть
також використовуватися відсоткові ставки –
ціна грошей. До незалежних змінних (фак-
торів) можуть включатися найрізноманітніші
показники: обсяги торгів, макроекономічні

показники (обсяги виробництва, норма без-
робіття тощо), ціни на товари або фінансові
активи на суміжних ринках, відсоткові ставки
на кредитних ринках тощо.

Залежності, що піддаються перетворен-
ням у лінійні, мають один з таких виглядів:

Y = сlnх + b; Y = схb,

Y = сеbх;

Y = с + b × 1/x.

Однак, як зазначалося раніше, лінійна
пропорційність рідко характеризує реальні
ринки. На думку Е. Петерса, сутність нелі-
нійності полягає в тому, що на деякий вплив
(зміна незалежної змінної) виникає експонен-
ціальна суперреакція. Особливо сильно, на
його думку, нелінійність спостерігається як-
раз у фінансових часових рядах. Вищепе-
релічені функції, зокрема експоненціальна,
виражають лише загальну форму залежнос-
ті і не можуть бути використані для розрахун-
кової моделі.

З метою більш повної характеристики
ринкових взаємозв’язків можливе застосу-
вання моделі ARCH (модель авторегресій-
ної умовної гетероскедастичності):

σt 
2 = a + bx2 

t-1 + cx2 
t-2 + … + mx2 

t-m,

де σt 2 – умовна дисперсія (дисперсія ви-
падкової змінної, зумовлена інформацією
про інші випадкові змінні).

Гетероскедастичність призводить до то-
го, що коефіцієнти регресії не є оцінками з
мінімальною дисперсією, а, отже, вони не є
найбільш ефективними. У цих інтервалах
(можна сказати, на таких ринках) дисперсії і,
відповідно, стандартні помилки цих коефіці-
єнтів будуть зміщені. Це призведе до того,
що висновок про значущість коефіцієнта
може бути помилковим як у той, так і в ін-
ший бік.

В основу оцінювання фінансової стійкості
економіки країни і регіонів слід покласти си-
стему певних показників, які характеризують
різні сторони надійності фінансової системи
або фінансового ринку.

Стан економічного об’єкта визначають
екзогенні й ендогенні (зовнішні і внутрішні)
фактори. Саме ці дві групи факторів аналі-
зуються при формуванні більшості рейтин-
гових оцінок. При цьому динамічні результа-
ти ринкової діяльності об’єкта моніторингу,
як правило, досліджуються недостатньо.
Однак при оцінюванні суб’єкта господарю-
вання результатом прийнято вважати не
тільки отриманий прибуток (або збиток), але
й динаміку основних показників суб’єкта і
його частки в секторі діяльності. Завдання
рейтингу динамічної фінансової стабільності
полягає в тому, щоб об’єднати аналіз стану
об’єкта за екзогенними й ендогенними пока-
зниками з результатами його ринкової дія-
льності. Тому для вироблення методики
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оцінювання фінансової стабільності краще
застосувати принципи побудови рейтингу
динамічної фінансової стабільності. До та-
ких доцільно віднести:
– необхідність спільного оцінювання внут-

рішнього і зовнішнього становища об’єк-
та в економічній системі;

– визначення динаміки та тенденцій зміни
стану об’єкта шляхом розрахунку й ана-
лізу показників за цілий ряд дат;

– акцент на взаємодії фінансових інститу-
тів з реальним сектором при виборі по-
казників.
У рейтингах динамічної фінансової ста-

більності немає великої необхідності визна-
чати жорсткі граничні значення показників.
Більше значення має динаміка зміни самих
показників. Однак ми пропонуємо порогові
значення деяких показників, що робить оці-
нювання стійкості більш зручним і наочним.

Основними критеріями вибору показників
для динамічного рейтингу вважається доре-
чність (корисність) і практичні міркування
(доступність). Корисність визначається:
– економічною значущістю (репрезентати-

вністю), тобто має існувати економічний
зв’язок індикатора з фінансовим ринком
і економічним циклом;

– ступенем охоплення цим показником
економічних процесів, при якому ряди з
широким охопленням з погляду репре-
зентативності є переважаючими порів-
няно з рядами з вузьким охопленням.
Доступність ґрунтується на:

– можливості неважкого збору й оновлен-
ня інформації;

– частоті публікацій;
– наявності інформаційних рядів за три-

валий час.
Ми виходили з того, що необхідно: а) оці-

нити ступінь стійкості національної фінансо-
вої системи; б) визначити рівень стабільно-
сті регіональної фінансової системи. Про-
блеми економічної безпеки регіону немину-
че виходять на питання стійкості фінансово-
го ринку всієї держави.

У зв’язку з цим ми пропонуємо дві групи
показників.

Показники першої групи характеризують
стійкість фінансової системи країни:
– обсяг інвестицій в основний капітал;
– обсяг державного боргу у відсотках до

ВВП (ВНП) (порогове значення 60%);
– дефіцит бюджету у % до ВВП (ВНП)

(порогове значення 5%);
– питома вага сукупної заборгованості в

загальному обсязі вартості національної
продукції (порогове значення 60%);

– обсяг грошової маси до ВВП (оцінюєть-
ся в динаміці і порівняно з інфляцією);

– бюджетне навантаження з обслугову-
вання державного боргу

(К1) К1 = ОДБ / ДБ,

де ОДБ – розмір поточної величини дер-
жавного боргу в поточному періоді;

ДБ – доходи бюджету або дефіцит
(профіцит) бюджету (порогове значення
10%);
– частка дефіциту бюджету в доходах бю-

джету (порогове значення – 15–20%);
– золотовалютні резерви у % до ВВП (оці-

нюється в зіставленні з усім зовнішнім
боргом і з короткостроковим боргом).
Величина порогових значень другого і

третього показників взяті з прийнятих між-
народних вимог в ОЕСР та Євросоюзі, зок-
рема, з умов Маастріхтстського договору.
Поріг бюджетного дефіциту піднятий до 5%.
Порогове значення питомої ваги заборгова-
ності (60%) пов’язано з тим, що загальний
обсяг виробленої продукції (взятий як виру-
чка від реалізації) підприємств матеріально-
го виробництва та послуг становить прибли-
зно 120–125% від ВВП країни. Виходить, що
60-відсоткова частка сумарної кредиторсь-
кої та дебіторської заборгованостей від ВВП
означає приблизно половину від обсягу ви-
робництва. Але оскільки більшу частину ви-
ручки становить собівартість продукції, то
перевищення сумарної заборгованості по-
ловини валового доходу означало б досить
високий ризик неплатоспроможності. Поро-
гові значення бюджетного навантаження та
дефіциту бюджету запропоновані експерт-
ним шляхом. Величини державного боргу й
дефіциту певною мірою можна порівняти,
оскільки борг уряду являє собою суму нако-
пичених дефіцитів, а відсоток зміни вартості
обслуговування боргу змінюється залежно
від темпів зростання бюджетного дефіциту.

Друга група показників оцінює стійкість
фінансової системи регіону. Тут ми пропо-
нуємо такий набір показників:
– дефіцит бюджету у % до ВРП (порогове

значення показника 10%);
– частка дефіциту бюджету в доходах бю-

джету (порогове значення – 10–15%);
– регіональна ліквідність (К2);

К2= (КЗ +ДЗ) / ВРП,

де КЗ – кредиторська заборгованість;
ДЗ – дебіторськая заборгованість;
ВРП – валовий регіональний продукт

(оцінюється в динаміці).
Інтегральна (узагальнена) оцінка фінан-

сової системи регіону (К3)

К3 = Д/В [(КЗ1/КЗ0) – 1],

де Д – власні доходи бюджету регіону за
період;

В – витрати бюджету регіону за період;
КЗ0 і  КЗ1 – кредиторська заборгованість

на початок і кінець періоду.
При оцінюванні стійкості фінансової сис-

теми регіону не виділяються прямі показни-
ки стану регіонального фінансового ринку.
Це пов’язано з тим, що регіональні фінансо-
ві ринки розвинуті в Україні слабко й одно-
боко, в основному шляхом формування бан-
ківської системи. Разом з тим регіональні
фінансові системи в Україні, як і раніше, ду-
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же залежать від стану державних фінансів,
стану місцевих бюджетів. По суті справи
власне ринкова складова на регіональних
фінансових ринках обмежена, якщо її порів-
нювати з національними й світовими рівня-
ми фінансових ринків. Це відповідним чином
обмежує й ефективність цих ринків, перемі-
щуючи її акцент на залежність від бюджет-
ної стабільності та дій регіональної влади, з
одного боку, і від стану і стабільності розви-
тку економіки регіону – з іншого.

У структурі державних фінансів регіону
значну частку становлять місцеві та муніци-
пальні бюджети, які найчастіше дефіцитні й
не можуть повноцінно функціонувати без
зовнішньої (державної) допомоги. Крім того,
на макрорівні – у масштабі всієї країни –
існує інша система підрахунку статистичних
показників, заснованих на системі націона-
льних рахунків: ВВП (ВНП), державний борг,
грошові агрегати тощо.

Нарешті, на методику регіонального оці-
нювання досить серйозний вплив справляє
нестача статистичних даних, частково через
слабкорозвинуту статистичну базу, частково
через прагнення місцевої влади приховати
або обмежити доступну для суспільства ін-
формацію.

IV. Висновки
Проведений за описаною методикою

аналіз стійкості фінансових систем України
в динаміці дає змогу зробити висновок про
те, що швидкий розвиток і зовні успішне
становище показників фінансової системи
регіону не є гарантією стійкості в довгостро-
ковому аспекті. Основна причина незахи-
щеності регіонального фінансового ринку –
слабкість національної та регіональної фі-
нансової системи України. Ця слабкість ви-
являється у двох аспектах – загальноеко-
номічному (фундаментальному) й організа-
ційному (правовому).

Фундаментальна слабкість виражається
в низьких обсягах капіталізації ринків, неви-
сокій ліквідності акцій компаній другого й

третього ешелонів, ціновій нестійкості (во-
латильності) на фондовому ринку, залежно-
сті всіх фінансових ринків від іноземного
капіталу.

Правова (організаційна) слабкість вияв-
ляється в нерозвинутості законодавства,
неефективних внутрішніх і зовнішніх регуля-
торах, у значній залежності регіональних
ринків від місцевих урядових і державних
органів, правовій незахищеності дрібних
інвесторів.

Загальна слабкість фінансових ринків
означає їх порівняно низьку ефективність,
що й виявилося в ході світової кризи. Однак
парадоксальність сучасної фінансової конс-
трукції полягає в тому, що високоефективні
ринки не є більш захищеними від кризових
потрясінь, ніж слабкорозвинуті внаслідок
процесів світової глобалізації, їх складної
побудови і структури, в основі яких лежить
нелінійна система динамічних зв’язків.

Розроблена методика оцінювання фінан-
сової стійкості дає змогу доповнити методи-
ку оцінювання кон’юнктури фінансових рин-
ків з метою визначення загального рівня
фінансової стабільності. Запропонований
метод оцінювання та отримані результати
дають можливість перейти до обґрунтуван-
ня можливості та розгляду методів регулю-
вання фінансових ринків.
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Волощенко Л.М. Оценка динамической устойчивости финансовой системы страны и
региона

В статье выдвинут и обоснован авторский подход к оценке устойчивости финансовых
рынков страны и региона, разработанный на базе методики оценки устойчивости финансо-
вой системы, имеющий в своей основе динамику совокупности показателей общенациональ-
ных и региональных финансов, позволяющий сделать оценку более полной и достоверной.

Ключевые слова: стабильность, финансовый рынок, финансовая система, экономичес-
кая динамика, рейтинг, принцип нелинейности.

Voloshchenko L. Evaluation of the dynamic stability of the financial system and country region
The paper proposed and justified the author’s approach to the assessment of the stability of

financial markets in the country and the region, developed based assessment methodology stability of
the financial system that has at its core dynamics of aggregate indicators of national and regional
finance, allows an assessment of more complete and accurate.

Key words: stability, financial market, financial system, economic performance, rating, the
principle of non-linearity.
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І. Вступ0

Туризм на Запоріжжі є надзвичайно важ-
ливим фактором, розвиток якого сприяє
економічній стабільності регіону, його інвес-
тиційній привабливості та перспективі роз-
витку в загальнодержавному вимірі. Розви-
ток туризму істотно впливає на такі сектори
економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок,
будівництво, сільське господарство, вироб-
ництво товарів широкого вжитку.

У свою чергу, важливим фактором роз-
витку туристичної галузі є інформаційно-
рекламне забезпечення туристської діяль-
ності Запорізької області на внутрішньому і
особливо зовнішньому ринках. Оскільки ту-
ризм виходить за межі традиційного уяв-
лення про нього як про явище, яке пов’я-
зане тільки з відпочинком, то ефект від ньо-
го має розглядатись з точки зору попиту
особливого типу споживача, а не з точки
зору пропозиції. Туризм неможливо зводити
лише до виробництва послуг, оскільки цей
вид діяльності визначається не стільки ха-
рактером послуги, що виробляється, скільки
особливостями й кількістю споживачів тури-
стичного продукту. Таким чином, ефект у
туристичній індустрії залежить від кінцевого
споживання будь-якого її продукту, що бі-
льшою мірою залежить від споживача й мен-
шою – від типу продукту[4].

Тому визначення напрямів використання
сучасних інформаційних технологій для за-
лучення споживачів туристичного продукту
та розвитку ринку туристичних послуг Запо-
різького регіону є вкрай актуальним.

Функціональні можливості використання
інформаційних технологій у туризмі у своїх
працях висвітлюють багато авторів. Важли-
вість проблематики інформаційного розвит-
ку, її значення для формування національ-
ної конкурентоспроможності досліджено у
працях іноземних і вітчизняних фахівців –
Ф. Аттона, Є. Вартанової, М. Вілсона, Б. Гав-
рилишина, Л. Гудино, У. Даттона, Д. Джейса,
                                                          
0 © Домашенко С.В., 2013

Р. Мансела, С. Симоновича, Н. Татаренко,
С. Тенсі, О. Терехова, Е. Тоффлера та ін.
Так, у працях В.К. Бабарицької, О.О. Люб-
цевої, О.Ю. Малиновської, М.П. Мальської,
Ю.Б. Миронова, В.В. Худо визначається різ-
ноаспектний вплив інформаційних техноло-
гій, зокрема Інтернету, на туристичне виро-
бництво й маркетингову діяльність у цій
сфері.

Незважаючи на значний накопичений те-
оретико-практичний досвід, потребує ви-
вчення проблема специфіки та інструмен-
тарію впровадження інформаційних техно-
логій у розвиток туристичної індустрії Запо-
різького регіону, тому вивченню саме цієї
проблематики присвячена ця робота.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення напрямів ви-

користання інформаційних технологій для
розвитку ринку туристичних послуг Запорі-
зького регіону.

ІІІ. Результати
У сукупності різноманітних чинників, які

визначають розвиток туристичної індустрії,
принципово домінуюче значення має ресур-
сний, оскільки саме він визначає можливість
і ефективність організації туристичної діяль-
ності на цій території.

Запорізька область має значні рекреа-
ційно-курортні ресурси. У цілому курортні та
рекреаційні території становлять майже
15% площі області. Сприятливий клімат,
прибережні пейзажі Дніпра, джерела міне-
ральної води і лікувальні грязі, тепле Азов-
ське море користуються великою популярні-
стю у відпочивальників [1]. Вигідним для
області є її розташування недалеко від
Кримського півострова, котрий є найперспе-
ктивнішим курортом у світі, і більшість тури-
стів, які прямують на Чорне море, проїж-
джають через Запорізьку область.

Сьогодні у світі створюється попит на ін-
телектуальний та подієвий туризм. Як украї-
нським, так і іноземним туристам вже неці-
кавий відпочинок просто на пляжі на березі
моря. Люди хочуть дізнаватися щось нове,
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відвідувати цікаві культурні й історичні
об’єкти, щоб розвиватися під час відпочин-
ку. Туристів, перш за все, цікавлять події та
фестивалі, а також історія й культура країн,
які вони відвідують.

Саме на цьому зараз зосереджена тури-
стична галузь Запорізького краю, і для її
розвитку значно посилена робота щодо за-
лучення інвесторів. У 2011 р. напрям “За-
поріжжя – історико-культурний, курортний і
туристичний регіон” визнаний пріоритетним
у діяльності облдержадміністрації [4].

За останні роки Запорізький регіон став
центром фестивалів на Сході України, куди
прибувають гості з усього світу. З 2010 р.
започатковано проведення Міжнародного
козацького фестивалю “Покрова на Хорти-
ці”, який проходить на території історико-
культурного комплексу “Запорозька Січ” На-
ціонального заповідника “Хортиця”. Щороку
на Запоріжжі проходить Міжнародний пле-
нер-виставка “Хортиця крізь віки”. Також
традиційно проводяться фестивалі міжна-
родного та всеукраїнського рівнів з різних
видів мистецтва: “Джаз-форум”, кінофести-
валь “Золотий Бриг”, фестиваль дитячої ес-
традної творчості “Топ-Топ”, культур націо-
нальних меншин “Ми – українські” та багато
інших [1].

У Запорізькій області на державному об-
ліку перебуває 8315 об’єктів історико-
культурного надбання. До Державного ре-
єстру нерухомих пам’яток України націона-
льного значення занесено 12 об’єктів куль-
турної спадщини регіону (три пам’ятки істо-
рії і дев’ять – археології). В області діють
24 музеї державного підпорядкування із за-
гальною кількістю близько 384 тис. предме-
тів основного фонду [1].

В регіоні зареєстровано дев’ять облас-
них осередків козацьких організацій, які на-
лічують понад 7 тис. козаків. Діє цільова ре-
гіональна програма, спрямована на впрова-
дження ефективного механізму взаємодії
органів державної влади та козацьких гро-
мадських організацій з розвитку історичних,
патріотичних, духовних та культурних тра-
дицій козацтва [1].

Активною є діяльність у регіоні 62 гро-
мадських організацій національних меншин.
Головною метою їх діяльності є створення
необхідних умов для збереження мовної й
етнічно-культурної самобутності націй та
народностей, що проживають у Запорізькій
області, згуртування національних меншин
навколо ідеї української державності, спри-
яння збереженню стабільної суспільно-
політичної ситуації в регіоні [1].

Отже, Запорізька область має багатий
потенціал історико-культурних, природно-
рекреаційних ресурсів для розвитку фести-

вального, історичного, культурного, етноту-
ризму та інших.

Головні ресурси індустрії туристичних
послуг характеризуються кількістю суб’єктів
туристичної діяльності, кількістю санаторно-
курортних та оздоровчих закладів і фінансо-
вими показниками їх діяльності.

Станом на 01.01.2012 р. туристичні по-
слуги у Запорізькій області надають
166 суб’єктів туристичної діяльності, у тому
числі: туроператорів – 17, турагентів – 143
[9, с. 6]. Туристичних послуг у 2011 р. нада-
но на суму 28,037 млн грн, що значно мен-
ше ніж у попередні роки (102,69 млн грн у
2010 р.). Платежі до бюджету від туристич-
них послуг у 2011 р. становили 2,6 млн грн,
що на 64% менше, ніж у 2010 р. Це поясню-
ється тим, що, відповідно до п. 30 ст. 9 За-
кону України “Про ліцензування певних ви-
дів господарської діяльності”, ліцензуванню
підлягає лише туроператорська діяльність.
Тому зменшення обсягу наданих туристич-
них послуг та платежів до бюджету зумов-
лено відсутністю статистичних даних тура-
гентів, оскільки статистичний звіт 1-ТУР за-
повнюється ліцензованими суб’єктами тури-
стичної діяльності – туроператорами [3].

У 2011 р. в області налічується 116 го-
телів та аналогічних засобів розміщення
різного рівня комфортності, загальна кіль-
кість місць у яких становить 6,1 тис. [8,
с. 491]. Починаючи з 2011 р., у статистичній
звітності враховуються юридичні особи та
фізичні особи-підприємства, тому порівнян-
ня з попередніми роками є некоректним.

Станом на 2011 р. у Запорізькій області
знаходиться 540 санаторно-курортних та
оздоровчих закладів, серед яких 321 дитя-
чий заклад (59%) та 176 баз та інших закла-
дів відпочинку (33%). Загальна кількість лі-
жок становить 46,3 тис. Протягом останніх
років спостерігається тенденція збільшення
таких закладів, як санаторії, будинки та бази
відпочинку (рис. 1) [6]. Таке зростання від-
бувається за рахунок збільшення кількості
баз відпочинку, які становлять 80% у цій
групі.

Водночас зменшується кількість дитячих
установ оздоровлення та відпочинку. Змен-
шується і кількість дітей, які перебувають у
цих закладах. Так, у 2011 р. у закладах ліку-
вання та відпочинку Запорізької області по-
кращили свій стан і відпочили 46 тис. дітей,
що на 14,6% менше, ніж у 2010 р. Таке змен-
шення відбулося за рахунок зменшення кі-
лькості дітей, що перебувають в установах
оздоровлення, якщо в 2010 р. їх кількість
становила 32,5 тис., то в 2011 р. – 12,3 тис.
[7, c. 486; 8, c. 486].
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Рис. 1. Динаміка кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів у Запорізькому регіоні за 2005–2011 рр.
Джерело: за даними Головного управління статистики у Запорізькій області

Зважаючи на кількість готелів, санатор-
но-курортних та оздоровчих закладів, вра-
ховуючи загальну кількість місць у закладах,
а також розвинутий транспортно-дорожний
комплекс, можна зробити висновок, що ін-
фраструктурний потенціал Запорізької об-
ласті є досить високим.

За даними Державної служби статистики,
у 2011 р. кількість туристів, обслугованих
туроператорами й турагентствами Запорізь-
кої області, становила 60,1 тис. осіб, що на
32,4% менше, ніж у 2010 р., а порівняно з
2008 р. менше на 50%. Серед них Запорізь-
ку область відвідали 1,5 тис. іноземних ту-

ристів, за кордон виїжджали 23,9 тис. украї-
нських туристів, кількість внутрішніх туристів
становить 34,6 тис. [9, с. 6]. Проте ці дані
значно відрізняються від наведених Голо-
вним управлінням статистики у Запорізькій
області (табл.). Тому для коректного аналізу
попиту потрібне узгодження методики ста-
тистичного спостереження між головним
управлінням статистики у Запорізькій обла-
сті та Державною службою статистики
України. Подальший аналіз туристичних по-
токів проведемо, спираючись на дані Голо-
вного управління статистики у Запорізькій
області.

Таблиця
Склад і структура туристичних потоків у Запорізькому регіоні

Роки
2008 2010 2011 2011  до

2008 2010Показники
тис. осіб % тис. осіб % тис. осіб % % % в.п.

Обслуговано туристів 120,2 100 88,8 100 41,1 100 –65,8 –53,7
іноземних туристів 20,0 16,6 17,7 19,9 13,3 32,4 –33,5 –24,9 +12,5
виїзних туристів 30,0 25,0 25,0 28,1 10,7 26,0 –64,3 –57,2 –2,1
внутрішніх туристів 70,1 58,3 46,3 52,0 17,2 41,8 –75,5 –62,9 –10,2
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Запорізькій області

Як видно з рис. 2, негативна динаміка ту-
ристичних потоків у Запорізькому регіоні
спостерігається, починаючи з 2009 р., що
зумовлено спадом у всіх галузях економіки
через світову фінансову кризу.

За 2008–2011 рр. кількість внутрішніх ту-
ристів зменшилась на 75,5%, туристів-
громадян України, які виїжджали за кордон, –
на 64,3% (табл.) [10].

Рис. 2. Динаміка туристичних потоків у Запорізькому регіоні, осіб
Джерело: за даними Головного управління статистики у Запорізькій області

Аналіз структури туристичних потоків по-
казав, що на туристичному ринку Запорізь-
кої області внутрішні туристи відіграють ва-
жливу роль, їх питома вага у 2011 р. стано-
вила 41,8% від загальної кількості туристів.
На другому місці виступають іноземні турис-
ти – 32,4% від загальної кількості. І на тре-
тьому місці перебувають туристи – грома-

дяни України, які виїжджали за кордон, –
26,0% від загальної кількості (табл.).

Аналіз розподілу туристів за метою відві-
дування Запорізького регіону, що наведений
на рис. 3, вказує на перевагу напряму
“Дозвілля та відпочинок” серед інших на-
прямів турпотоків, частка якого у 2011 р.
становить 89% [9, с. 37–40, 70–73].
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Рис. 3. Розподіл туристів за метою відвідування Запорізького регіону у 2011 р.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Для більш детального вивчення попиту
потрібно диференціювати види відпочинку в
статистичній звітності, що потребує вдоско-
налення системи звітності, її узгодження між
управлінням культури та туризму, Головним
управлінням статистики у Запорізькій обла-
сті та Державною службою статистики
України.

З отриманих даних можна зробити ви-
сновок, що регіональний ринок туристичних
послуг Запорізького регіону орієнтований на
внутрішніх туристів з переважним напрямом
“Дозвілля та відпочинок”. Однак, маючи та-
кий ресурсний потенціал, необхідно виходи-
ти на світовий ринок туризму, тим самим
залучати іноземних туристів та інвесторів.

Наявність у Запорізькій області унікальних
туристичних ресурсів та створення на їх ос-
нові туристичних продуктів недостатньо для
досягнення успішного розвитку туристичної
галузі. Ключовим моментом є забезпечення
інформованості туриста про те, які продукти
є в області та як їх можна отримати.

Для просування туристичного продукту
області найбільш доцільним є використання
сучасних інформаційних технологій для ре-
клами (через Інтернет, веб-сайти, портали),
комунікацій (електронна пошта, інтернет-
телефонія, інтернет-пейджинг) і системи
бронювання місць.

Як засвідчує аналіз, можливості сучасної
всесвітньої мережі Інтернет для популяри-
зації туристичного продукту Запорізької об-
ласті використовуються недостатньо повно
й різноманітно. Більш-менш повна інформа-
ція про туристично-рекреаційний потенціал
Запоріжжя подана на сайті облдержадмініс-
трації (http://www.zoda.gov.ua), міському
порталі (www.misto.zp.ua), проте розміщен-
ня інформації про розвиток туризму та рек-
реацій на цих сайтах є нераціональним, бо
мало кому з потенційних клієнтів спаде на
думку шукати інформацію саме там, а не на
спеціалізованому сайті. Більш зручним є
варіант окремого спеціалізованого довідко-
вого багатомовного Інтернет-порталу. На
цьому порталі можливо передбачити такі
складові: карта порталу, новини, туризм,
дозвілля, контакти.

Для цього, згідно з рішенням Управління
культури й туризму обласної державної ад-
міністрації та за підтримки Запорізької обла-
сної ради, при обласному краєзнавчому му-
зеї у 2008 р. було відкрито Запорізький об-
ласний туристично-інформаційний центр,
який має власний сайт. Пріоритетною ме-
тою центру є збір, обробка та поширення
інформації стосовно туристичних можливос-
тей області [2].

Для виявлення слабких і сильних сторін,
можливих напрямів розвитку сайту було
проведено його порівняння із сайтами інших
регіонів. Аналіз показав, що веб-портал За-
порізького обласного туристично-інформа-
ційного центру має ряд недоліків, серед
яких можна відзначити:
– недоступність для користування з боку

іноземних туристів внаслідок відсутності
інформації іноземними мовами;

– на сторінці інформації про туристичні
агенції нема хоча б короткого опису по-
слуг, які вони надають;

– на сторінці інформації про заклади про-
живання немає фотографій номерів, не
зазначені діючі ціни, не подано лінки,
нема схеми проїзду, on-line бронювання
можливо лише для двох закладів (готелі
“Україна” та “Інтурист”);

– на сторінці інформації про приватні са-
диби нема фотографій, доцільно було б
кожний район зробити на окремій сторі-
нці, щоб текстовій інформації передува-
ла графічна (фото + мапа);

– на сторінці інформації про музеї області
немає фотографій, щодо багатьох об’єк-
тів відсутня хоча б коротка анотація про
діяльність музею, його експозиції;

– сторінки більшості туристичних об’єктів
не мають лінків на додаткові ресурси в
Інтернеті, які могли б значно розширити
уявлення туристів про них, немає фото-
графій, мапи;

– відсутня можливість спілкування корис-
тувачів порталу через форум, оскільки в
процесі спілкування є можливість отри-
мувати додаткову інформацію про по-
треби клієнтів, оцінювання ними порталу
тощо.
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Отже, веб-портал Запорізького обласно-
го туристично-інформаційного центру по-
требує значного вдосконалення.

Крім порталів для просування через Ін-
тернет регіонального туристичного продукту
варто використовувати банери, вони явля-
ють собою посилання на портал, розміщене
на сторонніх порталах. Таке розміщення
може здійснюватися на безкоштовній (взає-
мовигідній) основі як обмін банерами і на
платній основі.

Важливим напрямом використання Ін-
тернету для просування туристичного про-
дукту Запорізької області може стати розви-
ток віртуального туризму. Маючи такий по-
тужний потенціал, Запоріжжя могло б реалі-
зувати проекти з віртуальних подорожей по
музеях області (музей історії запорозького
козацтва на о. Хортиця, музей-заповідник
“Садиба Попова” та ін.), заповідних терито-
ріях, унікальних археологічних пам’ятках
(державний історико-археологічний заповід-
ник “Кам’яна Могила”), з відвідуванням спе-
цифічних подій (козацький фестиваль
“Покрова на Хортиці”) тощо.

ІV. Висновки
Проведений аналіз доводить, що Запорі-

зька область має багатий потенціал істори-
ко-культурних, природно-рекреаційних ре-
сурсів для розвитку перспективних тематич-
них напрямів туризму, зокрема, фестиваль-
ного, історичного, культурного, етнотуризму
та інших.

Використовуючи переваги інформаційних
технологій, Запорізька область може забез-
печити зростання відвідувачів до регіону,
тому для розвитку діяльності туристичної
індустрії регіону доцільне:
– посилення інформаційно-рекламного за-

безпечення на внутрішньому і, особли-
во, на зовнішньому ринках;

– удосконалення веб-порталу Запорізько-
го обласного туристично- інформаційно-
го центру;

– створення та функціонування віртуаль-
ного туризму.
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Домашенко С.В. Современные информационные технологии в развитии рынка турис-
тических услуг Запорожского региона

В статье исследованы основные ресурсы и современное состояние туристической отра-
сли Запорожской области. Предложены направления использования информационных техно-
логий для развития рынка туристических услуг региона.

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, Запорожская область, информацион-
ные технологии.

Domashenko S. Modern information technologies in Zaporozhуe region tourism development
The article is devoted to the problems of information technologies implementation in the tourism

service market development in Zaporozhe region.
The analyzed problem is urgent, because the development of the resort-tourism is one of the priorities

of economic growth in Zaporozhe region. Proper informational and advertising campaign of Zaporozhe
region tourism activities through information technologies will enhance the tourist flow into the region.
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The paper studies the basic resources of Zaporozhe region tourism services industry. According to
factual evidence, the region has a rich historical and cultural, natural and recreational infrastructure
that has great potential for the development of promising thematic tourism areas: the event, historical,
cultural, ethnic tourism, in particular.

The current state of Zaporozhe region tourism industry was analyzed. The analysis indicates that
there has been a tendency of increasing in number of sanitaria and health resort and health-improving
institutions in recent years. At the same time, there has been a reduction in number of health and leisure
facilities for children and the number of children who improve their health in these institutions lowers.

The services demand’s dynamics and structure of the regional tourism market was studied.
Negative dynamics in tourist flow were found, it occurs due to the global financial crisis. The article
highlights that Zaporozhe regional tourism market is focused on domestic tourists and the
overwhelming majority of domestic tourists select “leisure and recreation” type of tourism.

The article shows that the possibilities of World Wide Web could promote the tourism product of
Zaporozhe region but these possibilities are not used fully and varied. The analysis of Zaporozhe
regional tourist information center web portal was carried out and shortcomings were revealed.

The new vectors of the use of information technology for the growth of visitors to the region and the
development of tourism industry in the region were suggested: at first strengthening of informational
and advertising campaign for the domestic and especially foreign markets; secondly, modernization of
the Zaporozhe regional tourist information center web portal; thirdly, the creation and use of virtual
tourism systems.

Key words: tourism, tourist industry, Zaporozhe region, information technologies.
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ЛІДЕРСТВО КРАЇН У СВІТОВІЙ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ТОРГІВЛІ
НА ЗАСАДАХ АКТИВНОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Обґрунтовано лідерство країн у світовій і регіональній торгівлі на засадах участі у розро-

бці стандартів відповідного рівня. Встановлено взаємозв’язок між обсягами експорту країн і
активним членством в організаціях зі стандартизації. Запропоновано коефіцієнт, який вра-
ховує різний статус країн у технічних комітетах.

Ключові слова: світова торгівля, країни-лідери, участь у міжнародній і регіональній стан-
дартизації, коефіцієнт активної участі.

І. Вступ0

Україна зі вступом до Світової організації
торгівлі (далі – СОТ) здобула можливість
активної участі в міжнародній торгівлі й роз-
витку на цих засадах економіки. Для реалі-
зації експортного потенціалу вітчизняної
економіки держава має застосувати механі-
зми й інструменти, які сприяли б участі
суб’єктів господарювання у зовнішній торгі-
влі. Одним із таких міжнародно визнаних
інструментів є гармонізований стандарт,
який розробляється в технічних комітетах
організацій зі стандартизації відповідного
рівня, підтвердження виконання вимог якого
дає змогу експортувати товари на ринки різ-
них країн. Виходячи з цього, дослідження
тенденцій зовнішньої торгівлі країн, які є
лідерами на світовому та регіональному
ринках, у взаємозв’язку з активністю у техні-
чних комітетах організацій зі стандартизації
є актуальним для застосування такого до-
свіду Україною.

Дослідження у сфері стандартизації, у то-
му числі її ролі в розвитку економіки і торгівлі,
проведені І. Ароновим [1], В. Версаном [2],
Л. Віткіним [3], С. Пугачовим [4], І. Елькіним [5]
та іншими науковцями, практична діяльність
яких переважно пов’язана з розвитком цієї
сфери. Однак у фундаментальних та прикла-
дних наукових працях не приділено увагу об-
ґрунтуванню взаємозв’язку лідерства країн у
світовій і регіональній торгівлі та їх активної
участі у технічних комітетах організацій зі ста-
ндартизації відповідного рівня, що ускладнює
застосування такого досвіду та інструментів в
Україні.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виявити й обґрунтувати

взаємозв’язок між лідируючою позицією
окремих країн у світовій і регіональній торгі-
влі та їх участю у діяльності технічних комі-
тетів організацій зі стандартизації.

                                                          
0 © Дятлова В.В., 2013

Для досягнення мети досліджено участь
країн у діяльності міжнародних організацій зі
стандартизації та експорт ними товарів на
світові ринки. Як джерела використано офі-
ційні матеріали міжнародних організацій і
звіти державних органів у сфері стандарти-
зації; статистичні дані СОТ, ЄС, СНД та
України.

ІІІ. Результати
Світова торгівля в останні десятиліття

досягла значних масштабів. Країнам – ліде-
рам світової торгівлі належить не тільки по-
ловина торговельного обороту, але й найбі-
льші (у тому числі за рахунок торгівлі) обся-
ги валового внутрішнього продукту у сукуп-
ному (наприклад, США – 19,7%, Китай –
12,6%, Японія – 5,7%, Німеччина – 4,1%,
Росія – 3,7%, Велика Британія – 3,1%,
Франція – 3,0%) [6].

Розвиток світової торгівлі зумовив необ-
хідність єдиного підходу у сфері встанов-
лення вимог до безпечності й якості товару,
його маркування, упакування, збереження й
транспортування, а також оцінювання від-
повідності цим вимогам, оскільки як проми-
слово розвинуті країни, так і країни, які роз-
вивають національну економіку, зацікавлені
в координації процесів у цій сфері на міжна-
родному рівні.

Направляють та координують діяльність
у цій сфері Міжнародна організація зі стан-
дартизації (ISO), Міжнародна електротехні-
чна комісія (IEC), Міжнародний союз із теле-
комунікацій (ITU). З регіональних організа-
цій, значущих для України щодо експорту
товарів і послуг, слід відзначити: Європей-
ський комітет зі стандартизації (СЕN), Євро-
пейський комітет зі стандартизації в елект-
ротехніці (СENELEC), Європейський інсти-
тут зі стандартизації в галузі телекомуніка-
цій (ETSI), Європейський комітет зі стандар-
тизації в галузі чавуну і сталі (ECISS), Між-
державну раду зі стандартизації, метрології
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та сертифікації країн – учасниць Співдруж-
ності незалежних держав (МДР).

Кількість країн – членів ISO постійно зро-
стає: у 2005 р. їх налічувалося 156, у 2008 р. –
161, у 2012 р. – 164 [7], сукупна економіка
яких становить 98% світової. Кількість чле-
нів IEC є значно меншою – це тільки визнані
національні органи зі стандартизації більше
ніж 60 країн, таких як США, Канада, Японія,
Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія
й ін.

Активність участі країн у міжнародних і
регіональних організаціях зі стандартизації
визначається статусом їх членства в техніч-
них комітетах (ТК), що безпосередньо пра-
цюють над розробкою стандартів, відповід-
но до якого країни можуть мати статус або-
нента, спостерігача, активного члена або
очолювати секретаріат. Так, активність на-
ціональних органів країн в ISО підвищується:
у 2010 р. – 107 організацій-членів, 45 членів-
кореспондентів, 11 членів-абонентів; у
2012 р. – 111, 49 і 4 відповідно [7]. Членство
як кореспондентів та абонентів уведено для
організацій зі стандартизації країн, що роз-
виваються. Члени-кореспонденти не беруть
активної участі у діяльності організації, але
мають право отримувати інформацію про
міжнародні стандарти, що розробляються.
Члени-абоненти сплачують пільгові внески і
мають можливість бути в курсі міжнародної
стандартизації. За даними ISO, 121 країну, у
тому числі Україну та ще 13 колишніх рес-
публік Радянського Союзу, крім Російської
Федерації, визнано такими, що розвивають-
ся у сфері міжнародної стандартизації.

ISO приділяє велику увагу гармонізації
стандартів та розробці міжнародних, яких що-
річно опубліковується близько однієї тисячі.
Наразі портфель ISO становить 18 536 стан-
дартів. CEN підписав Віденську угоду з ISO,
відповідно до якої європейські й міжнародні
стандарти можуть розроблятися паралель-
но. Більше ніж 30% від усієї сукупності єв-
ропейських стандартів (ЕN), прийнятих
СЕN, ідентичні міжнародним. Стандарти
EN/ISO є чинними в 30 країнах, оскільки
СЕN об’єднує національні організації зі стан-
дартизації 27 країн – членів ЄС і трьох країн
Європейської асоціації вільної торгівлі (Іс-
ландії, Норвегії, Швейцарії). Політика у сфе-
рі стандартизації, яку проводить МДР, спри-
яє впровадженню міжнародних стандартів
як міждержавних і національних.

У СЕN, крім повноправних членів, запро-
ваджено участь країн як асоційованих (афі-
лійованих) членів, а також з 2003 р. – парт-
нерство (PSB). Статус афілійованого члена
передбачає участь країн як спостерігачів,
без права голосування. Афілійованими чле-
нами є національні організації зі стандарти-
зації країн Центральної та Східної Європи,

які потенційно могли б стати членами ЄС
або EAСТ, а отже, і повноправними членами
СЕN за умови їх відповідності певним кри-
теріям. Основною умовою залишається ух-
валення ЕN як національних стандартів і
скасування тих, що перебувають з ними в
суперечності. Афілійованими членами СЕN
є Албанія, Болгарія, Туреччина, Хорватія,
Македонія. Статус PSB передбачено для
національних організацій зі стандартизації
країн – членів ISO, які не можуть стати чле-
нами СЕN з політичних міркувань чи гео-
графічних умов. Щоб отримати цей статус,
національний орган зі стандартизації країни
має відповідати певним вимогам. Найваж-
ливіша з них – зобов’язання застосовувати
як національні стандарти ЕN, розроблені в
технічних комітетах СЕN, членами яких є
країна-партнер за своїм вибором, і анулю-
вати ті з національних, що суперечать євро-
пейським. Партнери мають право брати
участь у роботі СЕN, Генеральної Асамблеї,
у засіданнях ТК як спостерігачі й отримують
проекти стандартів й інші документи. Парт-
нерами СЕN є Єгипет, Росія, Сербія і Чор-
ногорія, Україна, Туніс [8].

У МДР представлені національні органі-
зації 12 держав [9], їх взаємодія здійснюєть-
ся відповідно до міжурядової “Угоди про
проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології та сертифікації”
від 1992 р. і Протоколу до неї від 20 червня
2000 р.

Загальною тенденцією в міжнародній і
регіональній стандартизації є збільшення
кількості ТК. Так, в ISO кількість ТК станови-
ла: у 2008 р. – 210; 2009 р. – 216; 2010 р. –
218; 2012 р. – 230 [8]. Кількість ТК у регіона-
льних організаціях зі стандартизації є знач-
но більшою: на 01.01.2011 р. у CEN їх налі-
чувалося 301 [8], у МДР – 277 (в Росії – 366)
[9]. Протягом року в CEN створено 2 ТК, в
МДР – 8. Збільшення кількості ТК є тенден-
цією, що відповідає появі нових галузей,
товарів і послуг.

Встановлено, що обмежена кількість
країн – членів міжнародної і регіональних
організацій зі стандартизації очолюють ТК.
Так, в ISO очолюють ТК тільки 29 країн-
членів (рис. 1, а). На 01.02.2011 р. із 197 ТК,
що функціонують на постійній основі,
128 комітетів (65%) очолюють органи стан-
дартизації таких економічно розвинутих
країн, як Німеччина (31 ТК – 15,7%), США
(30 ТК – 15,2%), Китай (18 – 9,1%), Велика
Британія і Франція (17 ТК, або 8,6% кожна),
Японія (15 – 7,6%). Аналогічний факт вста-
новлено і щодо керівництва країнами
19 проектних комітетів.
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Рис. 1. Країни –  члени ISO, що очолюють технічні комітети:
а – в ISO; б – в EN

У CEN очолюють ТК національні органі-
зації зі стандартизації 16 країн (53% від за-
гальної кількості членів), з них Німеччина,
Франція і Велика Британія – майже 60%
(193 ТК). Ця тенденція зберігається і для ТК,

що діють на постійній основі (рис. 1, б), і для
проектних.

У МДР СНД 8 країн-членів очолюють ТК,
найбільшу кількість з них – Росія (83%) і
Україна (13%), а національні органи інших
країн – 1–3 технічні комітети (рис. 2).

Російська
Федерація,
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83,0%

Узбекистан,
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(37)
13,4%
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0,3%Казахстан,

(2)
0,7%

Вірменія,
(2)
0,7%

Рис. 2. Країни – члени МДР СНД, що очолюють технічні комітети

Отже, тенденція щодо обмеженої кілько-
сті країн-членів організацій зі стандартиза-
ції, що очолюють ТК, є загальною. Через
активну діяльність у технічних комітетах ці
країни формують науково-технічну політику
на світовому та регіональному рівнях, а то-
му мають можливість спрямовувати розви-
ток стандартизації, технічні й технологічні

інновації в потрібному для їх економіки і,
перш за все, експортоорієнтованих галузей,
напряму.

Встановлене, ймовірно, є одним з чинни-
ків значних обсягів експорту товарів і послуг
у світовій та регіональній торгівлі країн-
лідерів зі стандартизації. Проведеним коре-
ляційно-регресійним аналізом підтверджено



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

53

гіпотезу: між показниками обсягів експорту та
кількістю очолюваних ТК країнами встанов-
лено прямолінійну залежність (табл.), яка
описується математичним рівнянням загаль-
ного типу у = а + вх і має щільний зв’язок. Як
вихідні взято офіційні статистичні дані щодо
експорту країн [10–12], а також їх членства в
організаціях зі стандартизації [7–9].

Отже, активна участь та очолювання
технічних комітетів міжнародної та регіона-

льних організацій зі стандартизації є чинни-
ком, що зумовлює обсяги експорту товарів і
послуг країнами як на світові, так і регіона-
льні ринки. Україні необхідно враховувати
цей факт для реалізації стратегічного рі-
шення формування сталої економіки, орієн-
тованої на експорт товарів і послуг на ринки
різних країн і міждержавних об’єднань.

Таблиця
Математичні моделі взаємозв’язку між кількістю
очолюваних ТК країнами та обсягами їх експорту

Параметри Рівняння Щільність зв’язку

y x вид F–значення
регресії

коефіцієнт
детермінації

коефіцієнт
кореляції

Обсяги світового екс-
порту країни

Кількість ТК ISO,
які очолює країна

у = 46,714х + 20,97 6,62 0,623 0,790

Обсяги експорту країни
на ринок ЄС–27

Кількість ТК CEN,
які очолює країна

у = 4,647х + 50,097 30,58 0,718 0,847

Обсяги експорту країни
на ринок СНД

Кількість ТК МДР,
які очолює країна

у = 242,67х + 4666,943 72,56 0,912 0,955

На підставі встановленого запропонова-
но застосування коефіцієнта активної участі
країни (Ка) у міжнародній і регіональній стан-
дартизації, який розраховується за форму-
лою:

m

а i i
i 1

1K k n ,
N =

= ×∑

де N – загальна кількість міжнародних або
регіональних ТК; n1 – кількість міжнародних
або регіональних ТК, у яких національні ТК
беруть участь; n2 – кількість міжнародних
або регіональних ТК, у яких національні ТК є
активними членами; n3 – кількість міжнарод-
них або регіональних ТК за продукцією, що
експортується з країни, у яких національні
ТК є активними членами; n4 – кількість між-
народних або регіональних ТК, які очолю-
ють національні ТК; n5 – кількість міжнарод-
них або регіональних ТК за продукцією, що
експортується з країни, які очолюють націо-
нальні ТК; kі – коефіцієнт вагомості показни-
ка n1, n2, n3, n4, n5.

Використання цього коефіцієнта обґрун-
товується необхідністю дослідження тенде-
нцій для визначення напрямів, за якими на-
ціональному органу України у сфері станда-
ртизації потрібно підвищити активність, а
також визначити пріоритети щодо встанов-
лення зв’язків з органами окремих країн для
реалізації експортного потенціалу.

Розрахунки показали, що значення кое-
фіцієнта активної участі України в ISO є в
декілька разів меншим порівняно з країна-
ми, що мають активні позиції, наприклад, з
Німеччиною, – у 5 разів.

ІV. Висновки
Міжнародні та регіональні стандарти є

впливовим інструментом при експортуванні
продукції, тому загальносвітовою тенденці-
єю є їх гармонізація через діяльність у Між-

народній та регіональних організаціях зі
стандартизації – CEN ЄС і МДР СНД, зна-
чущих для України як експортера. Статус
членства національного органу країни у
технічних комітетах (абонент, спостерігач,
член або такий, що очолює секретаріат) ви-
значає активність її позиції. Доведено на
основі кореляційно-регресійного аналізу, що
активна участь у діяльності міжнародної та
регіональних організацій зі стандартизації, а
саме технічних комітетів і насамперед їх
очолювання, є чинником, що впливає на
обсяги експорту товарів і послуг країнами
(за членства в ISO – світового, в CEN – на
ринки країн ЄС-27, в МДР – на ринки країн
СНД). Запропоновано активність участі
країн у міжнародній і регіональній стандар-
тизації оцінювати за коефіцієнтом, який
враховує їх різний статус у технічних коміте-
тах. Застосування цього коефіцієнта в по-
дальших дослідженнях дасть змогу обґрун-
товано визначати пріоритети участі націо-
нального органу України в технічних коміте-
тах відповідно до експортної спрямованості
галузей економіки та визначати країни-
партнери для укладання двосторонніх угод
зі стандартизації для впровадження техніч-
них і технологічних інновацій у промислове
виробництво.
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Дятлова В.В. Лидерство стран в мировой и региональной торговле на принципах
активного участия в развитии стандартизации

Обосновано лидерство стран в мировой и региональной торговле на принципах участия в
разработке стандартов соответствующего уровня. Установлена взаимосвязь между объе-
мами экспорта стран и активным членством в организациях по стандартизации. Предло-
жен коэффициент, учитывающий различный статус стран в технических комитетах.

Ключевые слова: мировая торговля, страны-лидеры, участие в международной и регио-
нальной стандартизации, коэффициент активного участия.

Dyatlova V. Countries’ leadership in the global and regional trade on the basis active
participationactively in the development of standardization

Countries’ leadership in the global and regional trade through involvement in the development of
standards in particular level is proved. The interconnection between the volume of export and the
active membership in the organization for standardization is determined. The coefficient reflecting the
different status of the technical committees is proposed.

Key words: world trade, the country’s leaders, participation in international and regional standards,
the coefficient of active participation.
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ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
У статті визначено методи оцінки економічної ефективності будівельних проектів у

сфері дорожнього будівництва, а також розглянуті критерії для оцінки доцільності залучення
приватних інвесторів до проектів будівництва автомобільних доріг.

Ключові слова: економічна ефективність, сфера дорожнього будівництва, автомобільні
дороги, економічний ефект.

I. Вступ0

Автомобільні дороги є важливою складо-
вою розвитку економіки регіону. Будівництво
й експлуатація доріг є драйвером для вели-
кої кількості супутніх галузей, забезпечення
дорогами – ключовим чинником соціальної і
політичної стабільності регіону, а можли-
вість доступу до видалених територій може
ініціювати зростання нових виробництв.
Проте саме дорожня галузь у частині нового
будівництва найбільше постраждала від
фінансово-економічної кризи, і проблема
відновлення темпів зростання будівництва
доріг є однією з пріоритетних. У державному
та регіональних бюджетах закладаються
значні кошти за статтею “Ремонт і будівниц-
тво доріг”, але в основному вони витрача-
ються на ремонт і підтримку в належному
вигляді вже побудованих доріг. У місцевих і
регіональних бюджетах, більшість з яких є
дефіцитними, незважаючи на зростання ак-
цизів при збільшенні цін на бензин та збору
транспортного податку, що виділяються на
будівництво доріг, прагнуть до нуля, й обся-
ги нового будівництва неухильно скорочу-
ються [5].

Навантаження на регіональні та місцеві
бюджети не дає змоги планувати масштаб-
не дорожнє будівництво, слабка забезпече-
ність дорогами генерує високі витрати в
економіці регіонів у цілому (через неефек-
тивні логістичні схеми, втрати часу і простої
транспорту з вантажами внаслідок заторів
на дорогах). Водночас існує ряд проектів, до
будівництва й експлуатації яких можна було
б привернути приватних інвесторів унаслі-
док стратегічних вигод і окупності таких
                                                          
0 © Залунін В.Ф.,  Щеглова О.Ю., Лаже М.В., 2013

об’єктів. Проте в більшості випадків саме
будівництво цих доріг реалізується цілком
за рахунок бюджетних коштів або засобів,
що асоціюються з бюджетом та робить не-
можливим фінансувати ті проекти, де при-
ватні інвестори не захочуть брати участь.

Варіантом вирішення цієї проблеми є бу-
дівництво платних автомобільних доріг на
базі приватно-державного партнерства. За-
лучення приватних інвесторів до будівель-
них проектів у сфері дорожнього будівницт-
ва в цілому має важливу відмінність від за-
лучення інвесторів в інші інвестиційні проек-
ти: ресурсами й продуктом проекту є грошо-
ві кошти, тобто співвласник проекту в ре-
зультаті отримує не об’єкт реальних інвес-
тицій (фактично дорога є суспільною влас-
ністю), що постійно зростає в ціні, а приріст
грошових коштів. У цьому випадку чистий
грошовий потік залежить від вартості дже-
рел фінансування. Таким чином, вартість
капіталу, зрештою, впливає на обсяги ново-
го будівництва та вартість експлуатації до-
ріг, і питання мінімізації вартості капіталу
для такого проекту є важливим для регіону
й населення.

Дорожній кластер важливий для терито-
рії, і зростання кількості функціонуючих до-
ріг спричинює зростання регіонального про-
дукту в суміжних галузях, приріст податків
до бюджетів. Таким чином, питання розроб-
ки інструментів і моделей, що дають змогу
збільшувати кількість об’єктів дорожнього
будівництва, зокрема за рахунок залучення
приватних інвесторів, є вкрай актуальним як
для регіонів України, так і для бізнес-
суспільства та населення.
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II. Постановка завдання
Мета статті – визначення основних прин-

ципів, підходів, заходів та інструментів реа-
лізації регіональної політики щодо оціню-
вання економічної ефективності будівництва
автомобільних доріг.

III. Результати
Існує достатня кількість праць з економі-

ки будівництва транспортної інфраструкту-
ри, зокрема Р. Бірман, А. Васина, М. Гра-
шина, Е. Дубінін, Д. Крістенсен, Б. Сазонов,
Д. Фрідман, З. Черняк, Ц. Шмідт провели
детальні дослідження процесу оцінювання
таких проектів.

Питання стимулювання інвестиційної
діяльності і механізмів управління нею достат-
ньо досліджені в літературі. Зокрема, такі вчені,
як Л.І. Абалкін, А.М. Бабашкина, Е.Б. Ба-
лацький, І.А. Бланк, Д. Кейнс, Д. Мілль,
П. Самуельсон, П. Фішер та ін., описали ін-
струменти управління інвестиціями в цілому,
а А.Г. Афанасьєв, К.А. Медведко, В.Е. Хру-
цький, В.А. Щербаков запропонували підхід
до формування інвестиційного бюджету під-
приємств.

Методи оцінювання й аналізу ризиків ін-
вестиційної діяльності знайшли відображен-
ня в працях таких учених, як В.А. Абчук,
Д. Бейлі, Р. Бем-Бавері, В.Б. Бондарьов,
А.Г. Вороніна, П.Г. Грабовий, А.М. Дубров,
Р. Кантільон, Г.Б. Клейнер, М.Г. Лапуста,
М. Маккарті, Д. Месен, Ф. Найт, Д. Норткотт,
Т. Хачатуров, Р. Хизріч, А. Хоськин, Л.Г. Шар-
шукова та ін.

Проте питання економічної ефективності
будівництва автомобільних доріг украй важ-
ливе, оскільки приватні інвестори, перш за
все, оцінюють результат від капітальних
вкладень, скоректований на ризики проекту.

Дорожня інфраструктура важлива для
економіки будь-якої території. Розвинута
дорожня мережа дає змогу розвивати від-
далені території, знизити час і вартість до-
ставки вантажів, знижує економічні ризики.
Важливість якісної дорожньої мережі особ-
ливо виявляється в ситуаціях, коли з різних
причин дорога стає непридатною для вико-
ристання. Проте в умовах бюджетного де-
фіциту забезпечити всі регіони якісними до-
рогами й підтримувати їх у робочому стані
неможливо. Крім того, забезпеченість доро-
гами в Україні украй низька порівняно з ін-
шими країнами, зіставними за природними
умовами і площею території (табл.). Ряд
експертів вважає, що втрати економіки краї-
ни від слабкої розвинутості дорожньої ме-
режі становлять від 2 до 6% ВВП [4].

Можна зробити висновок, що в умовах
недостатності фінансування і гострої потре-
би в розвитку дорожньої інфраструктури
необхідні альтернативні механізми фінансу-
вання дорожнього будівництва.

Варіантом розвитку дорожньої мережі,
пропонованим на держаному рівні, є будів-
ництво й експлуатація платних автомобіль-
них доріг або будівництва доріг із залучен-
ням приватних інвесторів. Це дасть змогу
привернути в дорожню сферу приватні інве-
стиції, окупність яких проводитиметься за
рахунок стягування плати за проїзд. Такі
дороги можуть бути побудовані як для про-
мислових перевезень, коли підприємства
платитимуть за вільний і швидкісний проїзд
без вагових і габаритних обмежень, так і
для доріг загального користування, де на-
селення оплачуватиме проїзд в умовах ін-
фраструктурних переваг.

Таблиця
Забезпеченість автомобільними дорогами

Країна Площа,
тис. км2

Населення,
млн осіб Протяжність дороги, км Щільність дороги,

км на 1000 км2

Україна 603,63 45,75 172 400 285,6
РФ 17 075,40 142,91 551 607 32,3
Канада 9984,67 34,21 1 042 000 104,4
Швеція 449,96 9,35 572 000 1271,2

Крім того, подібні дороги підвищать без-
пеку руху і розвантажать базові траси. У по-
точній ситуації в Дніпропетровській області
реалізованих проектів по будівництву плат-
них доріг немає, у тому числі й тому, що ін-
вестори не можуть розраховувати на окуп-

ність проекту й не можуть оцінити вартість
залучення адекватних джерел фінансування.

У дослідженні О.В. Распутіна визначені за-
цікавлені особливості проектів по будівництву
нових автомобільних доріг й основні вигоди
від реалізації нових проектів (рис. 1) [2].

Регіон  – власник об'єкта Інвестор (власник проекту)

Новий інфраструктурний
об'єкт у власності

Бізнес-співтовариство

Прямий і непрямий вплив на
економічний розвиток

Пряма фінансова вигода
від проекту

Вигоди репутацій

Зростання ринку

Поліпшення
інфраструктури

Рис. 1. Схема зацікавлених сторін проекту нового дорожнього будівництва
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Для оцінювання критичності кожної заціка-
вленої сторони на всіх стадіях проекту в робо-
ті пропонується використовувати матриці
“інтереси-вплив”, що відображають зацікавле-
ність стейкхолдера і рівень його впливу на
проект. Підсумковий рівень критичності про-
понується відображати в карті стейкхолдерів.

Таким чином, використовуючи пропоно-
вану схему, можна позначити такі критерії, на
підставі яких можливе оцінювання потен-
ційної можливості залучення приватних інве-
сторів до будівництва автомобільних доріг:
– можливість комерціалізації доріг;
– відсутність нормативних і стратегічних

обмежень до залучення приватних інве-
сторів;

– оцінка доступності бюджетних коштів
для самостійної реалізації проекту; при
оцінюванні цього критерію слід врахува-
ти, що завданням вкладення бюджетних
коштів не є отримання прибутку, тому
при нагоді перекладення витрат на при-
ватного інвестора і наявність потенціалу
економії бюджетних коштів слід макси-
мально використовувати цю можливість;

– додатковими критеріями залучення при-
ватних партнерів є можливість поліп-
шення якості проекту або зниження його
вартості (підвищення ефективності реа-
лізації проекту).
Також дуже важливим є визначення па-

раметрів оцінювання економічної ефектив-
ності проектів нового дорожнього будівниц-
тва з урахуванням операційних і стратегіч-
них вигод і витрат для різних зацікавлених

сторін. Зокрема, схема оцінювання вигод і
витрат для території присутності наведена
на рис. 2.

Для оцінювання економічної ефективнос-
ті території присутності може бути викорис-
тана формула оцінювання чистої приведе-
ної вартості проекту:

NPVnon-for-profit=
i 1 (1 )

n

n

R C
d=

−
+∑  – IC. (1)

Тут чиста приведена вартість некомер-
ційних проектів оцінюється як сума дискон-
тованого співвідношення між вигодами і ви-
тратами проекту з урахуванням терміну екс-
плуатації проекту.

R у цьому випадку можна розглядати як
вигоди території від будівництва дороги;

С – усі витрати, що виникають у період
експлуатації дороги за винятком прямих ін-
вестицій;

IC – прямі інвестиції в проект дорожнього
будівництва з боку території (зокрема, ви-
трати на виділення земельних ділянок, буді-
вництво інфраструктури й так далі).

Ставка дисконтування оцінюється через
соціальну ставку дисконтування або ставку
міжтимчасових переваг [3].

Для оцінювання проекту стандартну фор-
мулу оцінки NPV пропонується адаптувати
до некомерційних проектів (проектів, чистий
результат яких використовується для отри-
мання соціального ефекту і зростання доб-
робуту населення).

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Операційний Стратегічний

Зниження витрат на будівництво

Окупність інфраструктури

Підвищення зайнятості й
завантаження виконавців

Зростання попиту на будівельні
матеріали й устаткування

Додаткові податкові надходження

Зниження витрат на
адміністрування

Піар-ефективність

Діяльність за обслуговуванням та
ремонту

Розвиток бізнесу

Зростання податкової бази від
інфраструктурного бізнесу

Створення нових робочих місць

Зниження витрат від простоїв
транспорту

Доходи від інфраструктури

Зміна логістичних схем

Рис. 2. Схема оцінювання вигод для території при реалізації проектів нового дорожнього будівництва

Під витратами в цьому випадку розумі-
ються витрати господарюючих суб’єктів. Ві-
домо, що чим більше засобів витрачається
на території регіону, тим вище його соціаль-
на й економічна ефективність [1].

Ця формула визначає економічний
ефект дороги для регіону як перевищення

суми отриманих вигод над витратами, і про-
понується її використовувати для оцінюван-
ня альтернатив інвестування, зокрема, за
рахунок квазібюджетних коштів (тобто реа-
лізації проектів за рахунок державних кор-
порацій і компаній). Далі буде розглянуто
схему економічної ефективності для прива-
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тних інвесторів, які беруть участь у реаліза-
ції проектів нового дорожнього будівництва.

Проекти будівництва автомобільних доріг
є окремим випадком інвестиційних проектів,
проте відрізняються від більшості проектів
такими характерними особливостями:

1. Продукт проекту. Власником проекту в
більшості випадків є регіон або місто, і на-
віть при залученні приватних інвесторів
право власності не переходить до власників
коштів. Інвестор отримує в результаті гро-
шові кошти (окупає свої вкладення і отримує
прибуток), не отримуючи в чистому вигляді
власність і необмежене право експлуатації
(або право отримання доходу від експлуа-
тації).

2. Кількість інвесторів. У звичайному прое-
кті інвесторів залучає власник проекту, виби-
раючи найбільш зручні й дешеві джерела фі-
нансування (банківське, інші форми позиково-
го фінансування, власні засоби). При будівни-
цтві доріг у більшості випадків за кордоном
залучаються гроші так званих пайовиків, фізи-
чних для співінвесторів і юридичних осіб че-
рез облігаційні позики. Отже, кількість інвес-
торів може бути досить великою.

3. Рівень державного регулювання. При
будівництві доріг рівень державного регу-
лювання дуже високий. Зокрема, існує ряд
спеціальних законів, які регулюють як схе-
ми, так і фінансові аспекти таких проектів.
Окрім законів, існує ряд національних і між-
народних стандартів, наприклад ДБН.

4. Ризики джерел фінансування. При ре-
алізації звичайних проектів у разі залучення

банківського кредиту, наприклад, існує ризик
отримання від кредитної організації вимог
про дострокове погашення кредиту. Проте
ця проблема може бути вирішена додатко-
вою заставною базою або погашенням кре-
диту шляхом залучення коштів з інших дже-
рел. При будівництві доріг сам проект не
може бути заставною базою.

5. Кількість проектів. Фактично дорожній
будівельний проект є портфелем проектів
(проекти, пов’язані з отриманням земельної
ділянки і підготовкою його до будівництва,
проекти з отримання дозвільної й іншої до-
кументації, роботи з архітектури і проекту-
вання, будівництва й обробки, впорядкуван-
ня і проекти, які пов’язані з отриманням
прибутку, тобто безпосередньо продажем
права проїзду) [2].

6. Залежність проекту від часу робіт і по-
годних умов. На будівельні проекти досить
сильно впливають погодні умови, зокрема, в
зимовий період дорожні будівельні роботи
практично не ведуться. Отже, при плану-
ванні та реалізації проекту питання термінів
виконання робіт є особливо гострим.

7. Стратегічні обмеження, зокрема щодо
передачі продукту проекту в приватну влас-
ність, неможливі.

При цьому використання традиційних
способів оцінювання економічної ефектив-
ності обмежене, оскільки автомобільні доро-
ги мають не тільки економічне, але й соціа-
льно-стратегічне значення (рис. 3).

Джерела ресурсів

Власні Залучені

Бюджетні кошти

Акціонерний капітал

стратегічний

портфельний

публічне розміщення

Емісійні

облігації

дольові сертифікати

Не емісійні

Кредитні організації, зокрема
проектне фінансування і
комерційне кредитування

Залучення стороннього інвестора,
зокрема позика, договір пайової
участі, інвестиційний договір

Фінансування

Рис. 3. Джерела фінансування будівництва доріг

IV. Висновки
Основними формами залучення приват-

них інвесторів до будівництва, експлуатації,
змісту або співінвестуванню є такі: підрядні
відносини, орендні відносини, концесія і пе-

редача об’єкта в приватну власність (прива-
тизація об’єкта).

З погляду території присутності найбільш
вигідною формою є концесійна, оскільки во-
на передбачає, крім екстерналізації частини
витрат, зовнішній контроль за ходом реалі-
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зації проекту і формалізацію розподілу ви-
год від проекту.

У міжнародній практиці значно поширена
така форма сумісної реалізації дорожніх
проектів, як концесія. У цьому випадку при-
ватний партнер бере на себе інвестиції, а
також експлуатацію й утримання дороги,
право власності на яку залишається за дер-
жавою. Приватник-концесіонер отримує
право на стягування прибутку від експлуа-
тації проекту.

Таким чином, для оцінювання ефектив-
ності проектів дорожнього будівництва можна
використовувати показник вартості проекту.
Одним із важливих аспектів вартості проек-
ту є вартість залучення джерел фінансуван-
ня. Зниження вартості залучення фінансу-
вання може бути критерієм ефективності
проекту.

Слід зазначити, що таке джерело, як об-
лігаційні позики, практично не застосовуєть-
ся для подібних проектів. Це, зокрема, зу-
мовлено відсутністю податкових пільг за
сукупним доходом від таких облігацій. При
створенні інструменту проектних облігацій з
державними гарантіями обсяг коштів, що
залучаються у населення, буде значним.
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Залунин В.Ф., Щеглова О.Ю., Лаже М.В. Оценка экономической эффективности строи-
тельства автомобильных дорог

В статье определенно методы оценки экономической эффективности строительных
проектов в сфере дорожного строительства, а также рассмотрены критерии для оценки
целесообразности привлечения частных инвесторов к проектам строительства автомо-
бильных дорог.

Ключевые слова: экономическая эффективность, сфера дорожного строительства,
автомобильные дороги, экономический эффект.

Zalunin V., Sheglova O., Lazhe M. Evaluation of the economic efficiency of road construc-
tion

In the article certainly methods of estimation of economic efficiency of build projects in the field of
travelling building, and also criteria are considered for the estimation of expedience of bringing in of
private investors to the projects of building of highways.

Key words: economic efficiency, sphere of travelling building, highways, economic effect.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
У статті розглянуто результати маркетингового дослідження щодо сегментування

споживачів з урахуванням екологічного чинника, визначено зацікавленість споживачів у прид-
банні продукції з поліпшеними екологічними характеристиками, надано рекомендації щодо ви-
користання потенціалу інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологі-
чної безпеки регіону.

Ключові слова: екологічна безпека, екологічний маркетинг, інструменти екологічного
маркетингу, сталий розвиток, сегментування, сегмент, потенціал, екологізація.

I. Вступ
Досягнення економічного прогресу людс-

тва у минулому сторіччі практично завжди
забезпечувалося за рахунок експлуатації
навколишнього середовища без урахування
екологічних наслідків. Фактично попередні
покоління жили за рахунок майбутніх поко-
лінь, що спричинило тяжкі екологічні наслід-
ки, які за своїми масштабами негативного
впливу можуть бути фатальними для всього
живого на планеті і за своєю важливістю
перевершують більшість інших загальносві-
тових проблем. Вони вже не обмежуються
кордонами окремих країн або регіонів, а
стосуються всього людства. За індексом
екологічної ефективності (Environmental Per-
formance Index – EPI), який розрахований
Центром з екологічного законодавства та
політики Єльського університету (США) і
складається з показників охорони навколи-
шнього середовища та життєздатності еко-
системи, Україна в 2012 р. посіла 102 місце
з 132 країн світу, Казахстан – 129 [1, с. 10].

Світова спільнота поступово усвідомлює
неможливість подальшого економічного роз-
витку без вирішення екологічних проблем і
перебуває в постійному пошуку ефективних
інструментів, які сприяли б виконанню еколо-
гічних та економічних завдань. Одним із таких
інструментів є екологічний маркетинг. Викори-
стання переваг, які надаються екологічним
маркетингом як для споживачів, так і для ви-
робників, урядів, держав і суспільства в ціло-
му, сприятиме планомірному просуванню
шляхом екологізації й успішному вирішенню
при цьому економічних та екологічних питань.

II. Постановка завдання:
– розглянути результати маркетингового

дослідження щодо сегментування спожи-
вачів з урахуванням екологічного чинника;

– визначити зацікавленість споживачів у
придбанні продукції з поліпшеними еко-
логічними характеристиками;

– надати рекомендації щодо використання
потенціалу інститутів екологічного мар-
кетингу для підвищення рівня
екологічної безпеки регіону.

III. Результати
На підставі результатів комплексного

маркетингового дослідження, проведеного в
Україні (м. Донецьк) у 2010 р. (вибірка
476 респондентів, допустима помилка –
5%), у якому розглядається сегментування
споживачів з урахуванням екологічного чин-
ника, характеристики лояльності цих спожи-
вачів, потенціалу інструментів екологічного
маркетингу, можна запропонувати рекомен-
дації щодо використання інструментів еко-
логічного маркетингу для підвищення рівня
екологічної безпеки території.

Сегментування споживачів було проведе-
не на підставі найбільш значущих передбачу-
ваних переваг (збереження навколишнього
середовища, збереження власного здоров’я,
поліпшення якості товарів тощо) від спожи-
вання товарів з поліпшеними екологічними
характеристиками та з урахуванням важливо-
сті для споживачів екологічного фактора в
цілому.

Умови ключових параметрів, які лежать в
основі сегментування, подано в табл. 1.

Таблиця 1
Параметри сегментування кінцевих споживачів з урахуванням екологічного фактора

Умови сегментування№
з/п Сегмент 1 2 3 4 5 6
1 “Зеленіючі” E>=2,5 і А1>=3,0, і А2>=0,0 і А13>=0,0 і А1>=А2, і А1>=А13

2 “Дбаючі” E>=2,5 і А1>=0,0, і А2>=3,0, і А13>=0,0, і А2>А1, і А2>=А13

3 “Дозріваючі” E>=2,5 і А1<=2,0, і А2<=2,0, і А13<=2,0 – –
4 “Заощаджувальні” E>=2,5 і А1>=0,0, і А2>=0,0, і А13>=3,0, і А13>А1, і А13>А2

5 “Сірі” 1,0<=E<2,5 і А1>=0,0, і А2>=0,0, і А13>=0,0 – –
6 “Байдужі” 0,0<=E<1,0 і А1>=0,0, і А2>=0,0, і А13>=0,0 – –

0 © Кучмійов А.В., 2013
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При цьому E – це середня оцінка важли-
вості такої характеристики товарів, як
“екологічність” (0–4); А1–13 – оцінка важли-
вості відповідного твердження, яке співвід-

носиться з інструментами екологічного мар-
кетингу (0–4).

У результаті сегментування на основі
ряду критеріїв було визначено шість сегме-
нтів споживачів, які подано в табл. 2.

Таблиця 2
Представленість респондентів у розрізі сегментів

С
ег
м
ен
т

“З
ел
ен
ію
чі

”

“Д
ба
ю
чі

”

“Д
оз
рі
ва
ю
чі

”

“З
ао
щ
ад
ж
ув
а

ль
ні

”

“С
ір
і”

“Б
ай
ду
ж
і”

Ус
ьо
го

Чисельність
сегмента, осіб 97 185 9 29 140 16 476

% сегмента 20,4 % 38,9 % 1,9 % 6,1 % 29,4 % 3,4 % 100,0 %

Аналіз отриманих результатів показав,
що істотна частка споживачів є небайдужою
не тільки до впливу товару на власне здо-
ров’я, але й до його впливу на навколишнє
середовище. Сегмент “Зеленіючі” становить
найбільш соціально активну частину насе-
лення. Споживачам цього сегмента найбі-
льшою мірою відповідає думка [2] про ево-
люцію поглядів споживача на товар, коли
його цікавить не тільки рівень задоволення
своєї потреби, але й сукупність впливів цьо-
го товару на навколишнє середовище і лю-
дину.

Директор центру ділових відносин, від-
повідальності, сталого розвитку та суспі-
льства (Великобританія), професор Кен
Пітті (Ken Peattie) стверджує: споживачі
мають відчувати, що, купуючи безпечний
для навколишнього середовища товар,
вони дійсно привносять значущі зміни в
навколишній світ [3]. Більше ніж 20%-й
розмір сегмента з широким віковим діапа-
зоном, а також середнім рівнем витрат
споживачів дає змогу говорити про його
істотний потенціал для використання у
підприємництві, а високі фактичні значен-
ня, що отримані в процесі проведення до-
слідження і стосуються збереження здо-
ров’я та економії, відкривають можливості
для одночасного використання декількох
мотивуючих чинників, які будуть здатні
доповнювати й підсилювати один одного,
тому компаніям необхідно настійно де-
монструвати екологічну складову їх това-
рів і діяльності.

Сегменти “Зеленіючі”, “Дбаючі” і “Зао-
щаджувальні” становлять для компаній
основу для екологічних удосконалень,
оскільки своїм вибором впливають на по-
ліпшення екологічного стану довкілля. З
одного боку, ці споживачі, вибираючи про-
дукцію з поліпшеними екологічними влас-
тивостями, спонукають підприємства дба-
ти про її екологічні властивості, а з іншого
боку, інструменти екологічного маркетингу

покликані впливати на формування їхніх
споживчих переваг, на їхню поведінку в
процесі задоволення екологічних потреб
шляхом споживання товарів з поліпшени-
ми екологічними властивостями, і це вза-
ємодоповнюючий і взаємопідсилюючий
процес.

Сегмент “Дозріваючі” може однаково
добре відреагувати на кожен з досліджува-
них мотивувальних чинників екологічності:
це, в більшості випадків, потенційні “Зе-
леніючі”, “Дбаючі”, “Заощаджувальні”. Сег-
мент “Сірі” не становить істотного інтересу
ані для безпечного суспільного розвитку,
ані для використання в підприємництві для
просування товарів з поліпшеними екологі-
чними властивостями. Представники цього
сегмента, при певному розвитку їхної еко-
логічної свідомості, можуть переміститися в
інші сегменти, які становлять більший інте-
рес для використання в підприємництві і
здатні надати велику користь суспільству
на шляху до екологічно безпечного розвит-
ку, а сама наявність їх готовності оплачу-
вати покращені екологічні властивості то-
варів може позитивно позначитися на цьо-
му процесі.

Представники сегмента “Байдужі” не
становлять інтересу ані для сталого суспі-
льного розвитку, ані для використання у
підприємництві, оскільки саме вони най-
більш важко піддаються екологічному впли-
ву.

Споживачі продемонстрували готовність
платити додатково саме за покращені еколо-
гічні властивості товарів у розмірі 9,9% (табл.
3), що може свідчити про зростаючий ступінь
впливу екологічних факторів у повсякденному
житті населення.
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Таблиця 3
Готовність споживачів платити цінову надбавку

за товари з поліпшеними екологічними властивостями, %

Сегмент / Група товарів

С
ер
ед
нє

 п
о 
вс
ій

ви
бі
рц
і

“З
ел
ен
ію
чі

”

“Д
ба
ю
чі

”

“Д
оз
рі
ва
ю
чі

”

“З
ао
щ
ад
ж
ув
ал
ьн
і”

“С
ір
і”

“Б
ай
ду
ж
і”

Середня націнка 9,9 12,1 11,6 7,1 9,2 7,3 1,6
На продукти харчування 12,6 15,8 14,8 7,8 12,3 9,2 2,9
На взуття та одяг 9,2 11,3 10,7 7,2 9,3 6,7 1,4
На побутову техніку та електроніку 7,5 9,2 8,5 7,2 6,8 5,8 1,2
На побутову хімію 10,2 12,3 12,2 7,8 8,6 7,4 1,8
На косметику та парфумерію 12,1 15,3 14,5 7,8 10,8 8,5 1,8
На меблі та предмети інтер’єру 8,6 10,1 10,0 5,3 8,6 6,7 0,8
На оздоблювальні матеріали 9,0 10,9 10,6 6,4 8,3 6,6 1,4

За деякими даними, цінова премія за
екологічність в різних країнах становить від
5–10% у США та Сінгапурі до 30% у Нідер-
ландах [4]. У цьому випадку додаткові ви-
трати бере на себе споживач, а екологічний
ефект від виробництва і використання більш
екологічних товарів поширюється на ко-
ристь усього суспільства. Посилення цього
процесу з часом може призвести до відмови
більшої частини споживачів від неекологіч-
них товарів.

Для визначення потенціалу інструментів
екологічного маркетингу був проаналізова-
ний вплив 13 тверджень, які характеризують
ступінь реакції споживачів на інструменти
екологічного маркетингу, на споживчий ви-
бір екологічних товарів, що дасть змогу за-
цікавленим сторонам цілеспрямовано впли-
вати на споживачів товарів з поліпшеними
екологічними характеристиками за допомо-
гою певних інструментів.

З цією метою були розраховані так звані
індекси реакції споживачів (далі – ІРС) на ін-
струменти екологічного маркетингу (табл. 4).

Ці індекси відображають можливий потен-
ціал використання інструментів з позиції
споживчого вибору екологічних товарів і ха-
рактеризують ступінь легкості та різнопла-
новий характер досягнення відповідної реа-
кції у споживачів, а також можуть виступати
індикаторами готовності громадськості за-
своювати ідеї екологічності товарів і керува-
тися ними при виборі товарів і компаній.

Аналіз залежності значення ІРС від ін-
струментів екологічного маркетингу і готов-
ності споживачів рекомендувати і купувати
товари з поліпшеними екологічними власти-
востями показав наявність тісного лінійного
взаємозв’язку (R = 0,721 і R = 0,695 відпові-
дно).

Це означає, що побудовані регресійні
моделі описують 51,9% випадків, коли збі-
льшення значення ІРС викликає збільшення
ступеня готовності рекомендувати товари з
поліпшеними екологічними властивостями, і
48,1% випадків, коли збільшення значення
ІРС викликає зростання прагнення спожива-
чів купувати товари з поліпшеними екологі-
чними властивостями.

Таблиця 4
Потенціал інструментів екологічного маркетингу в розрізі сегментів споживачів

Сегмент

Положення

Гр
уп
а

С
ер
ед
нє

по
 в
иб
ір
ці

“З
ел
ен
ію
чі

”

“Д
ба
ю
чі

”

“Д
оз
рі
ва
ю
чі

”

“З
ао
щ
ад
ж
у-

ва
ль
ні

”

“С
ір
і”

“Б
ай
ду
ж
і”

Товар та його упаковка завдають мінімальних збитків навколиш-
ньому природному середовищу від етапу його розробки до утиліза-
ції / повторного використання

6,5 13,5 7,6 3,2 7,0 3,1 0,2

Товар, залишаючись у відповідності з нормативними показниками,
безпечним для споживання, відрізняється підвищеними екологічними
властивостями, що менш негативно впливає на Ваше здоров’я

8,8 13,2 12,7 6,4 10,0 9,1 4,0

Компанія-виробник співпрацює з екологічно-відповідальними поста-
чальниками

“П
ро
ду
кт

”

6,0 10,7 8,7 4,0 7,7 5,0 1,8

Назва товару, його слоган, логотип відображають екологічні ініціа-
тиви виробника 5,0 8,3 7,1 2,8 6,7 4,7 0,7

Рекламні повідомлення підкреслюють “екологічність” товару, є прав-
дивими і не вводять в оману 6,1 9,6 8,3 4,0 8,0 6,6 2,0

Рекламна кампанія товару та рекламні матеріали не є надмірними і
завдають мінімальних збитків навколишньому природному середо-
вищу

5,8 10,7 7,6 4,8 7,5 5,6 0,9

На упаковці товару наявне екологічне маркування

“П
ро
су
ва
нн
я”

6,8 11,5 9,5 6,8 8,1 6,4 1,1
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Продовження табл. 4
Сегмент

Положення

Гр
уп
а

С
ер
ед
нє

по
 в
иб
ір
ці

“З
ел
ен
ію
чі

”

“Д
ба
ю
чі

”

“Д
оз
рі
ва
ю
чі

”

“З
ао
щ
ад
ж
у-

ва
ль
ні

”

“С
ір
і”

“Б
ай
ду
ж
і”

Дистрибуція товарів компанії здійснюється за допомогою більш
екологічного транспорту (велосипеди, поїзди, електромобілі, вод-
ний транспорт)

3,9 7,7 5,2 3,6 4,9 3,2 0,2

Схема розподілу товарів мінімізує їх переміщення 3,8 7,0 5,3 3,6 5,6 3,3 0,4
Реалізація товарів компанії-виробника здійснюється за допомогою
екологічно-відповідальних оптово-роздрібних компаній

“Р
оз
по
ді
л”

5,4 9,5 7,4 3,6 7,7 5,0 0,4

Ціна товару містить цінову надбавку за покращені екологічні влас-
тивості, що дає змогу компанії-виробнику дотримуватися екологічно
орієнтованої стратегії і розвивати її

5,1 8,9 7,2 3,6 6,8 4,7 1,3

Певна частина вартості товару цілеспрямовано витрачається на
екологічні проекти, не пов’язані з основною діяльністю компанії-
виробника

5,5 9,2 7,6 4,8 7,9 5,4 1,1

Ціна товару містить надбавку за покращені екологічні властивості,
при цьому процес експлуатації цього товару дає змогу економити
грошові кошти

“Ц
ін
а”

7,9 12,0 10,1 5,6 14,2 8,7 4,5

Також було визначено, що між рівнем ви-
трат на 1 людину на місяць і середнім рів-
нем націнки, який споживачі вважають прий-
нятним за товари з поліпшеними екологіч-
ними властивостями, не існує тісного ліній-
ного взаємозв’язку, про що свідчить коефі-
цієнт кореляції R = 0,271, і збільшення се-
редніх витрат споживачів несуттєво вплине
на збільшення цінової надбавки, яку спожи-
вачі готові заплатити.

Враховуючи це, було визначено, що все
більш істотну роль у процесах екологізації
починає відігравати саме рівень екологічної
свідомості споживачів. Узагальнені резуль-
тати, характерні для представників різних
сегментів і вибірки в цілому та отримані на
підставі результатів проведеного дослі-
дження, подано в табл. 5.

Таблиця 5
Готовність рекомендувати і купувати товари з поліпшеними

екологічними властивостями респондентами у розрізі сегментів
Характеристика лояль-

ності, балів
(0-4)Сегмент Співвідношення

сегментів, %
Характер бажаної

вигоди

Рівень витрат
на 1 люд. / міс.,

дол. США

Прийнятний
рівень

націнки, %

ІРП,
балів
(0-16) Бажання

купувати

Готовність
рекомен-
дувати

“Зеленіючі” 20,4 Суспільно значу-
щий (безпека) 225 12,1 10,2 2,77 3,57

“Дбаючі” 38,9 Особистий (безпека) 244 11,6 7,6 2,46 3,15
“Дозріваючі” 1,9 Невизначений 221 7,1 4,1 1,89 2,44
“Заощаджувальні” 6,1 Особистий

(економічний) 207 9,2 7,1 2,10 2,93

“Сірі” 29,4 Різноманітний сла-
бко виражений 203 7,3 3,0 1,31 2,07

“Байдужі” 3,4 Відсутній 200 1,6 0,3 0,25 0,44
У середньому
за вибіркою 100,0 – 224 9,9 6,4 2,08 2,80

В умовах обмеженості ресурсів екологіч-
но орієнтованого підприємництва виникає
необхідність порівняння товарів з поліпше-
ними екологічними характеристиками, які
доцільніше виробляти і просувати в рамках
одного підприємства. У цьому випадку мож-
на орієнтуватися на дотримання такої умо-
ви, модифікованої на основі роботи [5]:

,

де Yi, Yj – цільова аудиторія і-го и j-го то-
варів з поліпшеними екологічними характе-
ристиками, од.;

Fi, Fj  – передбачувана частота купівель
і-го і j-го товарів з поліпшеними екологічними
характеристиками одиницею цільової аудито-
рії за одиницю часу (тиждень, місяць, рік), од.;

Pi, Pj  – ціна і-го і j-го товарів з поліпше-
ними екологічними характеристиками, грн;

Ei, Ej  – витрати на виробництво і-го і j-го
товарів з поліпшеними екологічними харак-
теристиками, грн;

Ki, Kj  – витрати на просування і-го і j-го
товарів з поліпшеними екологічними харак-
теристиками, грн;

ІРСі, ІРСj – індекс реакції споживачів на
інструменти екологічного маркетингу, пов’я-
заного з і-м та j-м товарами.
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Враховуючи ці умови, можна сказати, що
з економічної точки зору більш доцільним є
виробництво i-го товару, і навпаки. У цьому
розрахунку, крім ціни й витрат на виробниц-
тво, використовується показник витрат на
просування, оскільки він може істотно впли-
вати на загальну економічну доцільність
екологічно спрямованої діяльності підпри-
ємства. Витрати на просування екологічно
орієнтованих товарів скориговані на ІРС, що
характеризує ступінь легкості досягнення
відповідної реакції споживачів (придбання й
споживання товару), який може змінюватися
від 0 до 16 (наприклад, інтервал індексу ІРС
0–1 дорівнює значенню 1, інтервал 1,1–2 до-
рівнює значенню 2 тощо).

У цьому розрахунку необхідно заздале-
гідь визначити значущі екологічні характе-
ристики конкретного товару (підприємства)
для цільової аудиторії та на їх основі визна-
чити ІРС на інструменти екологічного мар-
кетингу. Такий підхід дасть змогу економічно
обґрунтовано визначити групу пріоритетних
товарів для виробництва й просування та
визначити дієві напрями стимулювання спо-
живачів.

IV. Висновки
Рекомендації щодо використання інстру-

ментів екологічного маркетингу були розро-
блені на основі визначення їх потенціалу.

Рекомендовано використання інструмен-
тів екологічного маркетингу відповідно до
зменшення їхнього потенціалу для певних
сегментів споживачів, що буде максимально
відповідати їхнім очікуванням, позитивно
ними сприйматися і сприятиме поліпшенню
стану екологічної безпеки території.

Визначено, що з позиції оцінки одинич-
них тверджень найбільший потенціал має
використання інструментів, пов’язаних з пи-
таннями зниження ризиків небезпеки това-
рів для здоров’я споживачів, можливості
заощадити при використанні товарів з під-
вищеними екологічними характеристиками
та питаннями наявності екологічного марку-
вання на товарах.

Рекомендовано масове використання
цих інструментів як найбільш дієвих для всіх
сегментів, що можуть ефективно сприяти
процесам сталого суспільного розвитку.

Інші інструменти в середньому мають
менший потенціал. Їх рекомендується вико-
ристовувати як у сукупності один з одним,
так і самостійно з метою диференціації кон-
курентних переваг. Ряд інструментів з неве-
ликим потенціалом може бути ефективно
використаним вузькоспеціализованими ком-
паніями як додаткові конкурентні переваги.
Ефективне використання найбільш вагомих
для споживачів інструментів екологічного
маркетингу дасть змогу збільшити їх задо-
воленість і буде позитивно впливати на фі-
нансовий результат діяльності.

При розробці стратегії екологічного мар-
кетингу рекомендовано орієнтуватися на
певний рівень націнки, яку готові платити
окремі сегменти споживачів за різні товарні
групи з покращеними екологічними власти-
востями, і важливість для них характеристи-
ки “екологічність” у розрізі окремих товарних
груп.

Обґрунтовано, що в комунікативній полі-
тиці підприємцям необхідно дотримуватися
принципів достовірності та об’єктивності, не
декларувати екологічні характеристики то-
варів, яких вони не мають. Використання
елементів екологічності у фірмовому стилі
рекомендовано у випадках, коли основний
акцент робиться саме на екологічність.

Враховуючи наявність тісного лінійного
взаємозв’язку між значенням ІРС на інстру-
менти екологічного маркетингу і готовності
споживачів рекомендувати та купувати то-
вари з покращеними екологічними власти-
востями, підприємцям, організаціям і дер-
жавним структурам рекомендовано макси-
мально сприяти процесам посилення ролі
екологічних факторів у споживчому виборі,
що може підвищити прибутковість діяльнос-
ті компаній на основі побудови довгостроко-
вих лояльних відносин з клієнтами, рівень
екологічної безпеки за рахунок виробництва
та реалізації товарів з покращеними еколо-
гічними характеристиками. Використання
ІРС також дасть змогу обґрунтовано підійти
до визначення доцільності виробництва й
просування того чи іншого товару з покра-
щеними екологічними характеристиками в
рамках одного підприємства.

Час проведення дослідження (2010 р. –
продовження світової фінансово-економіч-
ної кризи) показав, що екологічні аспекти
споживчого вибору слабко піддаються впли-
ву кризових економічних явищ, тому реко-
мендується інтегрування екологічного мар-
кетингу в стратегії розвитку компаній для
екологічно й економічно ефективного довго-
строкового розвитку.

Державним структурам рекомендовано
всебічно сприяти процесам розвитку еколо-
гічної свідомості, підтримувати екологічно
орієнтовані компанії і створювати несприят-
ливі умови для компаній, які забруднюють
навколишнє середовище і негативно впли-
вають на здоров’я населення, а також акти-
візувати розробку діючих заходів задля об-
меження використання “зелених” маркетин-
гових кампаній, які вводять в оману спожи-
вачів і завдають шкоди процесам екологіза-
ції. Це буде змушувати компанії удоскона-
люватися в екологічній сфері.

Отримані результати роботи будуть спри-
яти екологічно орієнтованим компаніям і
державним структурам в процесах екологіза-
ції, що позначиться на підвищенні індексу
екологічної стійкості країни, скороченні ви-



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

65

трат природних ресурсів, зменшенні кількості
захворювань і смертей за рахунок екологіч-
них факторів, зниженні забруднення навко-
лишнього середовища і покращенні якості
життя нинішніх і майбутніх поколінь. Розвиток
процесів екологізації в країні буде сприяти
підвищенню рівня участі громадськості в
прийнятті екологічно значущих рішень, при-
верне до нього компанії, які на сьогодні не
приділяють достатньої уваги екологічній
складовій у стратегіях свого розвитку.

У цілому результати дослідження проде-
монстрували велику зацікавленість респон-
дентів у придбанні більш екологічних това-
рів та у співробітництві з більш екологічними
компаніями і, як наслідок, перспективність
реалізації таких товарів. Екологічний фактор
вже сьогодні стає реальністю мислення зви-
чайних громадян. Стає також очевидним,
що сьогодні не обійтись без залучення до
охорони навколишнього середовища насе-
лення регіону, екологічне мислення і спожи-
вчий вибір якого може суттєво вплинути на
цей процес.
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Кучмиев А.В. Использование инструментов экологического маркетинга для повыше-
ния уровня экологической безопасности региона

В статье рассмотрены результаты маркетингового исследования относительно сег-
ментирования потребителей с учетом экологического фактора, определена заинтересо-
ванность потребителей в приобретении продукции с улучшенными экологическими харак-
теристиками, даны рекомендации по использованию потенциала инструментов экологичес-
кого маркетинга для повышения уровня экологической безопасности региона.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический маркетинг, инструменты
экологического маркетинга, устойчивое развитие, сегментирование, сегмент, потенциал,
экологизация.

Kuchmiyov A. Use of ecological marketing instruments for the increasing of region’s eco-
logical security level

The results of marketing research concerning consumers segmenting, where an ecological factor
was taking into account, are considered, consumers’ commitment in purchasing products with the
improved ecological characteristics is determined, recommendations for ecological marketing
instruments’ potential use for increasing region’s ecological security level are given.

Key words: ecological security, ecological marketing, instruments of ecological marketing,
sustainable development, segmenting, segment, potential, ecologization.
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті обґрунтовано концептуалізацію (основні вимоги) об’єктної моделі сучасного ре-

гіонального розвитку, яка дає змогу забезпечити теоретичну модель вибраного об’єкта до-
слідження та систематизувати регіональні проблеми й можливі методи їх вирішення. Наве-
дено семантичний та етимологічний аналіз термінологічного апарату регіонального розви-
тку, який дасть можливість досить глибоко проникати в суть економічних явищ, процесів
та природу виникнення проблемних ситуацій.

Ключові слова: регіон, економічний регіональний розвиток, регулювання розвитку регіо-
ну, концепція, теорія.

І. Вступ0

Важливі зміни, що відбуваються в сучас-
ному суспільстві на регіональному й світо-
вому рівнях, починаючи з другої половини
XX ст., пов’язані з процесами інтеграції та
регіоналізації. Зростання ролі регіонів в
еволюції міжнародного співтовариства і в
життєдіяльності багатьох сучасних держав
робить усе більш важливими процеси регіо-
нального розвитку. Ці процеси виявляються
у вигляді подальшого розвитку регіональної
інтеграції, розширення транскордонних регі-
ональних зв’язків, у виникненні регіональних
зон високого розвитку, у яких зосереджу-
ються великі фінансові, технологічні й інте-
лектуальні ресурси. На сьогодні очевидним і
вельми важливим видається зв’язок між
процесами глобалізації та регіоналізації.

Такі динамічні перетворення у сфері ре-
гіонального розвитку викликають підвище-
ний інтерес учених-регіоналістів. Вони також
постійно перебувають у полі зору значної
частини національних і місцевих органів
влади, котрі вирішують питання, що стосу-
ються перспектив економічного регіонально-
го розвитку, регіональних трансформацій,
які відбуваються в суспільстві, і їх наслідків
у процесі розвитку транскордонних стосунків
принципово нового типу. Результатом транс-
формаційних перетворень у національній
економіці стало домінування “точкового” роз-
витку, що пов’язано з появою, точніше на-
віть зі збереженням окремих осередків сус-
пільного виробництва, які ще дають змогу
зберігатися на плаву деяким підприємствам.
Незважаючи на позитивний ефект від при-
сутності на окремій території полюсів зрос-
тання, ця ситуація підсилює асиметричність
в економічному розвитку порівняно з іншими
територіями. Наслідком цього стає дифере-
нціація основних економічних і соціальних
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показників економічного регіонального роз-
витку.

У зв’язку із цим вивчення регіональних
концепцій і теорій економічного регіонально-
го розвитку становить актуальне теоретичне
і практичне завдання.

Питанням вивчення методологічної бази
економічного регулювання регіонального
розвитку присвячені наукові праці Р.М. Ме-
льникова [2], О.С. Пчелінцевої [6], В.Я. Лю-
бовного [6], Т.Н. Савчука [8], Б.І. Смагіна [9],
Г.О. Унтури [12], В.М. Василенко [1], О.О. Су-
харєва [10; 11], І.О. Татаринцевої [11],
К.В. Павлова [4; 5] та ін. Проте наукові праці
вітчизняних і зарубіжних дослідників підво-
дять до думки, що питання концептуалізації
об’єктної моделі сучасного регіонального
розвитку потребують більш детального ви-
вчення.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті полягає в систематизації та

обґрунтуванні основних концепцій і теорій
економічного регіонального розвитку.

ІІІ. Результати
Важливою складовою методологічного

базису економічного регулювання регіона-
льного розвитку є концепція. Концепція мо-
же бути представлена у двох зрізах, по-
перше, як “спосіб розуміння, трактування
якого-небудь явища, процесу або основна
точка зору на явище, керівна ідея” [13,
с. 278], а по-друге, як “система поглядів на
те чи інше явище, керівна ідея для їх освіт-
лення або як основна думка або провідний
задум, конструктивний принцип видів діяль-
ності” [3, с. 433]. Як теоретичний імператив,
будь-яка наукова концепція покликана відо-
бражати не лише можливий спосіб розумін-
ня і тлумачення досліджуваних процесів або
явищ, але й дати можливий ключ до вирі-
шення виявлених проблем, запропонувати
певний компас, за яким можна буде звіряти
обраний напрям розвитку. У будь-якій нау-
ковій концепції, як правило, знаходять своє



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

67

відображення найбільш важливі положення,
покликані впорядкувати наявне теоретичне
знання і практичний досвід відносно обрано-
го об’єкта дослідження, які за своїм призна-
ченням є не чим іншим, як своєрідним зве-
денням можливих інструментів і технологій
вирішення, наприклад, тих самих проблем
регіонального розвитку. У цьому випадку
концепція виступає лакмусовим папірцем
тієї ідеї, була покладена в основу пропози-
цій щодо вирішення поставлених перед до-
слідником завдань.

Стосовно сучасних умов регіонального
розвитку в концепціях відображаються не
лише можливі моделі економічного та соціа-
льного розвитку, але й різні підходи до його
забезпечення. Як правило, всі концепції, які
розробляються в країні, повинні утворювати
своєрідний масив, у якому б мирно ужива-
лися як концепції розвитку окремого насе-
леного пункту, так і концепції розвитку краї-
ни в цілому або її окремих складових (обла-
стей, галузей або великих корпоративних
структур, задіяних на декількох адміністра-
тивно-територіальних одиницях).

Останніми роками дуже популярними
стають концепції підвищення конкурентосп-
роможності регіонів, що пов’язані з пошуком
можливих заходів, які б сприяли істотному
просуванню ідеї більшої їх самостійності.
Витоки концепції підвищення конкурентосп-
роможності регіонів лежать у площині так
званого конкурентного федералізму, коли
“… завдання концепції конкурентного феде-
ралізму полягає в тому, щоб розробити сис-
тему правил конкуренції між органами вла-
ди, на відміну від стандартного підходу, орі-
єнтованого на пошук оптимальної, а отже,
статичної системи оподаткування і функцій
різних органів державного управління. У
рамках такого конкурентного порядку суб-
федеральні органи виступають як корпора-
тивні гравці, які змагаються між собою у
створенні оптимальних для кожної території
“правил гри” [4; 7, с. 28].

У цих умовах у рамках окремої держави
різні органи влади мають конкурувати між
собою, при цьому не лише по горизонталі,
але й по вертикалі. “Предметом конкуренції
між регіонами можуть служити фінансові,
матеріальні, інтелектуальні й трудові ресур-
си, що перебувають у руках підприємців, а
для них самих – ресурси самого цього регі-
ону. Саме ця ситуація “монополістичної кон-
куренції з позицій регіону-продавця” для ре-
гіональної економіки найбільш характерна.
Це пов’язано з імобільністю природних ре-
сурсів та інших компонентів регіонального
відтворювального потенціалу, а також з які-
сними відмінностями складу регіональних
господарських комплексів, що створюють у
кожному з них своє унікальне середовище
для ведення виробництва” [6, с. 67].

Нижчі органи влади, у тому числі й орга-
ни місцевого самоврядування, мають воло-
діти більшою самостійністю, ніж прийнято
вважати відповідно до сталих теоретичних
уявлень про будь-яку державу, як з феде-
ральним, так і унітарним устроєм, особливо
в системі державних фінансів. Це розширює
можливості регіональним і місцевим владам
виступати з економічними та політичними
ініціативами, що до певної міри дає змогу
безпосередньо брати участь у формуванні
правил гри, котрі влаштовують усіх. Така
концепція загострює необхідність розуміння
позитивних і негативних сторін конкуренції.
Як стверджується у працях [8; 9], до позити-
вних наслідків суперництва територій одна з
одною можна віднести виявлення і розвиток
своїх конкурентних переваг, максимально
ефективне використання ряду ресурсів те-
риторії, підвищення рівня задоволення очі-
кувань приватних осіб і бізнесу від прожи-
вання і ведення діяльності на території та
ряд інших тенденцій. У свою чергу, до нега-
тивних наслідків суперництва території одна
з одною можна віднести: “розтягування”
єдиного економічного простору країни на
окремі території, які протиставляють свої
інтереси один одному; прагнення досягти
короткострокових цілей у боротьбі з іншою
територією “за будь-яку ціну”, можлива змо-
ва декількох територій при проведенні пев-
них дій проти іншої території; домінування
(через об’єктивні причини) окремих терито-
рій і ряд інших тенденцій.

Для того, щоб конкурентоспроможність
окремих територій відповідала певним ви-
могам, необхідне забезпечення їх як конку-
рентними перевагами, так і конкурентними
позиціями. Якщо конкурентні переваги без-
посередньо пов’язані з наявністю природ-
них, соціально-економічних, науково-освіт-
ніх, технічних, інформаційних, культурних та
інституційних умов, що склалися в регіоні,
відрізняють його від інших регіонів і визна-
чають довгострокові перспективи виробниц-
тва в ньому товарів і послуг, то конкурентні
позиції пов’язані зі становленням конкурен-
тних виробництв товарів і послуг у регіоні.

Таким чином, концептуалізація наукових
положень стає важливим інструментом впо-
рядкування здобутого знання відносно ок-
ремих елементів об’єктивної реальності для
відтворення в людській уяві схожих ознак
регіонального розвитку. Внаслідок цього в
науковому співтоваристві виникає певний
синтез різних підходів і моделей, що за сво-
єю природою дає змогу розширити розумін-
ня того, як і за допомогою чого можуть бути
вирішені або мають вирішуватися проблеми
регіонального розвитку.

На верхньому поверсі ієрархії співвідно-
шень категоріального апарату знаходиться
теорія. Наукова теорія є певною системою,
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яка може бути представлена в такому ви-
гляді: “економічне явище – семантична фо-
рма (термін) – економічний зміст (поняття) –
наукова суть (категорія). Її використання дає
змогу побудувати достовірну аргументацію
при забезпеченні відповідного наукового
пізнання [1, с. 21–22]. Керуючись цим лан-
цюжком, можна забезпечити системний ха-
рактер наукового дослідження будь-якого
економічного явища, у тому числі і такого, як
регіон і особливості його розвитку. Метою
наукової теорії виступає побудова власної
логічної структури як можливого предмета
дослідження. Для цього створюються спеці-
альні засоби (формулювання) для адекват-
ного вираження цього предмета досліджен-
ня. Після цього наукова теорія набуває ви-
гляду деякої формалізації, де за допомогою
використання термінологічного апарату да-
ється опис основних її положень.

Для опису сучасного розвитку регіонів
останніми роками склалися декілька теорій,
що дають змогу в динаміці розглядати про-

блеми, які виділяються. Серед таких теорій
можна виділити, по-перше, еволюційну тео-
рію, по-друге, теорію стабілізації економіки,
а по-третє, теорію поляризованого розвитку.
Кожна з названих теорій описує різні дина-
міки регіонального розвитку й можливі спо-
соби вирішення виявлених проблем.

Так, наприклад, еволюційна теорія регіо-
нального розвитку [10] передбачає вирі-
шення таких основоположних проблем: змі-
ни суті регіонального розвитку та концепту-
альних моделей розуміння регіонів в умовах
глобальної общини і кризової економіки;
обґрунтованості переходу від соціально до
глобально орієнтованої регіональної політи-
ки; адекватності теорії зменшення міжрегіо-
нальних відмінностей при існуючій міжрегіо-
нальній диспропорції; пошуку нових пара-
дигм регіональної інтеграції і співпраці [10,
с. 37]. У своїй основі ця теорія базується на
позитивістських основах, оскільки передба-
чає постановку питань про те, що треба ро-
бити.

Таблиця
Характеристика сучасних теорій регіонального розвитку

Теорія Автори теорії Зміст
Еволюційна
теорія регіона-
льного розвитку

Й. Шумпетер Еволюційна теорія регіонального розвитку передбачає вирішення таких основопо-
ложних проблем: зміни суті регіонального розвитку та концептуальних моделей ро-
зуміння регіонів в умовах глобальної общини й кризової економіки; обґрунтованості
переходу від соціально до глобально орієнтованої регіональної політики; адекватно-
сті теорії зменшення міжрегіональних відмінностей при існуючій міжрегіональній
диспропорції; пошуку нових парадигм регіональної інтеграції і співпраці

Теорія стабілі-
зації економіки

Ґ. Дейлі Теорія стабілізації економіки пропонує нормативні методи контролю коливань рівня
економічної активності, згідно з якими потрібно мінімізувати відхилення найважливі-
ших економічних параметрів від встановлених нормативів, використовуючи при цьо-
му відповідний політико-економічний інструментарій

Теорія
поляризованого
розвитку

Ф. Перру Теорія поляризованого розвитку обґрунтовує закономірності територіальної концен-
трації населення і господарств. Ті центри й ареали економічного простору, де розмі-
щуються підприємства пропульсивних галузей, формують полярність простору, ста-
ють полюсами концентрації факторів виробництва, оскільки забезпечують найбільш
ефективне їхнє використання. Одночасно полюси зростання, представлені великими
агломераціями, становлять опорні точки каркасу території

У свою чергу, теорія стабілізації економі-
ки пропонує нормативні методи контролю
коливань рівня економічної активності, згід-
но з якими потрібно мінімізувати відхилення
найважливіших економічних параметрів від
встановлених нормативів, використовуючи
при цьому відповідний політико-економічний
інструментарій. Звертаючись до засновників
сучасної теорії економічної політики –
Я. Тінбергена і Г. Тейла, – можна стверджу-
вати про те, що метою політики є функція
добробуту або соціальних втрат, а виходячи
з параметрів цих функцій, можуть бути точ-
но визначені стратегія й тактика управління
на макрорівні господарської системи, тобто
вказані конкретні рішення, які дають змогу
оптимізувати названі функції. При цьому
кількість інструментів економічної політики
не має бути меншою за кількість цілей цієї
політики – лише в цьому випадку можливе
ефективне управління на макрорівні. Під
цілями розуміються певні кількісні показни-
ки, на досягнення яких має бути спрямована
економічна політика, причому інструменти

політики потрібно включити у функцію, що
підлягає оптимізації, інакше не будуть вра-
ховані витрати використання самих інстру-
ментів, що різко ускладнить визначення до-
цільності їх вживання на різних етапах роз-
витку економіки [11, с. 28].

Водночас теорія поляризованого розвит-
ку обґрунтовує закономірності територіаль-
ної концентрації населення і господарств у
певних вузлових елементах, здатних впли-
вати на навколишні райони і стимулювати їх
розвиток. Прихильники теорії поляризовано-
го розвитку доводили переваги концентрації
виробництва, особливо “динамічних”, про-
пульсивних галузей, у декількох центрах,
що, за їх оцінками, дає чималий економіч-
ний ефект [4, с. 160; 5]. Проте, як показала
сучасна практика регіонального розвитку,
поляризація економічного розвитку підси-
лює нерівномірність економічного зростання
різних за своїми можливостями регіонів.
Нерівномірність економічного зростання і
процес просторової поляризації неминуче
породжують диспропорції між центром і пе-
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риферією. Як наслідок, посилюється конф-
лікт інтересів, а розмежування владних пов-
новажень стає чи не єдиним способом його
залагоджування.

За своєю суттю будь-яка наукова теорія
ґрунтується на ідеї, народженій об’єктивною
практикою, завдяки якій відбувається пояс-
нення змісту явищ або процесів (дуже часто
без проміжної аргументації, десь інтуїтивно,
без усвідомлення і розуміння всієї сукупності
зв’язків, на яких робиться певний висновок).
Водночас поруч знаходиться теорія стара,
вже досить глибоко апробована і перевірена
минулим досвідом, така, що дала змогу тлу-
мачити й пояснити деякі сторони економічних
явищ і процесів, які були використані для
висунення нової теорії. При цьому нова тео-
рія може бути затребуваною в суспільстві
лише тоді, коли на практиці відбуватимуться
реальні позитивні зміни, інакше вона пере-
твориться на прожект, цінність якого відпові-
датиме цінності того паперу, який був витра-
чений для її обґрунтування.

Таким чином, теоретизування об’єктивної
реальності, а разом з цим і деяких її віртуа-
льних складових, дає змогу сформувати
деякий набір абстрактних пізнавальних об-
разів або уявлень, спрямованих на нове
тлумачення і можливе пояснення деяких
сторін економічних явищ або процесів. Цей
набір абстрактних пізнавальних образів або
вистав, як правило, відрізняється не лише
своїм складом, але й відмінно якісними ха-
рактеристиками, породженими досягнення-
ми науки в інших сферах людського життя.

ІV. Висновки
Підсумовуючи все вищевикладене, мож-

на передбачити, що запропонована концеп-
туалізація (основні вимоги) об’єктної моделі
сучасного регіонального розвитку дає змогу
реально забезпечити, по-перше, не лише
теоретичну модель обраного об’єкта дослі-
дження, але й, по-друге, системний харак-
тер проведення досліджень регіональних
проблем і можливого вибору методів їх ви-
рішення. Розгляд теоретичних основ через
семантичний і етимологічний аналіз термі-
нологічного апарату, що описує особливості
регіонального розвитку, дає змогу досить
глибоко проникати в суть як економічних
явищ або процесів, так і в природу виник-
нення проблемних ситуацій. Для виходу з
проблемних ситуацій, що складаються, у
регіональному розвитку реальним стає вжи-
вання регулюючих базисів, які дають змогу
не лише знижувати або прискорювати шви-
дкість перебігу економічних процесів, але й
скорочувати або збільшувати можливу дис-
танцію у виявлених відмінностях.

Список використаної літератури
1. Василенко В.Н. Региональный рынок

труда: особенности функционирования :

монография / [В.Н. Василенко, М.В. Жи-
лина] ; под науч. ред. В.Н. Василенко ;
НАН Украины. ин-т экономико-правовых
исследований. – Донецк : Юго–Восток,
2010. – 223 с.

2. Мельников Р.М. Экономический рост в
системе регионов: теоретическая мо-
дель / Р.М. Мельников // Регион: эконо-
мика и социология. – 2005. – № 2. –
С. 3–18.

3. Новейший словарь иностранных слов и
выражений. – М. : Современный лите-
ратор, 2003. – 976 с.

4. Павлов К. Экономическое ядро: сущ-
ность, критерии формирования и эле-
ментный состав / К. Павлов // Общество
и экономика. – 2004. – № 11–12. –
С. 158–170.

5. Павлов К.В. О сущности экономического
ядра и точках роста в российской эко-
номике / К.В. Павлов // Общество и эко-
номика. – 1997. – № 5. – С. 3–15.

6. Пчелинцев О.С. Регулирование воспро-
изводственного потенциала территории
как основа региональной политики /
О.С. Пчелинцев, В.Я. Любовный, А.Б. Воя-
кина // Проблемы прогнозирования. –
2000. – № 5. – С. 62–68.

7. Реформирование федеративных отно-
шений в России // Вопросы экономики. –
2000. – № 10. – С. 27–48.

8. Сачук Т. Новое качество региональной
политики в контексте сочетания интере-
сов государства и территории / Т. Са-
чук // Федерализм. – 2005. – № 1. –
С. 117–128.

9. Смагин Б.И. Сущность и методика оп-
ределения показателей освоенности ре-
гиона / Б.И. Смагин, С.К. Неуймин // Во-
просы статистики. – 2005. – № 12. –
С. 19–23.

10. Сухарев О. Государственное регулиро-
вание экономики: инвестиционные аспе-
кты промышленной и региональной по-
литики / О. Сухарев // Инвестиции в
России. – 2006. – № 2. – С. 37–40.

11. Сухарев О. Функциональность и дисфу-
нкциональность хозяйственных систем:
инновации, инноваторы и экономичес-
кая политика / О. Сухарев, И. Татарин-
цева // Инвестиции в России. – 2004. –
№ 3. – С. 28–37.

12. Унтура Г.А. Регион как эпицентр зарож-
дения конкурентоспособности / Г.А. Ун-
тура // Регион: экономика и социология. –
2002. – № 1. – С. 3–16.

13. Философский энциклопедический сло-
варь / гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федо-
сеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М. :
Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Стаття надійшла до редакції 04.02.2013.



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

70

Медведь В.Ю. Современные концепции и теории экономического регионального раз-
вития

В статье обоснованно концептуализацию (основные требования) объектной модели сов-
ременного регионального развития, которая позволяет обеспечить теоретическую модель
выбранного объекта исследования и систематизировать региональные проблемы и возмож-
ные методы их решения. Наводится семантический и этимологический анализ терминологи-
ческого аппарата регионального развития, который позволит достаточно глубоко прони-
кать в суть экономических явлений, процессов и природу возникновения проблемных ситуаций.

Ключевые слова: регион, экономическое региональное развитие, регуляция развития ре-
гиона, концепция, теория.

Medvid’ V. Modern conceptions and theories of economic regional development
In the article grounded kontseptualizatsiyu (the basic requirements) of objective model of modern

regional development, which allows to provide the theoretical model of the chosen object of research
and systematize regional problems and possible methods of their decision. Semantic and etymologic
interpretation of terminology vehicle of regional development, which will allow it is enough to
interpenetrate in essence of the economic phenomena, processes, and nature of origin of problem
situations, is pointed.

Key words: region, economic regional development, adjusting of development of region, concep-
tion, theory.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
У СЕКТОРІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИНЕНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано показники, які характеризують рівень забезпеченості домогос-

подарств в Україні фінансовими ресурсами порівняно з розвинутими країнами світу. Показано
особливості формування фінансових ресурсів вітчизняних домогосподарств.

Ключові слова: домогосподарство, фінансові ресурси, заробітна плата, оподаткування,
споживчий кошик.

І. Вступ
В Україні розподіл фінансових ресурсів з

метою підвищення фінансової стійкості до-
могосподарств – завдання першорядної ва-
жливості, вирішення якого призведе до під-
вищення рівня та якості життя, подолання
надмірної соціально-економічної диферен-
ціації і бідності, збільшення масштабів та
поліпшення структури зайнятості, розвитку
соціальної інфраструктури, створення ефек-
тивної системи соціального забезпечення й
пенсійного страхування.

Ринкові перетворення посилюють залеж-
ність економічної системи від фінансового
добробуту домашніх господарств, тому в роз-
винутих країнах світу застосовується ефек-
тивна політика залучення фінансових ре-
сурсів у сектор домашніх господарств, яка
орієнтована на формування їх багатства.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити тенденції розпо-

ділу фінансових ресурсів у секторі домогос-
подарств в Україні порівняно з розвинутими
країнами світу з метою подолання існуючого
розриву між ними.

ІІІ. Результати
Негативні зміни в економіці України, зу-

мовлені політичною нестабільністю та сві-
товою фінансовою кризою, призвели до
зменшення добробуту населення. Виникла

проблема неузгодження економіки добробу-
ту населення з економікою реального сек-
тору, яка виражена в обмеженому розподілі
фінансових ресурсів у сектор домогоспо-
дарств.

Головним джерелом формування фінан-
сових ресурсів є заробітна плата. В україн-
ському суспільстві більше ніж половина на-
селення отримує дохід на одного члена
сім’ї, менший від прожиткового мінімуму. Це
пов’язано з тим, що рівень заробітної плати
в нашій країні визначається належністю до
певної сфери економічної діяльності, а не
формується під впливом загальновизнаних
світовою практикою чинників, якими є кіль-
кість, якість і результати праці.

У 2000 р., з прийняттям Закону України
“Про державні соціальні стандарти та дер-
жавні соціальні гарантії”, було визначено
поняття мінімальної заробітної плати як од-
нієї з основних державних соціальних гара-
нтій, яка регулюється з урахуванням рівня
економічного розвитку, продуктивності пра-
ці, середньої заробітної плати та величини
прожиткового мінімуму.

Значення мінімальної заробітної плати є
дуже високим, оскільки саме вона виконує
відтворювальну функцію і тим самим – фун-
кцію заохочення до продуктивної зайнятості
(до праці) (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка мінімальної заробітної плати та продуктивності праці
Роки Мінімальна заробітна плата, грн/особу Продуктивність праці, тис. грн/особу

2000 90 8,43
2001 118 10,22
2002 165 11,24
2003 205 13,26
2004 237 17,00
2005 332 21,35
2006 400 26,25
2007 460 34,1
2008 605 45,14
2009 744 11,69
2010 922 53,32

0 © Гнєушева В.О., 2013
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Більшість країн світу концентрують всі
свої зусилля на підвищенні продуктивності
праці за рахунок підвищення мінімальної
заробітної плати і тим самим подолання тен-
денції до нерівномірного розподілу доходів.

Як видно з табл. 1, за останні п’ять років
в Україні відбувалося підвищення мінімаль-
ної заробітної плати, яка, у свою чергу, сти-
мулювала зростання продуктивності праці.
Однак у 2009 р. спостерігалося зменшення
продуктивності праці порівняно з попере-
днім роком на 33,45 тис. грн, або на 26%,
що було зумовлено скороченням працюючо-
го населення в кризовий період.

Орієнтиром для формування заробітної
плати в більшості розвинутих країн світу є
споживчі ціни та мінімальні потреби в това-
рах і послугах першої необхідності, достат-
ніх для відтворення здатності до праці. Як
правило, у розвинутих країнах світу, мініма-
льний рівень заробітної плати визначається
у результаті переговорів між роботодавцями
та працівниками або профспілками перева-
жно на секторальному рівні.

Як видно з рис. 1, оплата праці українців
перебуває на одному з найнижчих рівнів
серед країн Європи.

Рис. 1. Мінімальна заробітна плата країн світу

У багатьох країнах світу розмір мінімаль-
ної заробітної плати є вищим, ніж прожитко-
вий мінімум, а її оподаткування здійснюєть-
ся за пільговими ставками. Тим самим за-
безпечується виконання мінімальною заро-
бітною платою як відтворювальної, так і
стимулювальної функцій [1, с. 1].

В Україні мінімальна заробітна плата не
виконує стимулювальної функції, а навпаки,
є чинником безробіття та зовнішньої трудо-
вої міграції. Що стосується відтворювальної
функції, то вона забезпечує в країні рівень
фізіологічного виживання.

Основними спонукаючими чинниками до
міграції українського населення є підвищен-
ня рівня їхнього життя і перспективи підви-
щення заробітної плати. У 2010 р. середня
заробітна плата мігрантів за кордоном ста-
новила 920 дол. США, що було майже втри-
чі вище, ніж середня заробітна плата в
Україні – 329 дол. США.

На сьогодні у розвинутих країнах світу
заробітна плата виплачується готівкою або
шляхом перерахування в пенсійний фонд.
Особливе значення має ефективне премію-
вання, надбавки, премії, бонуси, що випла-
чуються як щомісяця, так і кожне півріччя,
виплати на соціальні потреби: утримання
родини, оплата проїзду на роботу, кварт-
плата, медичне обслуговування, соціальне
страхування.

Однією з проблем, яка постає перед до-
могосподарствами України, є недоскона-
лість системи оподаткування.

Податкова система України спричинила
кризові явища у механізмі розподілу фінан-
сових ресурсів мільйонів громадян на ко-
ристь держави.

У світовій практиці більшість держав ви-
користовують прогресивну шкалу оподатку-
вання, оскільки саме вона як інструмент пе-
рерозподілу великих доходів на користь бі-
дних громадян слугує встановленню соціа-
льної справедливості у суспільстві.

В основі податку у розвинутих країнах
світу (США, Франція, Німеччина, Велико-
британія) лежить єдиний принцип – плато-
спроможність. В іноземних державах зовсім
інший підхід до платників податків на дохо-
ди фізичних осіб, який спрямований, у пер-
шу чергу, на забезпечення фінансовими ре-
сурсами домогосподарств, а вже потім уря-
ду [1, с. 2].

Оподаткування доходів фізичних осіб у
нашій країні здійснюється за прогресивною
шкалою податкових ставок. Треба зауважити,
що зараз органами влади декларується про-
грес у системі оподаткування, але соціальне
значення прогресивної шкали з метою розпо-
ділу податкового навантаження між верства-
ми населення є абсолютно недостатнім для
вирішення соціальної рівноваги в країні.
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В Україні з 2011 р. діє базова ставка
розміром 15% для доходів, які за місяць не
перевищують десяти мінімальних заробіт-
них плат та 17% – для доходів понад десять
мінімальних заробітних плат.

Водночас пропонується внести зміни до
Податкового кодексу України, згідно з якими
запровадити нову прогресивну шкалу опо-
даткування доходів фізичних осіб із ставка-
ми в розмірах 10%, 17%, 20% та 30%, які
застосовуватимуться до загального місяч-
ного оподатковуваного доходу залежно від
його розміру.

Але в сучасних умовах, з огляду на те,
що середня заробітна плата по Україні на
сьогодні становить 3074 грн, зменшення
ставки оподаткування з 15% до 10%, при-
зведе до того, що переважна більшість пла-
тників підпаде під оподаткування за цією
ставкою, а це десь приблизно 80% платни-
ків податку. Внаслідок цього місцеві бюдже-
ти зазнають значних втрат.

У свою чергу, збільшення ставки оподат-
кування з 17% до 20 та 30% призведе до
тінізації заробітної плати, що негативно
вплине на рівень сплати податку на доходи
фізичних осіб у зв’язку із зацікавленістю
платників податків до приховування реаль-
них доходів [2].

Аналізуючи частку податку з доходів фі-
зичних осіб у структурі доходів населення,
можна сказати, що в 2005 р. вона становила
4,5%, у 2006 р. – 4,8%, у 2007 р. – 5,6%. Ці
поступові зміни відбувалися через часткове
зростання за цей період заробітних плат, а
також внаслідок невеликого зростання кіль-
кості працюючих. У 2009 р. частка податку у
доходах почала зменшуватися і становила
4,9%, а в 2010 р. – 4,6%, що зумовлено по-
чатком фінансово-економічної кризи, а саме
зменшенням реальних доходів населення,
зростанням рівня безробіття, а також скоро-
ченням податкових надходжень до бюджету
України (табл. 2).

Таблиця 2
Статистичні дані щодо сплати податку з доходів фізичних осіб [2]

РокиПоказники 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Надходження податку з доходів фізичних осіб,
млн грн 17 325 22 791 34 782 45 895 44 485 51 029

Доходи населення, млн грн 381 404 472 061 623 289 845 641 894 286 1 101 175
Ставка податку з доходів фізичних осіб, % 13 13 15 15 15 15

У багатьох розвинутих країнах світу за-
стосовуються прогресивні ставки, які ґрун-
туються на статистичних дослідженнях, ви-
ходячи з розмірів середньодушових доходів
домогосподарств. Протягом багатьох років у
цих країнах законодавчо закріплена практи-
ка сімейного оподаткування – реалізація
принципу соціальної справедливості.

В Україні прогрес в оподаткуванні дохо-
дів населення має забезпечити найбільший
пільговий режим оподаткування для насе-
лення середнього класу, формування якого
в сучасних умовах має велике значення для
соціально-політичної стабільності в суспіль-
стві та економічного піднесення й розвитку
країни.

Податок на доходи фізичних осіб в
Україні є одним з найбільш проблемних:
основне фіскальне навантаження несуть
найбідніші, тоді як заможні громадяни через
безкарне приховування доходів сплачують
суто символічні суми, у більшості ж економі-
чно розвинутих країн світу (Австралія, Кана-
да, США, Великобританія) громадяни із не-
високими заробітними платами звільняють-
ся від прибуткового податку, натомість ос-
новний тягар наповнення бюджету лягає на
заможні верстви населення, для яких вста-
новлена прогресивна шкала оподаткування.

Для додаткового забезпечення українсь-
ких домогосподарств фінансовими ресур-
сами необхідним є забезпечення соціально-
економічної справедливості податкової по-

літики. Доцільним буде застосування такого
досвіду зарубіжних країн, як врахування сі-
мейного стану, кількості працюючих у сім’ї,
наявність дітей та утриманців тощо.

Забезпечення простого і розширеного
відтворення домогосподарства необхідними
фінансовими ресурсами має здійснюватись
через соціальні трансферти від держави.

Соціальна допомога населенню є основ-
ним елементом політики держави у сфері
боротьби з бідністю. Діюча в Україні систе-
ма державної соціальної допомоги предста-
влена цілим рядом виплат, які спрямовані
на підтримку найменш забезпечених груп
населення шляхом гарантування їм доходів,
не нижчих за прожитковий мінімум. Меха-
нізм перерозподілу фінансових ресурсів за
допомогою ряду важелів державного втру-
чання (податкової, цінової політики тощо)
дає змогу домогосподарствам отримувати
такі доходи, як пенсії, стипендії та інші фор-
ми соціальних виплат.

В Україні у переважній більшості соціа-
льні виплати фінансуються з фондів держа-
вного соціального страхування, джерелами
формування яких є обов’язкові платежі ро-
бітників і роботодавців [3].

Одним із показників ефективності розпо-
ділу фінансових ресурсів домогосподарств є
розподіл через мінімальний споживчий ко-
шик. Споживчий кошик в усіх країнах світу
ділиться на кілька частин. До першої части-
ни входять продукти харчування, до другої –
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непродовольчі товари, такі як одяг, білизна,
ліки, а до третьої – послуги, транспортні ви-
трати, відвідування кінотеатрів тощо.

Кожна країна визначає на державному
рівні склад споживчого кошика та його ціну,
яка залежить від рівня життя. Розрахунки
проводяться за державними фіксованими
найменшими цінами. Чим вище економічний
статус країни, тим більше включається най-
менувань у кошик.

Відсотковий розподіл кошика за части-
нами також різний для країн світу. В Амери-
ці більший відсоток кошика віддається про-
дуктам, а в Німеччині – на соціальні послу-
ги. Є предмети, які не включаються до спо-
живчого кошика, до них належать: делікате-
сні продукти, алкогольні напої, предмети
розкоші.

В Україні, на жаль, основне призначення
споживчого кошика полягає зовсім не в сти-
мулюванні інвестиційної активності домого-
сподарств, а в наповненні бюджету країни.
Якщо проаналізувати вміст споживчого ко-
шику за його вартістю, то можна побачити,
що наявний рівень прожиткового мінімуму
не дає змоги людині забезпечити себе. За
дуже скромними підрахунками, загальна
річна вартість затвердженого Кабінетом Мі-
ністрів України мінімального продуктового
набору становить близько 8500 грн, а на всі
інші потреби особі з мінімальною заробіт-
ною платою залишається лише близько
3000 грн. Як бачимо, не зовсім зрозуміло, як
розподілити 3000 грн на 12 місяців так, щоб
можна було сплачувати за житлово-
комунальні послуги, користуватись транспо-
ртом, купувати одяг і взуття, не говорячи
вже про задоволення елементарних соціо-
культурних потреб.

Головні відмінності фінансів вітчизняних
домогосподарств від домогосподарств роз-
винутих країн світу полягають у такому:
– значна питома вага витрат на спожи-

вання товарів і послуг (82%), тоді як у
розвинутих країнах вони, як правило, не
перевищують 25–30%;

– значно меншу питому вагу займають
податки, тоді як за кордоном вони мо-
жуть сягати половини отриманих дохо-
дів;

– майже ніякого значення не мають дохо-
ди від власності, хоча в розвинутих
країнах це є інструментом додаткового
забезпечення домогосподарств.
Під впливом глобалізаційних процесів,

формуються певні особливості фінансових
ресурсів домогосподарств України:
– трансферти заробітчан, формування

доходів прикордонними домогосподарс-
твами за рахунок заробітків у сусідніх
державах (особливо актуальним це є
для західних областей, тому що існують
можливості отримання доходів у більш
розвинутих країнах-сусідах);

– отримання споживчих кредитів, особли-
во на купівлю товарів тривалого корис-
тування, а також майже всі іпотечні кре-
дити за рахунок коштів, залучених від
іноземних банківських установ або на
світових фінансових ринках;

– соціальні витрати, які займають значну
питому вагу у витратах держбюджету,
частково фінансуються за рахунок кош-
тів, залучених на зовнішніх фінансових
ринках;

– витрати на придбання товарів і послуг
займають переважну питому вагу, а
значна кількість товарів легкої промис-
ловості, окремі групи продуктів харчу-
вання й переважна більшість товарів
довгострокового користування завозять-
ся з-за кордону, що створює додатковий
тиск на економіку у вигляді перевищен-
ня імпорту над експортом;

– формування значної частини фінансо-
вих ресурсів за рахунок доходів неофі-
ційного сектора в економіці;

– неврахування у складі фінансових ре-
сурсів домогосподарств неспостережних
доходів.
Сьогодні Україна дуже відстає від біль-

шості європейських країн світу за рівнем
багатьох показників економічного розвитку.

У світовій практиці економічне зростання
визначається і вимірюється такими основ-
ними показниками економічної ефективнос-
ті, як валовий національний дохід і валовий
внутрішній продукт.

Валовий національний дохід дає уявлен-
ня про кількість вироблених товарів і послуг,
що припадають у середньому на одного жи-
теля держави, або, іншими словами, про те,
скільки отримав би кожен житель країни,
якщо б весь річний національний дохід був
розподілений між усіма громадянами країни
порівну.

Важливість валового національного до-
ходу полягає в тому, що він є основою ре-
сурсної частини рахунку вторинного розпо-
ділу доходів, а також відображає всі пер-
винні доходи.

Валовий внутрішній продукт – це один з
ключових кількісних показників економічного
розвитку, дуже часто розглядається як пока-
зник рівня життя населення, його добробуту.

У методології Світового банку, який щоріч-
но розраховує показники національного дохо-
ду на душу населення в країнах світу, всі
держави і території класифікуються за трьома
категоріями: країни з високим рівнем доходу
на душу населення (від 12 276 дол. США і
вище); країни із середнім рівнем доходу на
душу населення (від 3976 до 12 275 дол.
США); країни з низьким рівнем доходу на
душу населення (від 1005 дол. США і нижче)
(табл. 3).
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Таблиця 3
Показники економічного розвитку країн світу [4]

Показники економічного
розвитку країн світу Великобританія Китай Німеччина Росія США Франція Україна Японія

Валовий національний
дохід (ВНД) (трлн, у
дол. США)

2,27 10,22 3,1 2,72 14,6 2,2 0,304 4,4

Валовий внутрішній
продукт (ВВП) (трлн, у
дол. США)

2,25 5,93 3,28 1,48 14,6 2,56 0,138 5,46

Кількість населення
країни (млн осіб) 62,22 1338,3 81,70 141,75 309,05 64,87 45,87 127,45

Дохід на душу насе-
лення (у дол. США) 36 410 7640 37 950 19 190 47 360 34 440 6620 34 640

У табл. 3 доходи на душу населення до-
рівнюють відношенню всіх доходів, отрима-
них усіма домашніми господарствами країни
і виражених в грошовому еквіваленті, до
чисельності населення країни.

Не важко визначити значення проблеми
рівня та якості життя в нашій державі порів-
няно з країнами Європи та світу. Як видно з

табл. 4, в Україні дохід на душу населення
значно менший, ніж у сусідніх розвинутих
країнах.

Розрив у доходах на душу населення між
Україною та ЄС залишається істотним, що
ставить Україну у нижню частину списку єв-
ропейських країн за рівнем економічного
розвитку [4].

Таблиця 4
Динаміка ВВП на душу населення

Роки ВВП у фактичних цінах, млн грн ВВП на душу населення, грн
2006 544 153 11 630
2007 720 731 15 496
2008 948 056 20 495
2009 913 345 19 832
2010 1 082 569 23 600

Низький ВВП на душу населення дає ва-
гому підставу вважати, що перед країною
постає дуже важлива проблема, пов’язана з
підвищенням рівня життя.

ІV. Висновки
Отже, показники рівня та якості життя

населення України підтверджують, що захо-
ди, які держава вживає для поліпшення
життя (підвищення мінімальної заробітної
плати, прожиткового мінімуму тощо), є не-
достатніми.

Основою для економічного зростання рі-
вня життя населення України, з боку держа-
ви, є підвищення доходів населення через
оцінювання матеріального стану різних груп
населення, різних сімей і розподіл між ними
фінансових ресурсів.

У розвинутих країнах світу соціальний
захист домогосподарств та його фінансове
забезпечення відбувається завдяки ефекти-
вному перерозподілу фінансових ресурсів з
боку держави, для зменшення нерівності у
їх розподілі та зменшення рівня бідності.

Розглянутий досвід деяких країн свід-
чить, що через розвиток фінансового стану
домогосподарств і поліпшення їх фінансо-
вих зв’язків з різними сегментами фінансо-
вих інститутів відкривається перспектива
економічної стабільності країни.
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in the developed countries of the world and in Ukraine

The article analyzes parameters that describe the provision level of the households in Ukraine with
financial resources in comparison with developed countries. Also it describes specific features of
formation of the domestic households financial resources.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ
В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Узагальнено прикладні аспекти інтегрованої відносної оцінки ризику альтернативних варіан-

тів розвитку гірничорудного підприємства, зокрема, шляхом концентричної диверсифікації його
виробничо-економічної діяльності на підґрунті комплексного освоєння залізорудних родовищ.

Ключові слова: невизначеність, конфліктність, ризик, диверсифікація.

І. Вступ0

Моделювання та кількісна оцінка ризику
ґрунтується на результатах його якісного та
кількісного аналізу. Наголосимо, що якісний
аналіз ризику є найбільш складним і вима-
гає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у
сфері конкретної діяльності [4, с. 154]. У
процесі кількісного оцінювання ризику якіс-
ний і кількісний аналіз не механічно допов-
нюють один одного, а системно взаємоді-
ють. Кількісний аналіз може ґрунтуватися
лише на якісно встановлених цілях, гіпоте-
зах, критеріях, чинниках, умовах, альтерна-
тивах, наявній інформації. У свою чергу, які-
сний аналіз можна вдосконалити, викорис-
товуючи результати кількісного аналізу ри-
зику.

Одним із актуальних сучасних напрямів у
сфері виробничо-господарської діяльності
гірничозбагачувальних комбінатів (далі –
ГЗК) є управління економічним ризиком з
урахуванням стохастичного характеру пара-
метрів розкривних і видобувних та перероб-
них процесів на залізорудних родовищах.

Причому масштаб і сутність виробничо-
економічних процесів зумовлюють величину
кількісного значення ризику. У цьому кон-
тексті ризик можна трактувати як
“небезпеку, можливість збитків або втрат”,
імовірність втрати підприємством своїх ре-
сурсів, недоотримання доходів або виник-
нення додаткових втрат у результаті здійс-
нення певних видів виробничої діяльності
гірничорудного підприємства (далі – ГРП).

Ряд фахівців із теорії ризику схильні до
думки, що у подальшому розвитку системи
менеджменту підприємств гірничовидобув-
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ної промисловості ключовим моментом по-
будови стратегії господарювання ГРП стає
система ризик-менеджменту як економічна
об’єктивно-cуб’єктивна категорія науки уп-
равління підприємством в умовах ринкових
перетворень [4, с. 80; 3, с. 14–22; 5, с. 61–
65]. Таке бачення майбутнього розвитку сус-
пільно-економічної діяльності ГРП породжує
апріорі сприйняття ризик-менеджменту як
самостійної форми підприємництва, тобто
отримання статусу окремої галузі народного
господарювання. При цьому важливими
складовими системи ризик-менеджменту є
системний інтегрований підхід щодо віднос-
ної оцінки ризику альтернативних варіантів
розвитку виробничо-економічної діяльності
ГРП [1, с. 104–105].

Слід зазначити, що підходи до оцінюван-
ня виробничо-економічного ризику в мене-
джменті ГРП мають ґрунтуватися на вико-
ристанні як позитивного, так і негативного
інгредієнта техніко-економічних показників
розробки рудних родовищ. Тобто необхідно
мати на увазі, що при визначенні міри ризи-
ку не повинні однаково трактуватися як до-
датні (сприятливі), так і від’ємні (несприят-
ливі) відхилення від сподіваної величини.

Якщо випадкова величина X відображає
прибутки і наявне від’ємне відхилення, то
зрозуміло, що відповідна оцінка прибутку як
реалізація випадкової величини нижча, ніж
сподівана величина. Це означає несприят-
ливу ситуацію. Водночас додатне відхилен-
ня вказує на те, що реалізація випадкової
величини (прибутку) вища, ніж сподівана
величина. Для менеджера (інвестора) це,
очевидно, сприятлива ситуація [4, с. 109].
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ІІ. Постановка завдання
Мета статті – вдосконалення інтегрова-

ної відносної оцінки ризику альтернативних
варіантів розвитку і конверсії ГРП, зокрема,
шляхом концентричної диверсифікації його
виробничо-економічної діяльності на підґру-
нті комплексного освоєння залізорудних ро-
довищ, що розміщуються у межах Криворі-
зького рудного району.

Відповідно до мети, головним завданням
дослідження є розробка методологічних під-
ходів щодо комплексної відносної оцінки
системи виробничо-економічних показників
розвитку ГРП та загального стану його кон-
центричної диверсифікації з урахуванням
ключових моментів стохастичної невизна-
ченості параметрів виробничо-економічної
діяльності підприємства.

ІІІ. Результати
Наявність стохастичної невизначеності

зумовлює появу у плануванні та прийнятті
економічних рішень неординарних ризико-
вих ситуацій. Так, наприклад, для великих
монопродуктових ГРП, які працюють за рин-
кових умов, установлення внутрішнього
плану (програми), як правило, супроводжу-
ється укладенням контрактів з оптовими
споживачами, причому порушення контрак-
ту призводить не тільки до явних економіч-
них небажаних наслідків для підприємства у
вигляді штрафів, але й до втрат інтересу і
пріоритетності споживачів.

Наголосимо, що завжди наявні дві тен-
денції, які вступають у суперечність: з одно-
го боку, прагнення до збільшення обсягу

зобов’язань, тобто до збільшення у кінце-
вому підсумку валового обсягу запрограмо-
ваної продукції чи прибутку, з іншого боку,
прагнення до зменшення ризику невиконан-
ня зобов’язання через несприятливі зовніш-
ні та внутрішні обставини протягом плано-
вого періоду.

Вимірювання ризику має ґрунтуватися на
загальнометодологічних положеннях теорії
вимірювань, що становить науковий фунда-
мент будь-яких вимірювань [4, с. 154]. Сто-
совно оцінки економічного ризику вимірюва-
ними властивостями економічних систем
мають бути такі характеристики структури,
стану чи поведінки цих систем та їх зовніш-
нього середовища, котрі дають змогу за
умов невизначеності та конфлікту віднайти і
диференціювати за потенційними наслідка-
ми можливі майбутні стани чи траєкторії (їх
множину) поведінки певних економічних
об’єктів, можливі відхилення від цілей, мож-
ливі збитки. Виявлення таких властивостей
є предметом якісного та кількісного аналізу
ризику і полягає у виявленні ключових па-
раметрів (чинників ризику) та ідентифікації
форм, видів і типів ризику. Методологічні
засади і методичні підходи такого аналізу
потребують подальшого вдосконалення.

Як приклад застосування теорії вимірю-
вань до вирішення питань ризикології з ура-
хуванням специфіки цієї науки запропоно-
вано узагальнений алгоритм розробки ме-
тодики вимірювання певних видів і показни-
ків економічного ризику (рис. 1) [4, с. 155].

Так

Ні

1. Якісний і кількісний аналіз об’єкта ризику
та його зовнішнього середовища

2. Побудова реляційної моделі предметної області ризику

3. Обрання типу шкали для вимірювання ризику

4. Вибір адекватного способу знаходження
значень показника вимірювання ступеня ризику,
що відповідає вимогам шкального гомоморфізму

5. Застосування показника та шкали вимірювання ризику
до репрезентативної вибірки об’єктів (ситуацій)

6. Обрання критерію щодо перевірки надійності вимірювань

8. Узагальнене формулювання методики вимірювання й
формування шкали вимірювань

7. Чи задовольняються
критеріальні умови?

Рис. 1. Узагальнений алгоритм розробки методики вимірювання певного виду економічного ризику
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Як величину ризику в абсолютному ви-
раженні нами запропоновано використову-
вати міру розсіювання значень певного ви-
робничо-економічного показника відносно
центра групування цих значень, де за центр
групування значень показника використову-
ється, зокрема, його математичне сподіван-
ня M(X) [4, с. 162–168]. Тоді середньозва-
жене модуля відхилення виробничо-еконо-
мічного показника від свого математичного
сподівання у дискретному випадку можна
знайти за формулою:

( )( ) ( )
1

n

j j
j

M X M X p x M X
=

− = −∑ , (1)

де xj − випадкова величина; pj  − ймовір-
ність випадкової величини; n − кількість зна-
чень вибірки.

Разом з тим необхідно враховувати, що
для таких підприємств, як ГРП, виробничі
процеси характеризуються постійним збі-
льшенням обсягів робіт. Отже, деякі показ-
ники виробничо-господарської діяльності
цих підприємств мають певну тенденцію до
зростання, що викликає деяку асиметрію
кривої закону нормального розподілу випад-
кових величин.

Тому можна запропонувати дещо інші
підходи щодо визначення центру групуван-
ня значень виробничо-економічних показни-
ків ГРП.

Якщо ж за центр групування значень пе-
вного виробничо-економічного показника
взяти моду, то середньозважене модуля
відхилення від модального значення (M0) у
дискретному випадку знаходять за форму-
лою:

( )( ) ( )0
1

.
n

О j j
j

M X M X p x M X
=

− = −∑ (2)

Можна розглянути як центр групування
значень виробничо-економічного показника
медіану, тоді середньозважене модуля від-
хилення від медіанного значення (Me) у дис-
кретному випадку обчислюють за форму-
лою:

( )( ) ( )
1

.
n

e j j e
j

M X M X p x M X
=

− = −∑ (3)

Якщо ж за центр групування значень ви-
робничо-економічного показника використа-
ти модальне значення випадкової величини,
то в абсолютному вираженні міри економіч-
ного ризику можна використати модальну
варіацію та середньоквадратичне відхилен-
ня від модального значення:

( ) ( )( )
0

2
0MV X M X M X⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

, (4)

( ) ( )

( )( ){ }
0

2 0,5
0 ,

оМ MX V X

M X M X

σ = =

⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

(5)

де MO(X) – модальне значення випадкової
величини X; ( )

OMV X  – її модальна варіація;

( )
OM Xσ  – середньоквадратичне відхи-

лення від модального значення.
Аналогічно, якщо розглянути медіану як

центр групування значень виробничо-
економічного показника, то в абсолютному
вираженні міри ризику можна використати
медіанну варіацію та середньоквадратичне
відхилення від медіани:

( ) ( )( )2
MeV X M X Me X⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

, (6)

( ) ( )

( )( ){ }2 0,5,

Me MeX V X

M X Me X

σ = =

⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

(7)

де Ме(Х) – медіана випадкового показника
X; VМе(Х) – її медіанна варіація; σМe(Х) – се-
редньоквадратичне відхилення від медіани.

Підхід, що спирається на варіацію V(X)
чи середньоквадратичне відхилення ( )Xσ ,
вважається класичним. У варіації та серед-
ньоквадратичному відхиленні ризик визна-
чається через відхилення значень випадко-
вої величини від її сподіваного значення
(математичного сподівання). При цьому,
чим більшим буде це відхилення, тим біль-
шим виявиться ступінь (міра) ризику, пов’я-
заного з певною стратегією.

З погляду неокласичного підходу до оці-
нювання виробничо-економічного ризику
доцільним є впровадження такого показника
ступеня ризику, як семіквадратичне відхи-
лення від зваженого середньогеометрично-
го випадкової величини Х:

( ) ( )

( )( )2

1

n

i i i
i

SSG X SG X

p x G X
=

= =

= α −∑
, (8)

де SG(X) – величина семіваріації стосовно
зваженого середньогеометричного; SS(X) –
семіквадратичне відхилення стосовно зва-
женого середньогеометричного; αi, – індика-
тор несприятливого відхилення від зважено-
го середньогеометричного.

Разом з тим доцільно враховувати, що
для гірничорудних підприємств характерним
є постійне збільшення витрат на розкривні та
видобувні роботи в кар’єрі. Тобто певні пока-
зники виробничо-економічної діяльності цих
підприємств, зокрема, собівартість, мають
стійку й закономірну тенденцію до зростання.
Отже, для ряду відповідних показників як ви-
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падкових величин будуть мати місце несиме-
тричні закони розподілу. У цьому випадку
для досягнення поставленої в статті мети
інтегрована кількісна оцінка ризику може бу-
ти достатньо вдало вирішена на підґрунті
використання нерівності Чебишева.

Цінність нерівності Чебишева для поста-
влених завдань полягає в тому, що вона
справедлива для будь-якого розподілу ви-
падкової величини Х та може застосовува-
тися як до позитивних, так і до негативних
випадкових величин. При цьому нерівність
Чебишева обмежує знизу ймовірність того,
що випадкова величина відхилиться від сво-
го математичного сподівання на величину,
не більшу δ . Із цієї нерівності випливає, що
при зменшенні дисперсії верхня межа ймо-
вірності також зменшується, і значення ви-
падкової величини з невеликою дисперсією
зосереджуються біля її математичного спо-
дівання.

Отже, на основі статистичної інформації
геологорозвідувальних та розвідувально-
експлуатаційних робіт щодо якісних показ-
ників залізних руд і вміщуючих порід, засто-
сувавши нерівність Чебишева, можна отри-

мати значення певного i-го економічного
показника (собівартості та ціни мінеральної
продукції, обсягів її виробництва і реалізації,
рентабельності та ін.) з урахуванням мож-
ливих відхилень від центру групування зна-
чень певного виробничо-економічного пока-
зника для визначеного інтервалу надійності
прогнозу рJmin ≤ pJпр ≤ рJmax; рпр − надійність
(імовірність) прогнозу; рJmin, рJmax − відповід-
но, граничні значення ризику (мінімальне і
максимальне значення інтервалу надійності
прогнозу).

Отже, у відносному вираженні ризик мо-
жна оцінити як абсолютну величину можли-
вих сподіваних відхилень випадкового па-
раметра від певним чином визначеного
центру групування його значень, зокрема, як
приклад, на підґрунті формули (1) та нерів-
ності Чебишева маємо наступний коефіцієнт
оцінки виробничо-економічного ризику [2,
с. 136]. (Значення коефіцієнта ризику W мо-
жуть перебувати в межах від нуля до оди-
ниці, тобто 0 1W≤ ≤ ):
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( )
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max min min
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max min min
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− −

= =
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− −

σ
− − − −

−
=

σ
− − − − +

−

∫

∫
, (9)

де n − кількість значень упорядкованої
сукупності, які набуває випадкова величина
Х з відповідними ймовірностями.

На прикладі використання додаткових
можливостей щодо виробництва диверсифі-
кованої продукції на ПАТ “Інгулецький ГЗК”,
які існують у наявному процесі розробки руд-
ного родовища підприємства за формулою
(9), були розраховані коефіцієнти ризику W
(коефіцієнти можливих сподіваних відхилень
(для інтервалу надійності 0,8 0,95

npjp≤ ≤ )

випадкових економічних показників (обсяги
виробництва, собівартість, ціна) від їх про-
гнозованих середніх значень) з метою здій-
снити комплексну інтегровану оцінку стабі-
льності загального стану концентричної ди-
версифікації ПАТ “Інгулецький ГЗК” та побу-
дована відповідна комплексна діаграма
(рис. 2).

Аналіз комплексної діаграми (рис. 2), на
якій представлені визначені коефіцієнти ри-
зику W, показує, що у загальній сукупності

домінують ризики, притаманні обґрунтуван-
ню управлінських рішень, пов’язаних із про-
гнозуванням витрат та обсягів виробництва
побіжної мінеральної продукції (стиснуте
повітря, щебенева продукція, пісок будіве-
льний). Помітно стабільнішим економічним
показником у цьому ракурсі є ціна реалізації
(за винятком ціни на стиснуте повітря). Осо-
бливо виділяється з цієї комплексної харак-
теристики щодо стабільності загального
стану концентричної диверсифікації ПАТ
“Інгулецький ГЗК” значно вища оцінка сту-
пеня ризику, який виникає у задачах прогно-
зування й обґрунтування обсягів виробниц-
тва та реалізації будівельного піску
( 2 0,382W = ). Проте, як свідчить статистич-
на звітність ПАТ “Інгулецький ГЗК”, якщо й
виникала певна збитковість виробництва
побіжної продукції, то вона була зумовлена
відносно низькими ринковими цінами, але
величина цих збитків нижча, ніж витрати на
складування мінеральних порід у відвали.
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Коефіцієнти ризику W 2
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Пісок будівельний

Стиснуте повітря

Рис. 2. Комплексна діаграма відносних коефіцієнтів оцінки ризику W  системи
випадкових виробничо-економічних показників (обсяги виробництва, собівартість, ціна)

Для здійснення комплексної інтегрованої
відносної оцінки ризику альтернативних ва-
ріантів концентричної диверсифікації на
прикладі виробничо-економічної діяльності
ПАТ “Інгулецький ГЗК” нами пропонується
вдосконалити одну із модифікацій рейтинго-
вого оцінювання, яка має на меті врахуван-
ня вагомості кожного деталізованого показ-
ника відповідно до встановлених експерта-
ми пріоритетів:

2

1
(1 ) ,

n

j j ij
i

R k W
=

= −∑ (10)

де Rj − інтегрований кількісний показник
якості функціонування ГРП відносно певно-
го j-го виду його виробничо-економічної дія-
льності, j = 1,…,m. kj − ваговий коефіцієнт
відповідного деталізованого показника ри-
зику Wij, i = 1,…,n відносно певного виду ви-
робничо-економічної діяльності ГРП.

З урахуванням визначених вагових кое-
фіцієнтів та відносних коефіцієнтів ризику
(див. рис. 1) були обчислені інтегровані кіль-
кісні показники ризику стосовно виробницт-
ва, відповідно: щебеневої продукції, будіве-
льного піску і стиснутого повітря (R1, R2, R3):

2 2 2
1 0,29 [(1 0,252) (1 0,201) (1 0,128) ] 0,406;   R = ⋅ − + − + − =

2 2 2
2 0,55 [(1 0,382) (1 0,205) (1 0,106) ] 0,741;   R = ⋅ − + − + − =

2 2 2
3 0,16 [(1 0,197) (1 0,299) (1 0,293) ] 0,205.   R = ⋅ − + − + − =

Аналіз наведених розрахунків показує,
що високе значення має інтегрований кількі-
сний показник ризику стосовно виробництва
будівельного піску, помірний ризик має ви-
робництво щебеневої продукції і невеликим
значенням ризику характеризується реалі-
зація підприємством стиснутого повітря.

IV. Висновки
На наш погляд, для врахування стохас-

тичної природи параметрів виробничо-еко-
номічних процесів гірничорудних підпри-
ємств доречним є використання у дослі-
дженнях граничних теорем теорії ймовірно-

стей, що належать до закону великих чисел,
зокрема, Чебишева, Маркова, Бернуллі –
Лапласа, Пуассона. Такий підхід у моделю-
ванні ризику зумовлюється тим, що на гір-
ничорудних підприємствах, які є великими
монопродуктовими економічними система-
ми, при визначенні якісних характеристик
уступів кар’єрів (якісних показників залізних
руд і важливих властивостей вміщувальних
порід) проводяться розрахунки за даними
свердловин експлуатаційної розвідки та за-
бійного випробування, а в цілому по кар’єру
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визначається середньозважена оцінка якос-
ті на обсяг видобування в ньому по уступах.

Запропонований теоретичний підхід що-
до врахування стохастичної природи пара-
метрів виробничо-економічних процесів роз-
кривних і видобувних робіт, процесів збага-
чення та виробництва побіжної продукції на
ГРП, який ґрунтується на засадах викорис-
тання ймовірнісних характеристик дає змогу
моделювати значення цих імовірнісних па-
раметрів та надавати відносну інтегровану
кількісну оцінку ризику в заданому інтервалі
надійності прогнозу (при заданих граничних
значеннях ризику).
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Афанасьева М.Г. Теоретико-методологические подходы моделирования риска в про-
цессе развития производственно-экономической деятельности горнорудного
предприятия

Обобщены прикладные аспекты интегрированной относительной оценки риска альтер-
нативных вариантов развития горнорудного предприятия, в частности, путем концентри-
ческой диверсификации его производственно-экономической деятельности на основе ком-
плексного освоения железорудных месторождений.

Ключевые слова: неопределенность, конфликтность, риск, диверсификация.

Afanasyeva M. Theoretical and methodological approaches to risk modeling in the course of
development of production and economic activities of mining enterprise

The applied aspects of integrated relative risk assessment of the alternative variants of mining
enterprise development have been generalized by means of concentric diversification of its production
and economic activities on the ground of complex development of iron ore deposits, in particular.

Key words: uncertainty, conflictness, risk, diversification.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ СВІТОВОГО РИНКУ
ЗЕРНОВИХ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
На основі методу “Гусеница”-SSA було проведено аналіз часових рядів світової ціни на

пшеницю й кукурудзу, побудовано середньостроковий прогноз на 2013–2017 рр. У ході роботи
було визначено характер цінових коливань, виявлено основні фактори, що впливають на ди-
наміку світових цін на зернові.

Ключові слова: прогнозування цінової динаміки, метод “Гусеница”-SSA, світовий ринок зе-
рнових.

І. Вступ0

Ситуація нестабільності, спричинена
розладом світової економічної системи,
призводить до незбалансованості ринків та
їх підвищеної волатильності. Найбільша ко-
ливальна динаміка цін мала місце на ринку
енергетичних ресурсів, мінеральної сирови-
ни та ринку продуктів харчування. Прогнози
майбутньої продовольчої кризи актуалізу-
вали проблему дослідження динаміки осно-
вних продовольчих ринків і, зокрема, тих із
них, які забезпечують економічну безпеку як
кожної країни, так і світу в цілому.

Для прогнозування динаміки економічних
показників в умовах заданого факторного
впливу широко використовуються як зага-
льновідомі, так і специфічні математичні
методи, зокрема метод сингулярного спект-
рального аналізу (“Гусеница”-SSA) [1–3; 10].
Проведенням економічних досліджень із за-
стосуванням цього методу займалися А. Жиг-
лянський [11], О.В. Захарова [4; 5], Т.С. Кле-
банова [5], Х. Хассані, О.І. Черняк [7] та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – визначити майбутні тенде-

нції зміни світової ціни на стратегічні для
економіки України зернові культури – пше-
ницю та кукурудзу.

Виходячи з поставленої мети, основними
завданнями є такі:
– аналіз стану світового ринку зернових та

ринку зернових України;
– визначення основних факторів впливу

на динаміку цін на зернові;
– прогнозування динаміки світових цін на

стратегічні зернові культури.
Отримані в результаті дослідження про-

гнозні дані можуть слугувати базою для ро-
зуміння тенденцій динаміки світового ринку
зернових та бути орієнтиром для українсь-

                                                          
0 © Кравець Т.В., Петрик М.В., 2013

ких виробників у процесі визначення серед-
ньострокової стратегії розвитку.

ІІІ. Результати
Зернові культури є важливою складовою

харчового раціону населення планети, а
також фактором виробництва для багатьох
галузей промисловості. Однак останнім ча-
сом спостерігаються значні коливання цін на
продукцію цього виду, причиною яких є по-
рушення рівноваги між попитом та пропози-
цією.

Однією зі складових індексу цін на про-
дукти харчування є індекс цін на зернові
культури. Для розрахунку цього групового
індексу беруться до уваги індекси цін на
власне зернові культури та рис. Індекс цін
на зернові складається Міжнародною радою
зерна з урахуванням цін на пшеницю, вклю-
чаючи дев’ять її різновидів, та один різновид
кукурудзи. Індекс цін на рис складається з
урахуванням 16 різновидів рису [8; 12]. На-
дання особливої уваги індексу цін на зернові
спричинене домінуючим становищем проду-
кції цієї групи у структурі споживчого попиту.

Індекс цін на зернові, а відповідно, і самі
ціни зазнають значних коливань у часі. Пе-
ріод з 1990 до 2004 рр. відзначився одним
відносно сильним підвищенням значення
індексу. Починаючи з 2006 р., помітним стає
висхідний тренд у динаміці цін аж до стрибка
в лютому 2008 р. до позначки в 200,5 пункту.
За таким помітним зростанням цін спостері-
галося не менш різке їх падіння у грудні того
ж року на 35% – до 128,7 пункту. Протягом
2009 р. – першої половини 2010 р. тенден-
ція до зниження зберігалася, а у вересні
2010 р. ціни вибухнули, піднявши значення
індексу до 156,7 та досягнувши максимуму у
квітні 2011 р. – 179,6 пункту. Порівняним
зниженням світових цін на зернові почався
2012 р., однак уже наприкінці року індекс цін



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

84

поступово повернувся до попереднього рів-
ня – 170 пунктів.

Основними чинниками, що спричиняють
коливання цін на зернові з боку попиту, є,
перш за все, кліматичні зміни, які безпосе-
редньо впливають на обсяги виробництва
цього продукту, знижуючи урожайність посі-
вів та роблячи значну кількість земель не-
придатними для подальшої обробки. По-
друге, площа земель, придатних для сільсь-
когосподарської обробки, є досить обмеже-
ною, що в умовах зростання попиту робить
цей ресурс дефіцитним [1; 11].

На порушення рівноваги з боку попиту
впливає значне зростання населення пла-
нети за останні десятиріччя, а також при-
швидшення темпів зростання економік кра-
їн, що розвиваються. Підвищення купівель-
ної спроможності населення висуває нові
вимоги до виробників, які, у свою чергу, не
здатні швидко відреагувати на такі зміни,
оскільки сектор сільського господарства має
певну специфіку виробництва. Крім того,
стрімке зростання попиту зумовлене знач-
ним зростанням потреби в зернових з боку
інших галузей виробництва, зокрема м’яс-
ної, спиртової, хлібобулочної галузей та па-
ливного сектору. Приріст купівельної спро-
можності населення та його кількості збіль-
шує попит не лише на зернові, а й на інші
види продовольства, зокрема м’ясну проду-
кцію, що, у свою чергу, примушує виробни-
ків розширювати кормову базу за рахунок
збільшення закупівель зерна. Зростання
попиту з боку паливного сектору спричинене

нарощуванням обсягів використання зерно-
вих, зокрема кукурудзи, для виробництва
біопалива.

Україна як один з найбільших виробників
та експортерів зернових у світі безпосеред-
ньо залежить від ситуації, що складається
на світовому ринку. Підвищення цін на сві-
товому ринку на ті чи інші культури спонукає
українських виробників та експортерів на-
рощувати обсяги їх поставок, зниження ж
ціни змушує їх переорієнтовувати виробни-
цтво на альтернативні товари та зосере-
джуватись на внутрішньому ринку.

Для аналізу динаміки цінового ряду візь-
мемо вибірку цін на пшеницю зі щомісячни-
ми даними за період з лютого 1982 р. до
грудня 2012 р. [6]. Експериментально було
встановлено найкращу довжину вікна, яка
дорівнює L = 260.

На основі обчислених значень функції
власних чисел та їх логарифмів було вияв-
лено, що, починаючи з 19 власної компоне-
нти, власні значення відповідають шумовій
складовій, оскільки відбувається рівномірне
спадання їх значень до нуля. Аналізуючи
графіки перших 20 головних компонент
(рис. 1), можна помітити, що 19 та 20 го-
ловні компоненти мають значну нерівномір-
ність та високу частотність коливань. Це ще
раз підтверджує висновки, зроблені раніше,
про зашумленість сигналу, який вони пере-
дають.

Головні компоненти
Wheat.xls [Sh1];    Перем:Price;

РАЗЛОЖ.-K=101,Цент.(Нет);
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167
11(0,073%)
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-129
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14(0,029%)
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82
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1 26 51 76 101
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20(0,015%)
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Рис. 1. Головні компоненти ряду цін на пшеницю
Джерело: розрахунки автора на основі даних [6].

Наступним кроком дослідження є групу-
вання головних компонент, які характеризу-
ються схожою поведінкою та однаковою ча-
стотою коливань [2; 3]. Одразу можна помі-

тити, що значення головних компонент 1 і
2 повільно змінюються та є протифазними,
тому можна припустити, що вони несуть ін-
формацію про довгий цикл. У цьому разі
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доцільно буде віднести ці дві компоненти до
трендової складової. Наступні дві компонен-
ти мають приблизно однаковий характер
поведінки – віднесемо їх до другої групи.

Подальше групування здійснюється ана-
логічно за принципом відбору компонент з
однаковими частотними коливаннями (табл.).

Таблиця
Групування головних компонент ряду цін на пшеницю

Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Номер ГК 1, 2 3, 4 5 6, 9 7,8 10, 11 12, 13 14, 15 17, 18
Джерело: розрахунки автора на основі даних [6].

Чітко виділяється трендова група голо-
вних компонент ГК 1–2. Слабко корельова-
ними є групи ГК 4–5, ГК 14–15, ГК 17–18,
інші ж компоненти виявляють певний коре-
ляційний зв’язок. Варто зауважити, що дося-
гнення повної віддільності усіх адитивних
компонент ряду є практично недосяжним у

реальних умовах. Це пояснюється множин-
ністю факторів впливу на компоненти та їх
взаємопов’язаністю.

Відновимо наш ціновий ряд за обраними
складовими. Відновлені ряди кожної з виді-
лених складових матимуть такий вигляд
(рис. 2).

Відновлені ряди
wheat-360.xls [wheat-360];    Перем:Price;

РАЗЛОЖ.-K=102,Цент.(Нет);    ГРУПП.-[1,2],[3,4],[5],[6,9],[7,8],[10,11],[12,13],[14,15],[17,18],Остаток;

1,2(96,389%)
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3,4(1,816%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-76

-27

22
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Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-21

-9

2

14

6,9(0,452%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-71

-39

-6

26
7,8(0,343%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-37

-13

11

36
10,11(0,145%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-18

4

25

47

12,13(0,081%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-20

-11

-2

7
14,15(0,061%)

Feb 1982 Mar 1988 Apr 1994 May 2000 Jun 2006
-5,9

-1,9

2,1

6,1
17,18(0,042%)

Feb 1982 Mar 1988 Apr 1994 May 2000 Jun 2006
-5,4

-1,7

2,0

5,7

Остаток(0,250%)

Feb 1982 Feb 1988 Feb 1994 Feb 2000 Feb 2006 Feb 2012
-40

-11

18

46

Рис. 2. Відновлені ряди за обраними групами головних компонент ряду цін на пшеницю
Джерело: розрахунки автора на основі даних [6].

Кожен з рядів відповідає за різну пері-
одичну складову. У результаті поєднання
усіх виділених періодичних компонент отри-
маємо відновлений ряд цін на пшеницю.
Аналіз значень коренів характеристичного
полінома засвідчує наявність трендової
компоненти, що експоненційно зростає (ма-
ємо дійсний додатний корінь). Чітка сезон-
ність, яка б могла бути віднесена до гармо-
нійних коливань, не виділяється.

Рис. 3 містить апроксимовані та вихідні
значення ряду. Апроксимація ряду, прове-
дена рекурентним методом, є непоганою в
усіх точках за винятком критичних пікових
значень. Графік перевірки ряду залишків на

нормальність свідчить про наближеність їх
значень до нормального розподілу. Досить
мале значення критерію 2ω , що менше за
теоретичне, підтверджує нормальність роз-
поділу залишків.

На завершальному етапі аналізу ряду цін
на пшеницю було побудовано прогноз на
майбутні 48 періодів (4 роки) та, відповідно,
надійний інтервал (рис. 3). Середня відсотко-
ва похибка апроксимації ряду становить 3,6%.

На рис. 4 представлено результати про-
гнозування динаміки цін на кукурудзу, вико-
нані SSA-методом.
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Прогноз
Wheat.xls [Sh1];    Перем:Price;   РАЗЛОЖ.-K=101,Цент.(Нет);    ВОССТ.-ET:(1-15,17,18);

ПРОГНОЗ - начало:361, кол.тчк.:48, база:1, метод:2;  ДОВ.ИНТ.(95%) - метод:1, модель:2, исп.точки:1-360;

Price
База прогноза
Price(прогноз)
Price(верх. дов. граница)
Price(нижн. дов. граница)
Начало прогноза

Jan 1983 Apr 1985 Jul 1987 Oct 1989 Jan 1992 Apr 1994 Jul 1996 Oct 1998 Jan 2001 Apr 2003 Jul 2005 Oct 2007 Jan 2010 Apr 2012
102

127

152

177

201

226

251

276

301

326

351

376

401

426

451

Рис. 3. Прогноз цін на пшеницю на період січень 2013 – грудень 2017 рр.
Джерело: розрахунки автора на основі даних [6]

Прогноз
corn.xls [Лист1];    Перем:Price;   РАЗЛОЖ.-K=121,Цент.(Нет);    ВОССТ .-ET:(1-19); 

ПРОГНОЗ - начало:361, кол.тчк.:48, база:1, метод:2;  ДОВ.ИНТ .(95%) - метод:1, модель:2, исп.точки:1-360;

Price
База прогноза
Price(прогноз)
Price(верх. дов. граница)
Price(нижн. дов. граница)
Начало прогноза

Jan 1983 Apr 1985 Jul 1987 Oct 1989 Jan 1992 Apr 1994 Jul 1996 Oct 1998 Jan 2001 Apr 2003 Jul 2005 Oct 2007 Jan 2010 Apr 2012
65 

94 

122 

151 

179 

208 

237 

265 

294 

322 

351 

379 

408 

436 

465 

Рис. 4. Прогноз цін на кукурудзу на період січень 2013 – грудень 2017 рр.

ІV. Висновки
Проаналізувавши результати прогнозу-

вання, можна дійти висновку, що в найбли-
жчому майбутньому ринок пшениці зазнає
потужних змін. Перш за все, зросте частота
коливань цін на продукцію. Так, протягом
наступних чотирьох років відбудеться три
різких падіння, які змінюватимуться не менш
різким підвищенням цін. По-друге, зросте
амплітуда таких коливань, однак прогнозні
максимальні значення все ж не перевищать
кризового рівня 2008 р.

Можна припустити, що прогноз є дещо
викривленим, про що свідчить досить знач-
на ширина надійного інтервалу на окремих
часових проміжках, однак загальна тенден-
ція є цілком виправданою та зумовленою
об’єктивними факторами. Наприклад, різкі
кліматичні зміни в різних регіонах вже сьо-
годні є досить помітними, а їх шоковий ха-
рактер привносить схильність до значних

коливань і значень досліджуваного цінового
ряду.

Виходячи з прогнозу, перша хвиля коли-
вання цін не буде настільки амплітудною.
Пік цін спостерігатиметься в травні 2013 р. –
406 дол./т. Спад, що настане після цього
піднесення так само не буде мати критично-
го характеру. Прогнозна ціна лютого – бере-
зня 2014 р. – 317 дол./т.

Друга ж хвиля матиме більш критичний
характер. Як і в попередній, буде відчутно
помірне піднесення цін до рівня 394 дол./т у
листопаді 2014, який, однак, зміниться різ-
ким падінням цін до позначки 301 дол./т у
серпні 2015 р. Слідом за цим матимемо ці-
новий стрибок до 383 дол./т, чим характери-
зуватиметься ринок пшениці в травні
2016 р. Після чергового піднесення очіку-
ється, ще один ціновий спад.

Прогнозні тенденції ринку кукурудзи де-
що відрізнятимуться за своїм характером.
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Так, значне зниження ціни в другій половині
2014 р. не виявиться тривалим. Протягом
певного часу ринок характеризуватиметься
незначними коливаннями, які не будуть ма-
ти критичного характеру. Рекордне ж підви-
щення цін на кукурудзу очікується в другій
половині 2015 р., яке, у свою чергу, може
викликати ряд нових проблем, пов’язаних з
продуктовою безпекою окремих країн та сві-
ту в цілому.

Порівнюючи отримані дані з оглядом тен-
денцій, зроблених спільно ФАО та ОЕСР
[12], можна сказати, що загалом тенденція
руху цін в обох випадках збігається.
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Кравец Т.В., Петрик М.В. Прогнозирование ценовой динамики мирового рынка зерно-
вых методом сингулярного спектрального анализа

На основе метода “Гусеница”-SSA был произведен анализ временных рядов мировой цены
на пшеницу и кукурузу, а также построен среднесрочный прогноз на 2013–2017 гг. В ходе ис-
следования был определен характер ценовых колебаний, выявлены основные факторы влия-
ния на динамику мировых цен на зерновые.

Ключевые слова: прогнозирование ценовой динамики, метод “Гусеница”-SSA, мировой
рынок зерновых.

Kravets T., Petryk M. Price dynamics forecasting of world grain market using singular spe-
ctrum analysis

On the basis of the “Caterpillar”-SSA method the analysis of time series of wheat and corn world
price was carried out and medium-term forecast for 2013-2017 was built. The study defined the
character of series oscillations and identified the factors, which influence the behavior of the series.

Key words: price dynamics forecasting, “Caterpillar”-SSA method, world grain market.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті проведено порівняльний аналіз методів багатофакторної статистики та за-

пропоновано використання методу оптимального розбиття множин для моделювання еко-
номічних структур у сфері медичного обслуговування як найбільш раціонального; практично
реалізовано робочий варіант цього методу у середовищі Visual C++.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, багатофакторна статистика,
аналіз, управління.

І. Вступ0

Одним із важливих завдань держави є
розвиток сфери охорони здоров’я. Наразі
існує необхідність удосконалення існуючих
економічних структур у сфері медичного об-
слуговування, що, у свою чергу, пов’язано із
забезпеченням необхідної якості та обсягу
медичних послуг. Одним зі шляхів підвищен-
ня медичних заходів є побудова математич-
них моделей у сфері медичного обслугову-
вання з урахуванням структури, чисельності
та динаміки зміни населення як у минулому,
так і в прогнозованому періоді, а також ви-
значення критеріїв оцінювання їх ефективно-
сті та вибору найбільш раціональних з них.
Це дасть змогу при розробленій моделі за-
безпечити високий рівень необхідної якості
медичних послуг для населення в регіоні.

II. Постановка завдання
Метою статті є аналіз існуючих методів

моделювання економічних структур у сфері
медичного обслуговування та обґрунтуван-
ня вибору найбільш раціональної з них, яка
дасть змогу знайти оптимальне взаємне
розташування амбулаторій та визначення їх
районів обслуговування населення при іс-
нуючих часових і транспортних обмеженнях.

III. Результати
У праці [1] обґрунтовано метод розв’я-

зання задач оптимального розбиття множин
з обмеженнями на пропускні можливості
комунікацій в умовах невизначеності, на ос-
нові якого формулюється алгоритм розв’я-
зання цієї задачі.

Використовуючи результати досліджень,
що наведені у праці [2], можна комплексно
вирішити питання моделювання даних еко-
номіко-соціологічних досліджень.

У працях [3; 4] запропоновано й обґрун-
товано алгоритми розв’язання неперервної
задачі про оптимальне с-кульове покриття
компактної множини Ω  з Еn заданою кількі-
стю куль та задачі про покриття множини
                                                          
0 © Трофименко Г.С., 2013

мінімальною кількістю куль заданого радіу-
су, які базуються на використанні теорії оп-
тимального розбиття множини та r-алгорит-
му Н.З. Шора.

Результати, отримані у праці [5], надають
можливість реформувати процеси управлін-
ня місцевим розвитком в Україні в контексті
забезпечення належної результативності і
якості діяльності органів державного управ-
ління на засадах упровадження менедж-
мент-орієнтованих підходів та інноваційних
моделей до управлінського процесу, зокре-
ма маркетингового, кластерного, проектного
підходу, управління змінами тощо.

Проведений у статті [6] аналіз механізму
впливу інформаційно-інтелектуальних сис-
тем надає можливість більш повного й об-
ґрунтованого підходу до вибору й упрова-
дження таких систем з метою систематиза-
ції підходів до управління виробництвом і
прискорення рішення поставлених перед
підприємством завдань.

Основою процесу дослідження розвитку
економічних структур у системі управління
медичних бюджетних установ для визначен-
ня його ефективності мають бути офіційні
дані Державного комітету статистики Украї-
ни. Для побудови моделей розвитку економі-
чних структур у системі управління медичних
бюджетних установ на основі емпіричних
даних існує широкий вибір методів багато-
факторної статистики, до яких, зокрема, на-
лежать дискримінантний аналіз [7], кластер-
ний аналіз [8], факторний аналіз [9] та мето-
ди оптимального розбиття множин [10].

Дискримінантний аналіз є сукупністю
методів, що дають змогу розв’язати задачі
ідентифікації об’єктів за заданим набором
характерних ознак. Весь процес проведення
дискримінантного аналізу розбивається на
два етапи й кожен з них можна розглядати
як абсолютно самостійний метод.

Перший етап – виявлення і формальний
опис відмінностей між існуючими множина-
ми (групами) спостережуваних об’єктів.
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Другий етап – безпосередня класифіка-
ція нових об’єктів, тобто віднесення кожного
об’єкта до одні з існуючих множин.

За допомогою дискримінантного аналізу
на підставі деяких ознак (незалежних змін-
них) об’єкт може бути зарахований до однієї
із заданих наперед груп. Вагомий внесок у
розвиток багатовимірної статистики зробили
такі вчені, як П.Ч. Махалонобіс, Р. Фішер,
Г. Хотеллінг та ін.

Дискримінантний аналіз враховує варіа-
бельність параметрів, розглядає сукупність
усіх показників, взятих зі своїми коефіцієн-
тами, які відображають питому вагу впливу
кожного показника. Але якщо реальність у
вибіркових сукупностях не збігається з ви-
сунутими гіпотезами, необхідно приймати
рішення про доцільність використання дис-
кримінантного аналізу для класифікації но-
вих спостережень, оскільки тоді важко вико-
нати розрахунок кожного критерію класифі-
кації, що суттєво обмежує можливості його
застосування.

Методи дискримінантного аналізу доці-
льно застосувати у медичному процесі, де
важливим є постановка попереднього діаг-
нозу та вирішення направлення хворого до
спеціалізованої клініки, постановка діагнозу
за комплексом неспецифічних проявів хво-
роби або при статистичному прогнозі відда-
лених результатів лікування.

Нарівні з дискримінантним аналізом ак-
тивно досліджується можливість практично-
го використання різних варіантів кластерно-
го аналізу для вирішення медичних завдань.

Кластерний аналіз – задача розбиття
заданої вибірки об’єктів (ситуацій) на під-
множини, які називаються кластерами, так,
щоб кожен кластер складався зі схожих
об’єктів, а об’єкти різних кластерів істотно
відрізнялися.

Застосування методів кластерного аналі-
зу дає змогу зіставити об’єкти моделювання
за їх якісними характеристиками, агрегувати
експертні оцінки поточного і прогнозованого
рівнів розвитку об’єктів тощо. Незважаючи
на свої широкі можливості, використання
цього методу аналізу вимагає значної ви-
трати часу і сил для проведення відповідних
розрахунків, а отримані результати групу-
вання не завжди адекватно інтерпретують-
ся, особливо якщо інформативні ознаки, що
характеризують об’єкти дослідження, були
досить різнорідні.

Розв’язком задачі кластерного аналізу є
розбиття, яке задовольняє деяку умову оп-
тимальності. Цей функціонал часто назива-
ють цільовою функцією. Завданням кластер-
ного аналізу є задача оптимізації, тобто зна-
ходження мінімуму цільової функції при де-
якому заданому наборі обмежень. Прикла-
дом цільової функції може служити, зокре-

ма, сума квадратів внутрішньогрупових від-
хилень за всіма кластерами.

У монографіях Р.В. Ставицького розгля-
дається застосування методу кластерного
аналізу для вирішення задач прогнозування
в медицині.

Перевагою методів кластерного аналізу
над методами дискримінантного аналізу при
дослідженні розвитку економічних структур у
системі управління медичними установами є
те, що вони менш чутливі до розмірності ви-
бірки. Цей показник є найбільш критичним в
більшості систем і методів, що вирішують
задачі класифікації. Це обмеження слід вра-
ховувати при плануванні досліджень, тому на
практиці буває досить важко організувати
набір необхідної кількості об’єктів, що мають,
крім усього, однакову якість досліджуваної
інформації. Також ще однією перевагою є те,
що метод кластерного аналізу працює навіть
якщо не виконуються вимоги нормальності
розподілів випадкових величин.

Факторний аналіз – багатовимірний ме-
тод, застосований для вивчення взаємо-
зв’язків між значеннями змінних. Передба-
чається, що відомі змінні залежать від мен-
шої кількості невідомих змінних і випадкової
помилки.

Основний принцип факторного аналізу та
багатомірного шкалювання (метод головних
компонент) – зниження розмірності вибірки.
При цьому ставиться завдання максималь-
но зберегти інформацію, яка входить у весь
набір даних, для чого вводиться характери-
стика – рівень пояснень дисперсії. Метою
факторного аналізу є спроба якісно описати
велику сукупність наявних параметрів.

Особливістю факторного аналізу є його
“неупередженість” з точки зору аналізу
об’єктів, тому фактично основний аналіз
проводиться над кореляційною матрицею,
що не включає інформацію про кожен
об’єкт. Це важливо, якщо необхідно викори-
стовувати власні значення факторів для
подальшого аналізу методами класифікації.
Використання таких підходів допомагає ви-
рішувати сучасні завдання, що мають про-
блеми розмірності.

Інтенсивний розвиток медичної реформи
потребує з’ясування оптимальних умов роз-
міщення нових амбулаторій та інших медич-
них установ при існуючих часових і транспор-
тних обмеженнях. Проблема оптимального
розміщення даних амбулаторій у вже існую-
чих поліклініках і медичних установах є зада-
чею багатоаспектною і алгоритмічно склад-
ною. У проблемі оптимальності взаємного
розташування амбулаторій можна виділити
такі типи задач:
– планування розміщення амбулаторій у

заданій області відповідно до вже існу-
ючих медичних установ;
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– формування мережі амбулаторій відпо-
відно структурі населення (кількості на-
селення, його вікової категорії);

– одночасне розміщення амбулаторій та
планування кількості пацієнтів.
Вони можуть розглядатися як окремі ви-

падки задач оптимального управління, що
зводяться в математичній постановці до
задач оптимального розбиття множин з
розміщенням (або без) “центрів підмножин”.

Задачі оптимізації зводяться до задач
розбиття заданої множини певної структури
на його непересічні підмножини з метою мі-
німізації деякого критерію якості розбиття.

Такою задачею оптимального розбиття
множин є задача розбиття деякого адмініст-
ративного району на регіони обслуговуван-
ня амбулаторіями з метою мінімізації сума-
рних витрат на транспортні витрати та об-
слуговування пацієнтів медичними устано-
вами із забезпеченням належного рівня ме-
дичного обслуговування.

Множину пацієнтів Ω можна розбивати на
непересічні між собою зони обслуговування
Ωi пацієнтів i-ї амбулаторії, при цьому сума-
рна кількість пацієнтів, що обслуговуються
і-ю амбулаторією і проживають на ділянці Ωi,
не повинна перевищувати заданих обсягів:

, (1)

де ρ(х) – щільність населення в точці х;
bi – максимально можлива кількість по-

слуг, що надаються амбулаторією;
Не виключається, що деякі з підмножин

Ωi виявляться порожніми, що означає доці-
льність закриття і-ї амбулаторії.

Потрібно розбити множину пацієнтів Ω на
зони обслуговування їх N амбулаторіями,
тобто на підмножини Ωi, i = 1,…, N, і розміс-
тити ці амбулаторії в Ω так, щоб мінімізува-
ти сумарну вартість амбулаторного обслу-
говування і транспортні витрати на виклики:

,
(2)

де аi – середня собівартість надання ме-
дичної послуги i-ю амбулаторією;

с (х,τі) – функція визначення транспорт-
них витрат на виклик.

Для розв’язання цієї задачі можна вико-
ристати метод, розроблений О.М. Кісельо-
вою в [11]. На основі вказаного алгоритму
розроблено програмне забезпечення мовою
C++, яке дає змогу визначити оптимальні

зони обслуговування населення існуючими
амбулаторіями, враховуючи сумарні витра-
ти на амбулаторне обслуговування та
транспортні витрати на виклики, що, у свою
чергу, дає змогу найбільш раціонально за-
безпечити високий рівень необхідної якості
медичних послуг для населення в регіоні.

На рисунку показано вікно програми з ре-
зультатами її роботи.

Рис. Оптимальні зони обслуговування амбулаторіями
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Робота програмного забезпечення пере-
вірялася для визначення оптимального роз-
биття Дніпропетровського району Дніпропе-
тровської області на зони обслуговування
сімнадцятьма амбулаторіями із заданими
координатами їх розміщення. На рисунку
положення амбулаторій зображується точ-
ками зі вказаними поряд координатами, ко-
жна зона обслуговування окремою амбула-
торією і зображується своїм кольором. Оче-
видно, що ці результатами є наближеними,
оскільки реальні ситуації, для яких розроб-
ляють такі моделі оптимального розбиття
множин, найчастіше характеризуються де-
яким ступенем невизначеності, що зумовле-
на недостатньою надійністю та кількістю
інформації, на основі якої здійснюється ви-
бір рішення.

IV. Висновки
Задачі оптимального розбиття множин в

умовах неповної інформації про вихідні дані
більш цікаві, ніж детерміновані, з точки зору
практичних застосувань у сенсі адекватності
реальним процесам. До таких задач зво-
дяться, наприклад, задачі розміщення ам-
булаторій, які обслуговують населення, в
разі, коли кількісний і якісний склад насе-
лення (від цього залежить перелік і кількість
необхідних медичних послуг), що прожива-
ють на обслуговуваній дільниці (регіоні) та
вартість транспортних витрат залежать від
випадкових факторів.

Таким чином, можна зробити висновок,
що найбільш доцільним при моделюванні
економічних структур у сфері медичного
обслуговування буде використання саме
моделей оптимального розбиття множин в
умовах неповної інформації.
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Трофименко А.С. Анализ методов моделирования экомических структур в сфере ме-
дицинского обслуживания

В статье проведен сравнительный анализ методов многофакторной статистики и
предложено использование метода оптимального разбиения множеств для моделирования
экономических структур в сфере медицинского обслуживания как наиболее рационального;
практически реализован рабочий вариант данного метода в среде Visual C++.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, многофакторная стати-
стика, анализ, управление.
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Trofimenko A. Modeling methods analiz of economic structures in health area
In article author describes a comparative analysis of multivariate statistical methods and proposes the

method of the optimal partition sets for modeling economic structures in the field of medical care, as the most
rational as well as practically realized a working version of the method in the environment of Visual C ++.

Key words: economic modeling, multifactorial statistics, analysis, management.
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вості створення та принципи роботи креативних команд, що сформульовані з урахування
вітчизняної специфіки. Розглянуто залежність реформування підприємства від функціону-
вання креативних команд.

Ключові слова: інтеграція знань, креативні команди, креативність, прийняття рішень,
теорія управління.

І. Вступ0

Криза якості управлінських рішень на всіх
рівнях влади і господарювання щільно
пов’язана із усталеними підходами до побу-
дови систем управління, рівнем підготовки
управлінців і спеціалістів у вищих навчаль-
них закладах. Сучасний інформаційний світ
ускладнюється з кожним днем. Людський
розум не встигає реагувати на вибухове збі-
льшення обсягу інформації про явища і
процеси, побудувати власну об’єктивну
“картину світу”, що дасть змогу приймати
правильні рішення. На прикладі України, на
прикладах кризових ситуацій у світі та банк-
рутств найбільших корпорацій ми бачимо
ціну помилок при прийнятті політичних і
економічних рішень. Терміни “креативність”
та “креакратія” протягом останніх років все
активніше використовуються в різних галу-
зях науки. Ці поняття раніше фактично ото-
тожнювалися із поняттям “творчість”, проте
сьогодні – це окремі соціально-економічні
категорії, що вимагають ретельного вивчен-
ня, зважаючи на підвищення ролі евристич-
ного менеджменту та науково-технічної тво-
рчості і її технологічної складової (креатив-
ності) [1; 3; 5; 6].

Згодом поступово почала формуватися
теорія креакратії, яка присвячена технологіч-
ним особливостям творчої роботи менеджерів
і залишає поза увагою організаційно-еко-
номічні й інституціональні особливості ство-
рення та функціонування адхократичних стру-
ктур підприємств, які між тим вже з’явилися і
успішно діють у внутрішньому середовищі
підприємств у нашій державі [7; 8].

При підготовці статті були використані
праці іноземних та українських авторів у су-
міжних галузях науки, таких як вивчення вір-
туалізації бізнес-процесів, технологій і стра-
тегій корпоративного управління, дослі-
дження інституціональних особливостей
створення організацій та вивчення кадрових
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і технологічних процесів підприємств. Серед
авторів, праці яких присвячені цій тематиці,
відомі Ю. Богоявленська, Х. Вютрих, С. Да-
воскін, А. Манюшис, А. Олійник, Л. Патю-
рель, О. Редькін, В. Тарасов, Н. Хрущ тощо.

При цьому автори, незважаючи на різно-
маніття підходів та висновків, висловлюють
ідею про те, що креативні команди є най-
більш перспективними і напрочуд стійкими
до мінливих умов ринку. Проте невивченими
залишаються питання, пов’язані зі створен-
ням та функціонуванням таких груп, які,
безсумнівно, є провідною формою вирішен-
ня сучасних проблем внутрішньофірмового
управління, що й зумовлює актуальність
теми та важливість отриманих результатів
дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Час простих, популістських рішень, час

талановитих політиків і менеджерів-одина-
ків, час традиційних методів колегіального
прийняття рішень безповоротно йде в не-
буття. У XXI ст. лідерство переходить до тих
політиків і менеджерів, які зрозуміли, що
високий рівень професіоналізму не гарантує
успіху, а майбутнє буде належати об’єд-
нанням професіоналів у “креативні” коман-
ди, які розвивають творчий потенціал люди-
ни, здатні безупинно генерувати підприєм-
ницькі ідеї та приймати нестандартні управ-
лінські рішення. Так, корпорації США остан-
ні 5–7 років приділяють роботі “креативних”
команд пильну увагу. З їхньою роботою во-
ни пов’язують свої майбутні конкурентні пе-
реваги.

Саме тому основною метою статті є до-
слідження креативних аспектів прийняття
управлінських рішень, серед яких найактуа-
льнішими, безперечно, є особливості ство-
рення та функціонування креативних ко-
манд у сучасних умовах господарювання та
визначення результатів їхньої діяльності.

ІІІ. Результати
На початку зауважимо, що термін

“креативність”, який походить із середньові-
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чного словника релігійних орденів, має ла-
тинську ґенезу і перекладається буквально
як “створення із небуття”. Сьогодні у захід-
них мовах це поняття тісно пов’язується з
технологічною компонентою творчості. До
вітчизняної мовної та бізнес-культури цей
термін увійшов як смисловий ідентифікатор
багатоаспектного явища, не дослідженого
та не розкритого в Україні, що пояснюється
нещодавнім виникненням і бурхливим роз-
витком реальності, яку й характеризує за-
значений термін.

Термін “креативна” команда може тлума-
читися неоднозначно [2; 4]. Проте, на нашу
думку, важливо, перш за все, зрозуміти
принципи роботи таких команд. Сформулю-
ємо їх, враховуючи вітчизняну специфіку:

1. Команда комплектується із професіо-
налів, що репрезентують широке коло сфер
діяльності (економісти та проектувальники,
маркетологи й виробничники, кадровики та
ін.), тому неможливо забезпечити ефектив-
ну роботу команди без вироблення єдиної
для всіх членів команди мови, заснованої на
ключових поняттях теорії управління, теорії
організації та економіки (з елементами фі-
нансового й управлінського обліку).

2. Це має бути команда однодумців. Од-
нодумність досягається тим, що: учасники
виробляють і чітко фіксують ідеологію, у ра-
мках якої збираються здійснювати свою дія-
льність; вони самостійно формулюють і по-
годжують особисті, групові та “виробничі”
цілі команди; самі створюють систему оці-
нювання внеску кожного учасника в резуль-
тати роботи команди.

3. Головним інструментом вирішення
будь-яких проблемних ситуацій є процес
інтеграції знань з різних сфер діяльності і
залучення їх до системи в процесі побудови
багатовимірних моделей різних явищ і про-
цесів нашого життя. Тому кожний із учасни-
ків команди має володіти дослідницьким
апаратом декількох наук і вміти інтегрувати
знання з освоєних сфер діяльності при ро-
боті над різними проектами і програмами.

4. Члени команди повинні вміти будува-
ти конструктивні комунікації між собою, що
дають змогу кожному зробити свій внесок у
побудову багатомірної моделі проблемної
ситуації. Так, якщо команда складається з
восьми чоловік і кожний здатний інтегрувати
знання із двох-трьох сфер діяльності, то в
підсумку можна побудувати 16–24-вимірну
модель будь-якої ситуації.

5. Розвиток команди є процесом оволо-
діння інструментами індивідуальної та ко-
мандної розумової діяльності, що дають
змогу враховувати, ранжувати й оптимізува-
ти при прийнятті рішень все більшу кількість
факторів. Як результат – більш глибоке, по-
рівняно з конкурентами, осмислення сього-
днішньої ситуації та більш достовірне про-

гнозування і сценування ситуації майбутньо-
го. Зрештою різко знижується ступінь ризи-
ків при реалізації розроблених командою
проектів і програм.

6. Команда має бути серйозно мотиво-
вана на одержання конкретного, чітко вимі-
рюваного результату своєї діяльності.

7. Враховуючи складність формування,
навчання та тренування “креативних” ко-
манд, вони мають бути постійно діючими й
повинні систематично працювати з резер-
вом (на випадок вибуття одного або декіль-
кох членів команди).

8. Команда може працювати на конкрет-
ний результат тільки в тому випадку, коли
вона несе відповідальність не тільки за роз-
робку проектів і програм, але і їхню реаліза-
цію. Вкрай неефективна існуюча практика,
коли вчені, у рамках тимчасового творчого
колективу, розробляють проект, а прийняття
рішень у ході реалізації проекту доручаєть-
ся не ефективному менеджерові. У цьому
випадку наявна колективна безвідповідаль-
ність: чиновник говорить, що поганий про-
ект, а проектувальники, навпаки, говорять,
що погано організовано реалізацію проекту.
З інституціональної точки зору породжуєть-
ся проблема “дурної нескінченості” [2; 6; 7].

IV. Висновки
Можливо, багатьом здається, що за-

вдання створення таких команд є справою
складною і дорогою. Це так. Але, як показує
досвід, навіть перші кроки в напрямі ство-
рення “креативних” команд дають приголом-
шуючі результати. Вчорашні звичайні керів-
ники та фахівці швидко здобувають навички
професіоналів, починають генерувати ідеї
та розробляти програми, що перетворюють
посередні підприємства на галузевих, регіо-
нальних і національних лідерів.

При відсутності оргуправлінців – профе-
сіоналів і розвинутого ринку управлінського
консультування “креативні” команди здатні
взяти на себе роль розробників стратегій і
політик для різних органів влади, підпри-
ємств і корпорацій, виконувати роль проек-
тувальників сучасних систем управління
замість існуючих. При наявності “креатив-
них” команд строки реформування підпри-
ємств скорочуються в 3–4 рази порівняно із
традиційними підходами. Протягом 1,5–
2 років багато з них стають прибутковими.

При цьому різко зростають платежі в бю-
джети всіх рівнів. У цивілізованій ринковій
економіці, у світовій господарській системі
конкурують не товари, не підприємства і не
корпорації. Конкурують розумові здібності
управлінських команд та генеровані ними
ідеї. Розуміючи неминучість того, що рефор-
ми в країні можуть зупинитися перед про-
блемою якості прийнятих рішень, вітчизняні
методологи заклали в країні фундамент для
створення “креативних” команд. Вітчизня-
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ним холдингам і корпораціям автоматично
доведеться активно приєднатися до цього
процесу для збереження інтелектуального
лідерства.
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Шапошников К.С. Современные особенности принятия управленческих решений: кре-
ативный аспект

В статье рассмотрены креативные аспекты принятия управленческих решений, а имен-
но особенности создания и принципы работы креативных команд, сформулированные с учё-
том отечественной специфики. Рассмотрена зависимость реформирования предприятия
от функционирования креативных команд.

Ключевые слова: интеграция знаний, креативные команды, креативность, принятие
решений, теория управления.

Shaposhnykov K. The creative aspect of the modern management decisions making
The article provides analysis of the specials of the functioning of creative teems. The author

proves, that these processes are very actual and necessary for the modern market conditions, gives
the principles of the creative teem work.

The author notes that in the XXI century leadership passes to those politicians and managers who
understand that a high level of professionalism does not guarantee success, but the future belongs to
the union of professionals in the “creative” team.

In the preparation of this article were used labor Ukrainian and foreign authors in related fields of
science, such as the study of virtualization of business processes, technologies and strategies for corporate
governance research institutional features to organize and study personnel and processes of enterprises.

The authors, despite the diversity of approaches and opinions, express the idea that the creative
team is the most promising and remarkably resistant to changing market conditions.

The article stated that the term “creativity” is derived from the medieval vocabulary of religious
orders and translates literally as “the creation of oblivion”.

The main purpose of this work was to investigate the creative aspects of decision making, features
the creation and functioning creative teams in the modern business environment and determining their
performance.

In preparing the article uses the analytic-synthetic, comparative logic and inductive methodological
apparatus.

It is shown that the presence of “creative” team time enterprise reform reduced by 3–4 times in
comparison with conventional approaches.

As a result, the author argues that, knowing the inevitability that the reforms in the country can stop the
problem of quality decisions, domestic methodologies laid from the foundation to create a “creative” teams.

Proved, that it dramatically increases payments to budgets of all levels.
The results of this research may be use for the practical corporation business.
Key words: integration of knowledge, creative team, creativity, decision making, management theory.
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ЕКОНОМІКА,
УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 314.17:339.142(477)
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кандидат економічних наук, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
У статті, виходячи з пріоритетності соціально-демографічних факторів у розвитку то-

варообороту підприємств роздрібної торгівлі, досліджено їх вплив на обсяги останнього, його
структуру й тенденції зміни.

Ключові слова: роздрібний товарооборот на одну особу, роздрібний товарооборот у мі-
ських поселеннях, роздрібний товарооборот у сільській місцевості, кластеризація регіонів.

І. Вступ0

Одним із головних результативних пока-
зників господарської діяльності підприємств
торгівлі і важливим чинником забезпечення
сталого економічного зростання країни в
цілому є товарооборот, який формується в
результаті сукупного впливу великої кілько-
сті зовнішніх та внутрішніх факторів довго- і
короткотривалої дії. Своєчасна оцінка впли-
ву факторів на формування товарообороту
має запобігати зниженню результативності
роботи підприємств роздрібної торгівлі.

Найбільш повний перелік можливих фак-
торів зовнішнього середовища, які вплива-
ють на товарооборот підприємства роздріб-
ної торгівлі, наведено у Т.І. Ніколаєвої
та Н.Р. Єгорової, які виокремили економічні,
політичні, соціально-демографічні, природні,
кліматичні, культурні, релігійні та інші фак-
тори, науково-технічний прогрес [8, с. 85–
86]. У ряді інших праць [2, с. 78; 4, с. 106–
109; 5, с. 113–114; 6, с. 45; 7, с. 66] пріори-
тетними зовнішніми факторами впливу на
товарооборот визнаються і розглядаються
соціально-демографічні й економічні факто-
ри. Мінливість соціально-демографічних
факторів ускладнює процес розвитку това-
рообороту підприємств роздрібної торгівлі,
який нами розуміється як необоротний, за-
кономірний, адекватний ринковій ситуації
процес кількісної зміни його обсягів та якіс-
ної зміни складу і структури, спрямований
на досягнення поставлених цілей і забезпе-
чення стійких конкурентних переваг підпри-
ємства роздрібної торгівлі, що відбувається
під впливом факторів внутрішнього та зов-
нішнього середовища [1, с. 253]. Для визна-
чення вектора змін в обсягах, складі та
                                                          
0 © Височин І.В., 2013

структурі товарообороту доцільно обчислю-
вати й аналізувати показники розвитку то-
варообороту.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити вплив соціально-

демографічних факторів у розвитку товаро-
обороту підприємств роздрібної торгівлі на
обсяги останнього, його структуру й тенден-
ції зміни.

ІІІ. Результати
Показником, який у грошовому виразі

найбільш повно відображає платоспромож-
ний купівельний попит населення, є частина
його грошових доходів, призначена для
придбання товарів.

За 2002–2011 рр. спостерігається тенде-
нція неухильного зростання доходів і ви-
трат, як у цілому, так і на душу населення
країни. Як засвідчує розподіл населення за
рівнем середньодушових еквівалентних за-
гальних доходів, 70% населення України
має доходи до 1920 грн на місяць у розра-
хунку на одну особу [6, с. 397]. Якщо порів-
няти структуру розподілу населення за рів-
нем середньодушових еквівалентних зага-
льних доходів упродовж останніх трьох ро-
ків (2009–2011 рр.), то вона покращилася,
оскільки питома вага населення із низьким
рівнем середньодушових доходів зменши-
лася. Проте частка населення із середньо-
душовими еквівалентними загальними до-
ходами за місяць, нижчими прожиткового
мінімуму, ще залишається суттєвою. У
2011 р. вона становила 7,8% від загальної
кількості населення України.

У структурі грошових витрат домогоспо-
дарств України, як свідчать статистичні дані,
домінує частка споживчих витрат (у 2011 р.
89,6% грошових витрат домогосподарств
припадало на споживчі грошові витрати, з
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яких 53,6% становили витрати на придбан-
ня продовольчих товарів (включаючи харчу-
вання поза домом, алкогольні напої та тю-
тюнові вироби), та 36% – на непродовольчі
товари і послуги [6, с. 400]).

Порівняльна динаміка темпів приросту
роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі України та

наявних доходів населення (рис. 1) свід-
чить, що за досліджуваний проміжок часу
лише у 2010 р. порівняно з 2009 р. темпи
приросту наявних доходів населення пере-
вищували темпи приросту роздрібного то-
варообороту торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі України у 1,14 раза.
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Рис. 1. Порівняльна динаміка темпів приросту роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі України та наявних доходів населення за 2006–2011 рр.

(Розраховано автором на основі даних державного підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство”
Державної служби статистики України, [9])

Що стасується решти досліджуваних ро-
ків, то наявне випередження темпів зрос-
тання роздрібного товарообороту торгової
мережі підприємств роздрібної торгівлі Ук-
раїни над темпами зростання наявних до-
ходів населення.

Статистичні дані свідчать, що станом на
1 січня 2012 р. кількість наявного населення
України становила 45,6 млн осіб [6, с. 328],
що майже на 12% нижче за показник 1990 р.
У тому числі кількість постійного населення
дорівнювала 45,5 млн осіб. Загалом відзна-
чимо, що з 1993 р. кількість населення Ук-
раїни постійно скорочувалася. З 1991 р.
спостерігаємо природне зниження населен-
ня України, зокрема, у 2011 р. воно стано-
вило 162 тис. осіб [6, с. 336]. Натомість вна-
слідок міграційних процесів населення Ук-
раїни з 2005 до 2011 рр. постійно зростало.

Із динамікою чисельності населення в ці-
лому по Україні та за окремими регіонами
значною мірою пов’язані темпи зростання
обсягу роздрібного товарообороту підпри-
ємств роздрібної торгівлі. Досягнутий рівень
задоволення купівельного платоспроможно-

го попиту населення знаходить відображен-
ня у відсотках охоплення товарооборотом
підприємств роздрібної торгівлі грошових
доходів населення, призначених для прид-
бання товарів, і в середньодушовому това-
рообороті.

Найбільше зростання роздрібного това-
рообороту торгової мережі підприємств роз-
дрібної торгівлі на одну особу за 2006–
2011 рр. відбулося у Київській, Луганській,
Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій,
Рівненській, Полтавській, Черкаській, Мико-
лаївській областях, АР Крим, місті Севасто-
поль, де темп приросту коливався в діапа-
зоні 306,7–477,8% (при середньому по Ук-
раїні – 270,7%). Водночас у Тернопільській,
Львівській, Закарпатській, Харківській обла-
стях темп приросту досліджуваного показ-
ника був порівняно нижчим (у діапазоні
165,6–190,9%).

У процесі аналізу роздрібного товаро-
обороту торгової мережі підприємств роз-
дрібної торгівлі на одну особу слід звернути
увагу на високий рівень розбіжності його
значень в окремих регіонах України (рис. 2).
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Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі на одну особу за регіонами
Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі на одну особу по Україні в цілому

Рис. 2. Рейтинг регіонів України за обсягами роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі на одну особу у 2011 р. (Розраховано автором на основі даних державного

підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство” Державної служби статистики України)

Так, найвище значення цього показника бу-
ло у 2011 р. у місті Київ – 19 020 грн, де спо-
стерігається найбільша кількість мешканців,
найвищий у країні рівень грошових доходів на-
селення в розрахунку на одну особу і значний
обсяг реалізованого попиту на споживчі товари
населення інших регіонів України й інших країн.
Найнижче значення цього показника було у
2011 р. у Тернопільській області (2612 грн), тут
показники соціально-економічного розвитку
були одними з найнижчих.

Нарешті слід зазначити, що за 2006–
2011 рр. розрив екстремальних значень
роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі України за
окремими регіонами збільшився. Так, якщо
у 2006 р. цей розрив становив 6,7 раза (Рів-

ненська область та місто Київ), то в 2011 р.,
відповідно, – 7,3 раза (Тернопільська об-
ласть та місто Київ). Цю тенденцію слід роз-
глядати як негативну в загальній регіональ-
ній політиці держави.

У складі наявного населення України
зростає частка міського населення, що осо-
бливо виявилося у 2000-х рр. Так, з
01.01.2002 р. до 01.01.2012 р. при одночас-
ному скороченні кількості міського та сільсь-
кого населення питома вага міського насе-
лення зросла з 67,2 до 68,8% [9]. Як наслі-
док, відбуваються зміни у розподілі роздріб-
ного товарообороту торгової мережі підпри-
ємств роздрібної торгівлі у міських поселен-
нях та у сільській місцевості. Це можна ви-
значити за даними табл. 1.

Таблиця 1
Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі України

у міських поселеннях та сільській місцевості у 2006–2011 рр.
РокиПоказники 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі, всього, млрд грн 71,9 99,2 142,0 164,2 204,6 261,8

у тому числі:  
– у міських поселеннях 67,7 94,1 134,9 155,6 191,8 244,8
– у сільській місцевості 4,1 5,0 7,1 8,7 12,7 17,1
2. Частка роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі, %:  
– у міських поселеннях 94,3 94,9 95,0 94,7 93,8 93,5
– у сільській місцевості 5,7 5,1 5,0 5,3 6,2 6,5
3. Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі у розрахунку на одну
особу, грн

1542,2 2137,0 3080,9 3570,5 4466,4 5716,9

у тому числі:
– у міських поселеннях 2130,4 2969,5 4270,2 4939,4 6089,4 7770,4
– у сільській місцевості 278,2 341,7 489,1 596,9 891,1 1193,6

(Розраховано автором на основі даних державного підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство” Державної
служби статистики України)
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Наведені дані свідчать про те, що обсяг
роздрібного товарообороту торгової мережі
підприємств роздрібної торгівлі у досліджу-
ваному періоді розвивався високими тем-
пами як у міських поселеннях, так і в сільсь-
кій місцевості. Але якщо до 2008 р. вищими
темпами збільшувалися обсяги роздрібного
товарообороту торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі у міських поселеннях, то
з 2009 р. спостерігаємо протилежну тенден-
цію.

Окреслена динаміка визначила скоро-
чення частки роздрібного товарообороту
торгової мережі підприємств роздрібної тор-
гівлі, що розташовані у міських поселеннях
(з 95% у 2008 р. до 93,5% у 2011 р.), та від-
повідне зростання частки роздрібного това-
рообороту торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі, що розташовані в сіль-
ській місцевості (з 5% у 2008 р. до 6,5% у
2011 р.).

Виявлену тенденцію у розподілі роздріб-
ного товарообороту торгової мережі підпри-
ємств роздрібної торгівлі України слід роз-
глядати як позитивну, оскільки вона призво-
дить до скорочення розриву в роздрібному

товарообороті на одну особу у міських по-
селеннях та сільській місцевості. Так, якщо
в 2006 році роздрібний товарооборот торго-
вої мережі підприємств роздрібної торгівлі
на одну особу у міських поселеннях пере-
вищував аналогічний показник у сільській
місцевості у 7,7 раза, то в 2011 р. цей роз-
рив скоротився до 6,5 раза.

З метою проведення аналізу регіональ-
ної структури роздрібного товарообороту
торгової мережі підприємств роздрібної тор-
гівлі України у міських поселеннях та у сіль-
ській місцевості здійснено кластеризацію
регіонів України за обсягами цього показни-
ка. Отримані в результаті дослідження п’ять
кластерів регіонів України були охарактери-
зовані як найвищий, високий, середній, ни-
зький і найнижчий.

Як бачимо, найвищий обсяг роздрібного
товарообороту торгової мережі у міських
поселеннях припадає на підприємства роз-
дрібної торгівлі міста Київ, а найнижчий – на
підприємства роздрібної торгівлі Тернопіль-
ської області (табл. 2), при чому розрив екс-
тремальних значень становить 21,4 раза.

Таблиця 2
Кластеризація регіонів України за обсягами роздрібного товарообороту

торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі у міських поселеннях за 2011 р.
Рейтинг регіону Межі кластера,

млрд грнКластер

Характеристика
обсягу

роздрібного
 товарообороту

Кіл-сть
регіонів у
кластері

Регіони у
кластері

у загальній
ст-рі

Центр
кластера,
млрд грн нижня верхня

1 Найвищий 1 м. Київ 1 1 53,38

2 Високий 5

Дніпропетровська
Донецька
Харківська
Одеська
Львівська

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

18,02 12,63 23,41

3 Середній 11

Запорізька
Київська
АР Крим
Луганська
Полтавська
Миколаївська
Херсонська
Вінницька
Черкаська
Житомирська
Івано-Франківська

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6,97 3,83 10,11

 4 Низький 9

Хмельницька
Сумська
Кіровоградська
Рівненська
Чернігівська
Закарпатська
Чернівецька
Волинська
м. Севастополь

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
19
20
21
22
23
24
25
26

3,18 2,79 3,57

5 Найнижчий 1 Тернопільська 1 27 2,49
(Розраховано автором на основі даних державного підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство” Державної

служби статистики України)

Провівши аналогічні розрахунки, у табл. 3
наведено результати кластеризації регіонів
України за обсягами роздрібного товаро-

обороту торгової мережі підприємств роз-
дрібної торгівлі у сільській місцевості у 2011 р.



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

100

Таблиця 3
Кластеризація регіонів України за обсягами роздрібного товарообороту

торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі у сільській місцевості за 2011 р. *
Рейтинг регіону Межі кластера,

млрд грнКластер

Характеристика
обсягу

роздрібного
товарообороту

Кіл-сть
регіонів у
кластері

Регіони у
кластері

у загальній
ст-рі

Центр
класте-ра,
млрд грн нижня верхня

1 Найвищий 1 Київська 1 1 3,25

2 Високий 6

Одеська
Закарпатська
Вінницька
АР Крим
Волинська
Чернівецька

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

1,28 0,74 1,82

3 Середній 10

Дніпропетровська
Харківська
Херсонська
Житомирська
Черкаська
Рівненська
Полтавська
Івано-Франківська
Чернігівська
Кіровоградська

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

0,52 0,36 0,68

 4 Низький 8

Донецька
Тернопільська
Хмельницька
Запорізька
Львівська
Миколаївська
Луганська
Сумська

1
2
3
4
5
6
7
8

18
19
20
21
22
23
24
25

0,23 0,11 0,34

5 Найнижчий 1 м. Севастополь 1 26 0,01
*Примітка. м. Київ у розрахунках не враховувався у зв’язку з відсутністю товарообороту у сільській місцевості
(Розраховано автором на основі даних державного підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство” Державної

служби статистики України)

Як бачимо, найвищі обсяги роздрібного
товарообороту торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі у сільській місцевості у
2011 р. припадали на Київську область, а
найнижчі – на місто Севастополь. У цьому
випадку розрив екстремальних значень ста-
новить 232,9 раза.

Що стосується роздрібного товарооборо-
ту торгової мережі підприємств роздрібної
торгівлі на одну особу у міських поселеннях,
то в 2011 р. розрив екстремальних значень
(Сумська область та місто Київ) становив
4,3 раза. У сільській місцевості найвищий
обсяг роздрібного товарообороту торгової
мережі підприємств роздрібної торгівлі на
одну особу в 2011 р. було отримано у Київ-
ській області – 3913 грн, що в 20,7 раза пе-
ревищує найнижче значення аналогічного
показника у Львівській області – 238 грн.

Тенденційні зміни статевої та вікової
структури населення України можна визна-
чити на основі даних щодо відповідного
розподілу кількості постійного населення
України [9]. Проведені розрахунки свідчать,
що впродовж 1990–2011 рр. у загальній кі-
лькості постійного населення частка жінок
була дещо переважаючою та, зокрема, ста-
ном на 01.01.2012 р. становила 53,8%. У
віковій структурі постійного населення
України за досліджуваний період сумарно
дещо більше ніж 70% становили особи ві-

ком від 15 до 64 років. Негативною тенден-
цією вважаємо скорочення кількості молоді
(0–14 років), хоча в останні роки вже спо-
стерігається приріст за цією віковою групою
населення, а частка молоді в загальній кіль-
кості постійного населення України станом
на 01.01.2012 р. становила 14,4%.

Статево-вікова структура населення ви-
значає смаки й уподобання споживачів, що
знаходить своє відображення у спеціалізації
підприємств роздрібної торгівлі, видах про-
дажу товарів, особливостях формування
асортименту, а також зумовлює потенційні й
реальні можливості для формування кадро-
вого складу підприємств роздрібної торгівлі.

Соціально-демографічні фактори у суку-
пності з обсягами та динамікою виробницт-
ва зумовлюють потреби споживачів у това-
рах, що зрештою визначає асортименту
структуру товарообороту підприємств роз-
дрібної торгівлі.

У виробництві найважливіших видів хар-
чових продуктів та напоїв в Україні в розра-
хунку на одну особу переважають олія соня-
шникова нерафінована (69,5 кг у 2011 р.),
цукор (56,6 кг), хлібобулочні вироби (38,7 кг),
безалкогольні напої (31,6 л) тощо [6, с. 123].
Водночас у розрахунку на одну особу в се-
редньому за місяць домогосподарствами
переважно споживаються яйця, молоко і



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

101

молочні продукти, овочі та баштанні, хлібо-
булочні вироби тощо.

З року в рік зростають обсяги продажу
переважно всіх позицій товарів тривалого
користування у роздрібній мережі підпри-
ємств України. Винятком став 2009 р., коли
на фоні фінансово-економічної кризи насе-
лення заощаджувало свої доходи, у резуль-
таті чого обсяги продажу товарів тривалого
користування у торговій мережі скоротилися
удвічі.

Окреслені тенденції у співвідношенні по-
питу та пропозиції на споживчі товари зумо-
вили зміни, що відбулися впродовж 2006–
2011 рр. у структурі реалізації продовольчих
і непродовольчих товарів у роздрібному то-
варообороті торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі України. У досліджува-
ному періоді в роздрібному товарообороті
торгової мережі підприємств роздрібної тор-
гівлі України обсяг продажу непродовольчих

товарів зростав значно вищими темпами,
ніж обсяг продажу продовольчих товарів,
винятком був лише 2010 р. У цілому з 2006
до 2011 рр. роздрібний товарооборот торго-
вої мережі підприємств роздрібної торгівлі
України за продовольчими товарами зріс на
254%, а аналогічний показник за непродо-
вольчими товарами зріс на 714,3%.

Такий розвиток роздрібного товарообо-
роту торгової мережі підприємств роздрібної
торгівлі за двома основними його товарни-
ми групами призвів до помітних змін частки
цих груп товарів у загальному його обсязі.
Тенденція до скорочення питомої ваги про-
дажу продовольчих товарів (з 58,2% у
2006 р. до 56,8% в 2009 р.) змінилася на
зростання частки продажу цих товарів, яка у
2010 р. становила 58,4%, проте вже в
2011 р. відбулося суттєве її скорочення – до
37,7% (рис. 3).
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Рис. 3. Товарна структура роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі України у 2011 р.
(Розраховано автором на основі даних державного підприємства “Інформаційно-аналітичне агентство”

Державної служби статистики України)

Такі зміни у структурі роздрібного това-
рообороту торгової мережі підприємств
роздрібної торгівлі пояснюються досить сут-
тєвим зростанням обсягів продажу непро-
довольчих товарів у підприємств роздрібної
торгівлі автомобілями, мотоциклами та па-
льним у 2011 р. відносно 2010 р.

IV. Висновки
Підбиваючи підсумки проведеного дослі-

дження, слід констатувати, що опосередко-
ваний вплив на розвиток товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі України (че-
рез платоспроможний попит населення на
товари) його обсяг і структуру, внутрішньо-
річну динаміку здійснюють такі соціально-

демографічні фактори, як чисельність,
склад, соціальна структура, міграція насе-
лення; грошові доходи й заощадження, за-
доволення потреб за рахунок власного гос-
подарства; побутові особливості, традиції,
мода тощо. Можна стверджувати, що соціа-
льно-демографічні фактори виявляють сут-
тєвий вплив на обсяги, структуру, динаміку
та перспективи розвитку товарообороту під-
приємств роздрібної торгівлі.
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Высочин И.В. Социально-демографические факторы развития товарооборота пред-
приятий розничной торговли

В статье, исходя из приоритетности социально-демографических факторов в развитии
товарооборота предприятий розничной торговли, исследовано их влияние на объемы по-
следнего, его структуру и тенденции изменения.

Ключевые слова: розничный товарооборот на душу населения, розничный товарообо-
рот в городских поселениях, розничный товарооборот в сельской местности, кластериза-
ция регионов.

Vysochyn I. Socio-demographic factors of the development of retail enterprises’ trade tur-
nover

In the article, coming from priority of socially-demographic factors in development of commodity
turnover of enterprises of retail business, their influence is investigational on the volumes of the last, to
his structure and tendency of change.

Key words: retail trade turnover per capita, urban retail trade turnover, rural retail trade turnover,
regional clustering.
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СТРАТЕГІЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕТАЛУРГІЇ
СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЕЙ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ
ГУБЧАСТОГО ФЕРОВОЛЬФРАМУ
У статті виконано оцінювання економічної ефективності використання нового легуваль-

ного матеріалу на основі вольфраму та показано доцільність розширення інновацій у мета-
лургійну галузь.

Ключові слова: економічні методи, ефективність, металургія, ресурсо- й енергозбере-
ження, зниження витрат, інновації, засвоєння.

І. Вступ0

Організаційно-структурна реорганізація
галузі або окремо взятого підприємства не-
можлива без удосконалення апаратурно-
технологічної основи та якості продукції, що
виробляється. У найближчі 10–15 років най-
більш перспективною видається стратегія
інвестування будівництва нових і реконструк-
ція діючих виробничих потужностей, що
спеціалізуються на випуску тугоплавких ле-
гувальних матеріалів, освоєння виробницт-
ва достатньо випробуваних виробництв ме-
талізації рудної сировини [12; 13]. Високі
темпи зростання виробництва спеціальних
легованих сталей можуть бути забезпечені
лише за умови одночасного збільшення ви-
робництва необхідних легувальних матеріа-
лів та поліпшення їх якості. Причому для
радикальної зміни структури на користь
спеціальних сталей випереджальними тем-
пами має здійснюватися нарощування обся-
гів виробництва легувальних матеріалів [1–
4]. Найбільш поширеними серед таких кла-
сів сталей є інструментальні леговані та
швидкорізальні сталі, отримані відкритою
виплавкою або методом порошкової мета-
лургії. У собівартості цього класу сталей,
легованих рідкісними й тугоплавкими еле-
ментами, частка витрат на феросплави та
лігатури становить 40–85% [3].

Вирішити поставлені завдання можна
шляхом розробки і впровадження у вироб-
ництво прогресивних технологій отримання
легувальних матеріалів з особливими напе-
ред заданими споживчими властивостями,
що задовольняють нові вимоги сталеплави-
льного виробництва [4]. Очевидно, що ре-
сурсо- й енергозберігаючі виробництва та
використання цих видів металопродукції є
одним із головних джерел розвитку металу-
ргії спеціальних сталей.

                                                          
0 © Григор’єв С.М., Головань О.О., 2013

Особливостями чорної металургії є висо-
кі капітало-, матеріало- та енергоємності
виробництва. Енерговитрати на виробницт-
во 1 тони сталі в 1,5–1,8 разів вищі, ніж у
США. Це пов’язано із застосуванням заста-
рілого устаткування й технологій, а також
неефективних методів управління матеріа-
льними й енергетичними потоками у вироб-
ничому циклі і з суміжними виробництвами
внутрішньогалузевої кооперації.

На сьогодні більше ніж коли-небудь
справедливо стверджувати, що міжнародна
конкурентоспроможність чорної металургії
визначається зниженням витрат за переді-
лом розрахунку на 1 тону сталі, все ширше
висувається вимога впроваджувати нова-
торство й удосконалювати процес виробни-
цтва з метою зниження витрат, ресурсо- та
енергозбереження [11; 14].

Одним із найбільш дорогих виробництв
чорної металургії є електросталеплавильне,
що істотно впливає на економіку галузі та
результати виконання договірних зобов’я-
зань. Встановлено світові тенденції, випе-
реджальних темпів розвитку електромета-
лургії порівняно з виробництвом масових
сталей. Нарощування обсягів виробництва
електросталі відбувається за рахунок інтен-
сивних чинників. До найбільш поширених
причин, які впливають на темпи розвитку
електросталеплавильних виробництв, слід
віднести порушення дисципліни постачань і
зниження якості продукції (запобігання ви-
пуску браку).

Незважаючи на те, що проблема підси-
лення економічних методів дії на механізм
зниження виробничих витрат не вичерпана,
актуальність підвищення якості продукції
набуває першочергового значення. Тому в
системі заходів з підвищення якості метало-
продукції велике значення має запобігання
випуску браку та підсилення заходів госпо-
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дарської дії на робітників, що допустили йо-
го випуск.

У цьому напрямі суттєвий внесок зроби-
ли й досягли економічно значущих резуль-
татів такі науковці: Д.О. Дюдкін, Л.П. Івано-
ва, М.С. Лейтман, О.Ф. Метс, А.Н. Півень,
О.М. Смірнов, Г.А. Семенов та ін.

Вітчизняний і зарубіжний досвід форму-
вання безвідходних технологій підтверджує
перспективність отримання металізованих і
плавлених легувальних матеріалів метода-
ми порошкової металургії [5; 6; 9; 10]. Сто-
совно цього напряму розроблені методики
визначення економічної ефективності впро-
вадження інноваційних рішень [7]. Вирішен-
ням вищеназваних проблем з досягненням
суттєвої економії матеріальних і енергетич-
них ресурсів займалися такі науковці: Р. Бре-
дехефт, В.І. Дубодєлов, М.С. Лейтман,
В.П. Найдек, М.П. Ревун, Г.А. Семенов,
Е.В. Сидоров, Р. Фрейден, Т. Хантсман,
У. Хунгер, А.Г. Шалімов та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – поглибити дослідження в

напрямі підвищення ефективності викорис-
тання нового легувального матеріалу на
основі вольфраму. Конкретні завдання ро-
боти полягали в аналізі, економічному оці-
нюванні використання губчастого ферово-
льфраму при легуванні швидкорізальних
сталей та оптимізації економічних показни-
ків порівняно з використанням стандартного
феровольфраму.

ІІІ. Результати
У роботі було використано матеріали

промислових результатів плавлення із за-
стосуванням стандартного феровольфраму
ФВ75а і губчастого феровольфраму. Про-
мислові випробування губчастого ферово-
льфраму виконували в умовах СПЦ-1 та
цеху порошкової металургії заводу “Дніпро-
спецсталь” на дуговій печі ДСП-25 та індук-
ційній печі ємністю 4000 кг відповідно.
Зроблено по 200 плавок за варіантами тех-
нологій згідно з чинною інструкцією (Сбор-
ник технологических инструкций по выплав-
ке стали в основных дуговых электропечах /
Министерство металлургии СССР, з-д “Дне-
проспецсталь”. – Днепропетровск, 1990. –
587 с.).

Стосовно виробництва та використання
нового легувального матеріалу на основі
вольфраму вдосконалено методику оціню-
вання економічної ефективності [6] з ураху-
ванням критеріїв оцінювання [7], котрі не
враховувались у відомих методиках, які на-
були розвитку в цій праці. До таких критеріїв
належать: розрахунок балансів за елемен-
тами, внесеними і засвоєними при виплавці
сталі, і порівнюються витрати елемента,
заданого шихтою з вмістом його в готовому
металі (величина, обернена коефіцієнту за-
своєння).

У цих умовах кращим є розрахунок з ви-
користанням вищеназваних коефіцієнтів для
визначення балансу шихтових матеріалів за
плавками, приведеними за базовими та но-
вими технологіями. При виконанні розрахун-
ків використано вдосконалену методику, яка
описана у праці [7], з використанням видат-
кових коефіцієнтів.

Теоретичне обґрунтування ефективності
та показники впровадження технологій ви-
робництва й використання губчастого фе-
ровольфраму (ФВГ) згідно з технологічним
регламентом, рекомендується застосовува-
ти замість плавленого феровольфраму ма-
рок ФВ70, ФВ75, ФВ65 тощо за ДСТ17293-
82 і вольфрамового концентрату за ДСТ213-
73 марок КШ, КШІ, КМШ1, КМШ3.

Ціна шеєлітового концентрату (вольфра-
му), що використовується як вихідна сирови-
на для виробництва ФВГ, за даними Лондон-
ської біржі металів і з досвіду маркетингових
операцій на вітчизняних заводах спеціальної
металургії, у 2012 р. з урахуванням ПДВ ста-
новила 22,42–22,84 дол. США за 1 кг W у
концентраті. Для розрахунку взято ціну –
22,62 дол./кг (середнє значення). Видатко-
вий коефіцієнт вольфрамового концентрату
КШІ дорівнює 1,07–1,09 на 1 кг W у ФВГ,
ціна за досліджуваний період дорівнювала
15,42–15,96 дол. США (ціна на 2012 р.). З
урахуванням фактичних витрат на перероб-
ку виробництва ФВГ була розрахована по-
вна собівартість 1 кг ФВГ із вмістом 60% W
на міжнародний базовий вміст 100% W з
урахуванням видаткового коефіцієнта.

Прибуток від виробництва й реалізації
нового легувального матеріалу на основі
вольфраму визначається за формулою:

( )
1

n
П Цi Ci Qi

i
= − ×

=
∑ , (1)

де Ці – ціна 1 кг вольфраму у стандартно-
му та губчастому феровольфрамі, за курсом
LME;

Ci – повна собівартість виробництва гу-
бчастого феровольфраму в перерахуванні
на базовий вміст 100% W;

Qі – обсяг виробництва (на 1000 кг).
1. Економія коштів за рахунок зниження

витрат легувальних елементів на 1 кг сталі
Р6М5К5 при виплавці в дуговій та індукцій-
ній печах розраховується за формулою:
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де h1, z1, L1, 1
ε , m1 – витрати хрому, вана-

дію, молібдену, кобальту, вольфраму на
тону рідкої сталі при виплавці із КШІ, кг;

h2, z2, L2, ε2, m2 – витрати хрому, ванадію,
молібдену, кобальту, вольфраму на тону
рідкої сталі при виплавці із ФВГ, кг;

β1, β2, β3, β4, β5 – частина хрому, ванадію,
молібдену, кобальту, вольфраму, відповід-
но, у феросплавах;

y1, y1, y3, y4, y5 – засвоєння хрому, вана-
дію, молібдену, кобальту, вольфраму із фе-
росплавів;

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4 Ц5 – вартість ферохрому,
ферованадію, феромолібдену, кобальту,
феровольфраму відповідно, дол./кг.

2. Витрати зі збільшенням вартості ФВГ
відносно до КШІ:

1 2 1 2( )З Z Ц Ц= × − , (3)

де Z2 – витрати вольфраму, кг/т;
Ц1 – вартість ФВГ, дол./кг W;
Ц2 – вартість КШІ, дол./кг W.

3. Витрати зі збільшенням вартості ФВ75а
відносно феровольфраму плавленого:

2 1 2 1 2( ) ( )З Z Z Ц Ц= − × − , (4)

де Z1  – витрати ФВГ, кг/т;
Z2  – витрати КШІ, кг/т;
Ц1, Ц2,  – вартість ФВГ і ФВ75а, дол./кг W.

4. Сумарна ефективність при викорис-
танні ФВГ разом із КШІ та ФВ75а становить:

2 1 1 2E E З З= − − , дол./т сталі. (5)

Для оцінювання ефективності викорис-
тання нового легувального матеріалу на
основі вольфраму розрахунок за приведе-
ною методикою виконано за двома варіан-
тами технології виплавки швидкорізальних
сталей у дуговій печі ДСВ-25 та індукційній
печі в порошковому виробництві.

Динаміку зміни собівартості виплавки
сталі марки Р6М5К5 в дуговій печі ДСВ-25 з
використанням губчастого феровольфраму
та плавленого феровольфраму ФВ75а відо-
бражено на рис. 1.

Собівартість до
впровадження нової

технології

Собівартість після
впровадження нової

технології

дол. США/т сталі
1115 дол. США

Рис. 1. Зміна собівартості виплавки сталі марки Р6М5К5 у дуговій печі до і після впровадження технології
із застосуванням стандартного феровольфраму ФВ75а і губчастого феровольфраму ФВГ

Як видно з рис. 1, впровадження техно-
логії виплавки сталі марки Р6М5К5 із засто-
суванням губчастого феровольфраму сприяє
значному зниженню собівартості переділу
за рахунок нових, наперед заданих власти-
востей використаного матеріалу: губчаста
будова, щільність 3,4–3,8 г/см3. Щільність
стандартного феровольфраму ФВ75а пере-
буває в межах 15,5–16,3 г/см3. Останній має
плавлену структуру, що забезпечує збіль-
шення швидкості розчинення вольфраму у
5–7 разів порівняно зі стандартним. Ці влас-
тивості губчастого феровольфраму забез-
печують зниження вигару легувальних еле-

ментів із розплаву сталі, таких як молібден,
вольфрам, ванадій, хром на 4–10% мас.,
зниження витратних коефіцієнтів і техноло-
гічної енергії. Врахування тільки цих факто-
рів забезпечує зниження собівартості пере-
ділу виплавки сталі в середньому на
1115 дол. США на 1 т сталі.

Аналогічно спостерігається зниження со-
бівартості в разі використання губчастого
феровольфраму замість стандартного при
виплавці порошкової сталі Р6М5К5-МП в
індукційній печі. Економія за собівартістю в
цьому випадку збільшується (рис. 2).
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Собівартість до
впровадження нової

технології

Собівартість після
впровадження нової

технології

дол. США/т сталі

1196 дол. США

Рис. 2. Зміна собівартості виплавки сталі марки Р6М5К5-МП в індукційній печі до
і після впровадження нової технології з використанням нового легуючого матеріалу на основі вольфраму

На основі результатів активного промис-
лового експерименту виплавки швидкоріза-
льної сталі марки Р6М5К5 в індукційній печі
ємністю 4000 кг порошкового виробництва
встановлено область оптимальних залеж-
ностей витрат вольфраму з вольфрамовмі-
сних брикетів (а) і стандартного фероволь-
фраму (б) та засвоєння розплавом сталі
(рис. 3). Як видно з рисунка, треба надавати

перевагу області (а) відносно області (б),
оскільки значно збільшується ступінь засво-
єння вольфраму за рахунок підвищення
швидкості розчинення його в розплаві сталі,
який зумовлений наперед закладеними тех-
нологічними властивостями (щільність
3,4–3,8 г/см3, губчаста будова, наявність
супутніх домішок оксидних сполук активних
елементів – алюміній, кальцій, магній тощо).
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Рис. 3. Засвоєння вольфраму сталі Р6М5К5 з вольфрамовмісних брикетів (а)
і стандартного феровольфраму ФВ75а (б) при виплавці в індукційній печі, % мас.

a) 2 289,3 96; 9,8 25,1; 0,4071 1,3329 90,36 0,1857 0,1657 89,38y x x x y x x≤ ≤ ≤ ≤ − + ≤ ≤ − +

б) 2 289,7 95; 20,5 25,3; 0,2714 0,2686 89,62 0,0857 0,4257 89,16y x x x y x x≤ ≤ ≤ ≤ − + ≤ ≤ + +
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Аналогічна картина спостерігається при
виплавці порошкової швидкорізальної сталі
Р6М5К5-МП в індукційній печі з використан-
ням нового легувального матеріалу на ос-
нові вольфраму замість стандартного фе-
ровольфраму ФВ75а (рис. 4, області а і б).

Вагомі досягнуті техніко-економічні пока-
зники зумовлені більш сприятливими фізи-
ко-хімічними умовами індукційної плавки,
ніж відкритої електродугової плавки з ви-
щим окислювальним потенціалом.

Порівнюючи показники зниження собіва-
ртості виплавки швидкорізальної сталі у
двох пічних агрегатах із застосуванням стан-
дартного та губчастого феровольфраму,

відзначимо, що помітно виділяється більш
значна економія коштів за статтею “си-
ровина та матеріали”. Це пояснюється тим,
що, по-перше, в індукційній печі виплавля-
ється сталь для подальшого виробництва
порошкової сталі, яка за якістю значно кра-
ще, ніж випуск аналогічної сталі в дуговій
печі відкритої виплавки, що й зумовлює збі-
льшення витрат на виробництво, а відповід-
но, і більшу різницю в собівартості. По-
друге, ступінь засвоєння тугоплавких еле-
ментів в індукційній печі дещо вищий, ніж
при виплавці в відкритій дуговій печі за ра-
хунок зниження вигару.
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21
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27

91 92 93 94 95 96 % мас

а

б
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б

Рис. 4. Засвоєння вольфраму розплавом сталі Р6М5К5-МП з вольфрамовмісних брикетів (а)
 і стандартного феровольфраму ФВ75а (б) при виплавці в індукційній печі, % мас.

a) 2 291 96; 11 28; 0,1554 0,2561 91,19 0,0446 0,0126 91,062y x x x y x x≤ ≤ ≤ ≤ − + ≤ ≤ − +

б) 2 291 95; 11 25,1; 0,425 0,905 91,775 0,0292 0,3792 90,821y x x x y x x≤ ≤ ≤ ≤ − + ≤ ≤ + +
Для більш повного розкриття сутності

економічних переваг використання нового
легувального матеріалу при виплавці швид-
корізальних сталей визначено математичну
залежність впливу витратних коефіцієнтів
на ступінь засвоєння головного елементу.
Для цього в роботі використано статистичні
дані послідовно приведених промислових
плавок за варіантами технологій в умовах
заводу “Дніпроспецсталь”. Виконано їх ана-
ліз, відібрані, а потім скореговані найбільш
імовірні залежності ступеня засвоєння еле-
мента розплавом сталі від витратних коефі-
цієнтів. Це дало змогу представити залеж-
ність кращого в обґрунтованих межах.

ІV. Висновки
Проаналізовано використання стандарт-

ного феровольфраму і губчатого ферово-
льфраму при виплавці швидкорізальних
сталей у відкритій дуговій та індукційних пе-
чах, що дало змогу підтвердити технологіч-
ність та високу економічність нового легува-

льного матеріалу. Встановлена область оп-
тимальної залежності ступеня засвоєння во-
льфраму при виплавці швидкорізальних ста-
лей з використанням губчастого феровольф-
раму від видаткових коефіцієнтів, яка виража-
ється відповідними рівняннями. На основі
промислових випробувань зі зміною головних
параметрів у широких межах. При виплавці в
дуговій печі ДСВ-25 ця залежність має мате-
матичний вираз 91 96; 11 28;y x≤ ≤ ≤ ≤

2 20,1554 0,2561 91,19 0,0446x x y x− + ≤ ≤ −

0,0126 91,062x + , а при використанні нового
легувального матеріалу в індукційній печі
залежність набуває такого вигляду:

91 95; 11 25,1;y x≤ ≤ ≤ ≤
2

2

0,425 0,905 91,775

0,0292 0,3792 90,821

x x y

x x

− + ≤ ≤

≤ + +
.

При виплавці в індукційній печі залеж-
ність засвоєння вольфраму від видаткових
коефіцієнтів математично виражається:
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а) 89,3 96; 9,8 25,1;y x≤ ≤ ≤ ≤
20,4071 1,3329 90,36

20,1857 0,1657 89,38

x x y

x x

− + ≤ ≤

≤ − +
;

б) 2

2

89,7 95; 20,5 25,3;

0,2714 0,2686 89,62

0,0857 0,4257 89,16.

y x

x x y

x x

≤ ≤ ≤ ≤

− + ≤ ≤

≤ + +
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легирующего материала на основе вольфрама и показана целесообразность расширения
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Grygor’ev S., Golovan O. Resource saving strategy in metallurgy of special steels reference
to the use of sponge ferrotungsten

The article presents the evaluation of the economic efficiency of a new doping material based on
tungsten and shown the feasibility of increasing innovation in the steel industry.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ЗА МОТИВАЦІЙНИМ ТА СТИМУЛЮЮЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ
Розглянуто форми та системи оплати праці, запропоновано додаткові види преміювання,

показано взаємозв’язок оплати праці з ефективністю виробництва. Зростання реальної за-
робітної плати в сучасних умовах економічної трансформації вимагає комплексного систем-
ного підходу до вирішення цього складного завдання – синхронного реформування форм і си-
стем оплати праці, інвестиційно-інноваційної, податкової, грошово-кредитної систем, ціно-
утворення, політики доходів і зайнятості населення.

Ключові слова: форми і системи оплати праці, преміювання, ефективність виробництва,
мотивація.

I. Вступ0

Сучасний етап ринкових перетворень,
який переживає Україна, вимагає нової іде-
ології формування системи оплати праці,
що є одним із головних стимулів підвищення
продуктивності праці й ефективності управ-
ління.

Сьогоднішню ситуацію у сфері оплати
праці можна охарактеризувати як таку, що
має певну невизначеність, невідрегульова-
ність. Низька заробітна плата, затримка її
виплати негативним чином позначаються на
ставленні працівників до своїх прямих обо-
в’язків. Тому цілями і шляхами реформу-
вання заробітної плати є створення кожній
працездатній людині умов для підтримання
своєю працею необхідного рівня життя; за-
безпечення реалізації відтворювальної, ре-
гулюючої та стимулюючої функції заробітної
плати.

Але для того, щоб розробити шляхи ре-
формування системи оплати праці, необхід-
но насамперед розглянути негативні момен-
ти цієї ситуації. Чинні системи оплати праці
мають ряд недоліків. Головний недолік по-
лягає в тому, що заробітна плата погано, а
нерідко взагалі не пов’язана з кінцевими
результатами праці.

Першим завданням у реформуванні оп-
лати праці за стимулюючим механізмом має
бути підвищення реальної заробітної плати
до вартості робочої сили. Щоб робоча сила
як товар оплачувалася за своєю реальною
вартістю, необхідно узгодити мінімальну
заробітну плату з прожитковим мінімумом, а
потім – зі споживацьким бюджетом. Це має
бути зафіксовано в колективно-договірних
рішеннях і неухильно виконуватися усіма
сторонами, що підписали угоду. Вирішувати
таке завдання можна тільки на основі вихо-
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ду із соціально-економічної кризи і підви-
щення ефективності виробництва.

Вирішення питань рівня мінімальної і се-
редньої заробітної плати необхідно орієнту-
вати на мінімальний споживацький бюджет,
обчислений диференційовано стосовно кате-
горії працівника, видів виробництва. Для цьо-
го необхідно визначити найбільш ефективні
системи оплати праці для окремих категорій
працівників із урахуванням ефекту її застосу-
вання на прибуткових підприємствах:
– для робітників основного виробництва

доцільна відрядно-преміальна оплата
праці; недоцільними є погодинна проста,
відрядна колективна, погодинна преміа-
льна;

– для робітників допоміжного виробництва
доцільна погодинно-преміальна; менш
доцільна погодинна проста; недоцільні
акордна, відрядна (всі форми);

– для службовців доцільна погодинна пре-
міальна; менш доцільна погодинна прос-
та; недоцільна відрядна (всі форми);

– для професіоналів, фахівців та керівни-
ків доцільна погодинна преміальна оп-
лата праці.
Визначення систем оплати праці для

окремих категорій працівників дасть змогу
підвищити ефективність виробництва та збі-
льшити обсяги виробітку та реалізації про-
дукції [2, c. 104–105].

Усунення великої диференціації в галузі
праці за категоріями працівників – друге за-
вдання при реформуванні системи оплати
праці і відновлення стимулюючої функції [3,
c. 34–35].

Необхідно подолати диференціацію, що
посилюється в оплаті праці, шляхом встанов-
лення та підтримання раціональних пропорцій
щодо оплати простої і складної праці; праці,
що вимагає високого рівня кваліфікації. У
зв’язку із цим виникає питання про роль і міс-
це тарифної системи в оплаті найманої праці.
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У ринковій економіці система співвідношень у
ставках і окладах залежно від складності,
умов і значущості сфер застосування праці є
невід’ємною складовою всієї системи органі-
зації заробітної плати.

Однією з найзначніших функцій держави
має залишатися розробка рекомендацій, що
мають силу законів, і підзаконних актів, про
умови регулювання доходів у нерозривній
єдності з регулюванням цін; принципи фор-
мування системи мінімальних споживацьких
бюджетів; створення форм соціальної під-
тримки і адаптації населення. Вирішенню
цих завдань має бути підпорядковане цент-
ралізоване регулювання організації і дифе-
ренціації оплати праці. Що стосується без-
посередньо чинних систем оплати праці, то
вони мають створюватися так, щоб забез-
печити об’єднання, а не роз’єднання праців-
ників у рамках підприємства, стимулювати
співпрацю, а не конфлікти між працівниками
[1, c. 53–54].

II. Постановка завдання
Мета статті – вдосконалення форм і сис-

тем оплати праці за мотиваційними та сти-
мулюючими показниками.

III. Результати
Сучасний етап економічної кризи в У-

країні вимагає нових підходів у формуванні
системи оплати праці, що має стати одним
із головних стимулів підвищення продуктив-
ності праці й ефективності управління. Так,
показники рівня життя населення за 2009–
2012 рр. засвідчують, що знижується частка
заробітної плати у структурі доходів насе-
лення, посилюється необґрунтована міжре-
гіональна й міжгалузева диференціація із
заробітної плати. Структура оплати праці
розбалансована: надтарифна частина за-
робітної плати на багатьох підприємствах
перевищує базову тарифну частину, пору-
шені пропорції в оплаті праці працівників
підприємства.

Ринкова економіка істотно змінила уяв-
лення про сутність оплати і стимулювання
праці. Підприємства почали розробляти
конкретні форми та системи оплати праці,
враховуючи при цьому особливості власно-
го виробництва і місце на ринку.

Тому, вибір форми та системи оплати
праці в сучасних ринкових умовах для ефе-
ктивної мотивації та організації заробітної
плати на підприємствах набуває особливого
значення, а також дає змогу правильно об-
рати форми та системи заробітної плати, які
враховують особливості трудового процесу,
завдання, що стоять перед конкретним ро-
бочим місцем, професією і кваліфікацією
робітника, його особисті інтереси, що є ефе-
ктивним організаційним засобом і значним
мотивувальним фактором.

Практика виробила різноманітні системи
стимулювання праці, які можна застосову-
вати в цих економічних і виробничих умо-
вах. Після аналізу підприємства ВАТ “Запо-
ріжжяобленерго” вирішено відокремити ва-
жливу стимулюючу роль, яку відіграє премі-
ювання. Для підсилення її дії необхідно, у
першу чергу, визначити цілі преміювання,
тобто встановити, яку мету має підприємст-
во, коли вводиться преміювання. На нашу
думку, в умовах ринкової економіки такими
цілями можуть бути:
– зростання фізичного обсягу продукції;
– зростання продуктивності праці;
– зниження витрат на одиницю виробле-

ної продукції;
– зростання суми доходів і прибутку;
– економія усіх видів витрат;
– підвищення культури праці.

Але після проведеного аналізу ми вва-
жаємо за доцільне, крім запропонованих
видів преміювання, ввести такі види премі-
ювання:

1) одноразова винагорода за результа-
тами праці за рік;

2) преміювання за інші досягнення в ро-
боті.

Зауважимо, що одноразова винагорода
за результатами праці за рік виплачується
залежно від стажу роботи і розміру серед-
ньомісячної заробітної плати при умові якіс-
ного виконання планових показників.

При стажі роботи менше, ніж три роки,
винагорода за результатами праці за рік не
виплачується. Для цього була розроблена
шкала розмірів винагород, враховуючи стаж
роботи працівників (табл. 1).

Таблиця 1
Приблизна шкала розмірів винагород

за рік при відповідному стажі роботи працівників
Стаж

безперервної роботи
на підприємстві

Розміри винагороди, %
до середньомісячної заробітно

 плати (для всіх працівників)
До 3 Не виплачується
Від 3 до 5 25
Від 5 до 10 30
Від 10 до 15 35
Понад 15 40

Важливо, що для керівників організації
розмір премії за основні результати діяль-
ності визначається у відсотках до його фон-

ду заробітної плати, яка нарахована, вихо-
дячи з посадових окладів за штатним роз-
писом, і не може перевищувати максималь-
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ного розміру 0,75 посадового окладу в роз-
рахунку на місяць. Максимальні премії для
керівників, а також для спеціалістів і служ-
бовців не повинні перевищувати 2,5 поса-
дових оклади за рік. Преміювання спеціаліс-
тів, службовців та робітників доцільно здійс-
нювати, виходячи з конкретних завдань, що
стоять перед ними.

Показники преміювання мають бути та-
кими, щоб вони реально залежали від тру-
дових зусиль працівників, а загальний роз-
мір премії – від виконання та перевиконання
завдань.

На наш погляд, для визначення ступеня
ефективності вибраної преміювальної сис-
теми треба проаналізувати всі її елементи,
визначити оптимальну величину кожного з
них з урахуванням особливостей своєї ор-
ганізації.

Важливим показником ефективності сис-
теми преміювання є співвідношення реаль-
но одержаного ефекту в результаті дій тієї
чи іншої системи преміювання і додаткових
витрат, які несе організація у зв’язку з ви-
платою премій.

Згідно із цим показником, ефективною
можна вважати будь-яку систему премію-
вання, у результаті використання якої вста-
новлюється додатковий результат діяльнос-
ті, за своєю величиною більший за премію,
що виплачується за досягнення.

Критерій ефективності виражається в та-
кому вигляді:

Ед ≥ Пд, (1)

де Ед – економічний ефект, одержаний у
результаті дії цієї системи преміювання, грн;

Пд – сума премій, що виплачується ро-
бітникам за досягнення чи збереження на
визначеному рівні показників преміювання,
грн.

Різниця між ними буде становити в тако-
му разі додатковий чистий дохід організації
або абсолютну ефективність системи пре-
міювання:

Еаб = Ед – Пд ≥ 0, (2)

де Еаб – абсолютний економічний ефект
системи преміювання.

У кожному конкретному випадку додер-
жання загального критерію ефективності
системи преміювання (Ед ≥ Пд) досягається
в результаті економічного обґрунтування
вибору:

1) показників, умов і нормативів премію-
вання;

2) рівня показників, який має бути досяг-
нутий при вибраних нормативних заохочен-
нях.

При цьому необхідно по-різному підходи-
ти до оцінювання системи заохочення за
кількісними та якісними показниками.

Слід відзначити, що ефективність систем
преміювання значною мірою залежить від
того, наскільки правильно розроблені й вза-
ємопов’язані з умовами виробництва діючі в
організації положення про преміювання.

Також вважаємо за доцільне аналізувати
діючі системи преміювання, оскільки це зна-
чною мірою дає змогу підвищувати ефекти-
вність виробництва, результативність праці
кожного працівника на своєму робочому мі-
сці, що, у свою чергу, забезпечить взаємо-
зв’язок оплати праці з ефективністю вироб-
ництва (табл. 2).

Таблиця 2
Взаємозв’язок оплати праці з ефективністю виробництва

Виробниче завдання Рішення
Зв’язок заробітної плати зі
зростанням продукції

Розподіл колективного заробітку.
Удосконалення механізму розподілу прибутку.
Система матеріального стимулювання за колективними заохочувальними й інди-
відуальними доплатами.
Надбавки за знання.
Зниження надбавок у міру зростання рівня життя

Економія фонду заробітної
плати

Виплати більших премій замість щорічного збільшення окладів.
Створення подвійної шкали заробітної плати

Підвищення дисципліни та
самовідданості працівників

Покращення обміну інформацією між різними рівнями управління.
Реалізація програм зберігання робочих місць

Зменшення відмінностей між
робітниками різних рівнів
управління

Переведення на оклади всіх працівників.
Скорочення надбавок до заробітної плати керуючих працівників

Сьогодні, коли тяжка економічна ситуація
ускладнює забезпечення високої оплати
праці на підприємствах, особливе значення
слід приділяти нематеріальному стимулю-
ванню, створювати гнучку систему пільг для
працівників, у тому числі:
– визнавати цінність працівника для підпри-

ємства, надавати йому творчу свободу;
– використовувати гнучкий графік роботи,

неповний робочий тиждень;

– надавати кошти для відпочинку, забез-
печувати безкоштовними путівками;

– надавати кредити на купівлю житла.
Збільшення річного виробітку одного

працівника залежить від безлічі факторів:
– кількості робітників;
– кількості промислово-виробничого пер-

соналу; кількості календарних днів у по-
точному році;

– кількості вихідних і святкових днів у році;
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– кількості днів простоїв (у розрахунку на
одного робітника за рік – тут і далі);

– кількості лікарняних днів;
– кількості днів відпусток;
– кількості цілих днів понаднормових робіт;
– кількості днів роботи у вихідні та святко-

ві дні;
– кількості годин, що скорочують робочий

день у передсвяткові дні, перелічені у дні;
– суми технологічних, технічних та інших

спеціальних перерв;
– повної, базової, законодавчо встанов-

леної тривалості робочого дня;
– часового виробітку одного робітника при

планових цінах і плановій структурі ви-
робництва;

– зміни погодинного виробітку, пов’язаного
зі зміною цін відносно планових;

– зміни погодинного виробітку, пов’язаного
зі зміною структури виробництва віднос-
но планової.
Розрахуємо вплив факторів за форму-

лою. Його можна проводити різними спосо-
бами.

У цьому випадку вплив факторів на се-
редньорічний виробіток встановимо спосо-
бом абсолютних різниць.

У 2010 р. порівнянно з 2009 р.:
∆РВпв = (ПВ2010  – ПВ2009) × Д2009 × Т2009 ×

× СВ2009 = (0,91 – 0,91) × 191 × 7,39 × 2,68 =
= 0 тонн;

∆РВд = (Д2010  – Д2009) × ПВ2010 × Т2009 ×
× СВ2009 = (199 – 191) × 0,91 × 7,39 × 2,68 =
= 144,18 тонн;

∆РВт = (Т2010  – Т2009) × Д2010 × ПВ2010 ×
× СВ2009 = (7,59 – 7,39) × 199 × 0,91 × 2,68 =
= 97,06 тонн;

∆РВсв = (СВ2010  – СВ2009) × ПВ2010 × Д2010 ×
× Т2010 = (2,54 – 2,68) × 0,91 × 199 × 7,59 =
= –192,43 тонн;

Всього: +48,81 тонн.
У 2011 р. порівнянно з 2010 р.:
∆РВпв = (ПВ2011 – ПВ2010) × Д2010 × Т2010 ×

× СВ2010 = (0,91 – 0,91) × 199 × 7,59 × 2,54 =
= 0 тонн;

∆РВд = (Д2011 – Д2010) × ПВ2011 × Т2010 ×
× СВ2010 = (213 – 199) × 0,91 × 7,59 × 2,54 =
= 245,61 тонн;

∆РВт = (Т2011 – Т2010) × Д2011 × ПВ2011 ×
× СВ2010 = (7,8 – 7,59) × 213 × 0,91 × 2,54 =
= 103,39 тонн;

∆РВсв = (СВ2011 – СВ2010) × ПВ2011 × Д2011 ×
× Т2011 = (2,62 – 2,54) × 0,91 × 213 ×
× 7,8 =120,95 тонн;

Всього: +469,94 тонн.
У 2011 р. ми спостерігаємо інші зміни.

Середньорічний виробіток збільшився на
103,39 тонн внаслідок збільшення середньої
тривалості робочого часу, на 245,61 тонн –
внаслідок збільшення кількості відпрацьо-
ваних днів та на 120,95 тонн – внаслідок
збільшення середньоденного виробітку.
Але, як і в 2010 р., незмінність частки робіт-

ників у загальній кількості працівників ніяк
не впливає на рівень середньорічного виро-
бітку.

Вищенаведені дані свідчать про те, що
на підприємстві спостерігається зростання
продуктивності праці. Але якщо б збільши-
лась частка робітників у загальній кількості
працівників, то продуктивність праці була б
ще вищою.

Отже, система матеріальної зацікавле-
ності має будуватися як система інвесту-
вання працівників. Потрібний підхід, відпові-
дно до якого оплата праці набуває функції
інвестицій у робочу силу. Такі інвестиції
значно ширші, ніж традиційна заробітна
плата, вони не зводяться до неї і не обме-
жуються нею. Основне їх джерело – це кін-
цевий дохід. Систему матеріального стиму-
лювання потрібно орієнтувати не на квалі-
фікацію, одержану за дипломом, а на рівень
кваліфікації виконуваної роботи. Також мо-
жна відмовитися від погодинної оплати пра-
ці й платити працівникам заробітну плату за
кваліфікацію, а не за кількість людино-го-
дин, проведених на своєму робочому місці.
Під фактичною кваліфікацією розуміється
здатність працівника не тільки виконувати
свої обов’язки, а здатність брати участь у
вирішенні виробничих проблем, знати їх і
розбиратися в будь-якому аспекті господар-
ської діяльності свого підприємства.

Для робітників заохочення ініціативи й
творчості має виступати як оплата “за заслу-
ги” або “за особистий внесок”. Оцінка заслуг
або особистого внеску встановлюється за
допомогою критеріїв, що розробляються
самим підприємством. Хоча оплата праці за
особистий внесок дещо суперечить колек-
тивному характеру праці, її все ж таки мож-
на застосовувати для оцінювання кваліфі-
кації працівника, враховуючи при цьому за-
гальний внесок. Колективізм має бути прин-
ципом формування заохочення праці [4,
c. 84–87].

Таким чином, розробка шляхів збільшен-
ня заробітної плати на засадах реалізації
мотиваційних і стимулюючих механізмів фор-
мування та розподілу фонду оплати праці
має ґрунтуватися на:
– максимальному залученні до підвищен-

ня ефективності виробництва наявних
людських ресурсів підприємства, що
дасть змогу заощадити фінансові ресур-
си, які використовуються для сплати
стороннім підприємствам (організаціям,
установам);

– застосуванні більш гнучких форм оплати
праці, які об’єктивно відображають ви-
трачені зусилля працівника;

– встановленні найбільш доцільної систе-
ми оплати праці для кожної категорії
промислово-виробничого персоналу;
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– виборі ефективних форм матеріального
стимулювання працівників як за критері-
ями, так і за досягнення ними відповід-
них показників фінансово-господарської
діяльності;

– обґрунтуванні формування та розподілу
компенсаційної частки фонду оплати
праці (ФОП) на засадах підвищення
стимулюючого значення основної заро-
бітної плати;

– максимальному наближенні розміру за-
робітної плати до якості продукції, що ви-
робляється, на всіх етапах процесу ви-
робництва (зокрема, працівників служб
відділу технічного контролю підприємст-
ва);

– підвищенні ступеню забезпечення “про-
зорості” процесу заохочення працівників
за економію наявних ресурсів підприєм-
ства на засадах вдосконалення колек-
тивно-договірного регулювання;

– стимулюванні до підвищення рівня ква-
ліфікації працівниками з метою комплек-
тації підприємства високоякісним кадро-
вим потенціалом [5, c. 108–109].
На основі вищесказаного можна зробити

висновок, що для вирішення проблеми під-
вищення реальної заробітної плати винят-
кового значення набувають питання:
– зміни типу економічної системи;
– максимально можливого скорочення мас-

штабів тіньової економіки;
– розвитку ринкових відносин і створення

здорового конкурентного середовища;
– оптимізація структури витрат виробниц-

тва;
– послаблення податкового тиску; зрос-

тання продуктивності праці та капіталу.
Таким чином, зростання реальної заробі-

тної плати в сучасних умовах економічної
трансформації вимагає комплексного сис-
темного підходу до вирішення цього склад-
ного завдання – синхронного реформування
форм і систем оплати праці, інвестиційно-
інноваційної, податкової, грошово-кредитної
систем, ціноутворення, політики доходів і
зайнятості населення.

Реформування оплати праці має органі-
чно поєднуватись із загальним процесом
ринкової трансформації, передусім у подат-
ковій, грошово-кредитній, фінансовій систе-
мах, сфері соціального захисту, з дальшою
стабілізацією національної грошової одини-
ці, проведенням адміністративної реформи.

Отже, якщо підприємство зацікавлене,
щоб процес змін в оплаті праці був послідов-
ним та прозорим, неможливо також прийма-
ти рішення без попереднього проведення
досліджень результатів роботи працівників.
Таким чином, складові системи організації
оплати праці є важливим компонентом за-
безпечення ефективності використання ро-

бочої сили та роботи підприємства в цілому,
що становить основне багатство країни.

Таким чином, удосконалення організації
оплати праці підвищує її мотивацію, продук-
тивність і впливає на кінцеві результати ро-
боти. Проте проблема вдосконалення поля-
гає в тому, що зміни в оплаті праці мають
відбуватись на основі нормування праці.
Для ефективного вдосконалення елементів
оплати праці необхідною є державна під-
тримка та надійна законодавча база з ура-
хуванням сучасного темпу економічного
життя та інших актуальних проблем.

IV. Висновки
1. Сучасний етап ринкових перетворень,

який переживає Україна, вимагає нової іде-
ології формування системи оплати праці,
що має стати одним із головних стимулів
підвищення продуктивності праці й ефекти-
вності управління. Особливістю перехідного
періоду є те, що в умовах лібералізації соці-
ально-трудових відносин держава практич-
но перестала контролювати організацію
оплати праці недержавних установ, а рин-
кові регулятори ще не запрацювали на по-
вну силу, що призвело до того, що ці проце-
си набули значною мірою стихійного, безси-
стемного характеру.

2. Для вирішення проблеми підвищення
реальної заробітної плати виняткового зна-
чення набувають питання: зміни типу еко-
номічної системи; максимально можливого
скорочення масштабів тіньової економіки;
розвитку ринкових відносин і створення
здорового конкурентного середовища; оп-
тимізації структури витрат виробництва; по-
слаблення податкового тиску; зростання
продуктивності праці та капіталу.

3. Далі реформування оплати праці має
органічно поєднуватись із загальним проце-
сом ринкової трансформації, передусім у
податковій, грошово-кредитній, фінансовій
системах, сфері соціального захисту, з да-
льшою стабілізацією національної грошової
одиниці, проведенням адміністративної ре-
форми.

4. Таким чином, зростання реальної за-
робітної плати в сучасних умовах економіч-
ної трансформації вимагає комплексного
системного підходу до вирішення цього
складного завдання – синхронного рефор-
мування форм і систем оплати праці, інвес-
тиційно-інноваційної, податкової, грошово-
кредитної систем, ціноутворення, політики
доходів і зайнятості населення.
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Закаблук А.А. Усовершенствование форм и систем оплаты труда по мотивационным и
стимулирующим механизмам

Рассмотрены формы и системы оплаты труда, предложено дополнительные виды пре-
мирования, показана взаимосвязь оплаты труда с эффективностью производства. Рост
реальной заработной платы в современных условиях экономической трансформации требу-
ет комплексного системного подхода к решению этого сложного задания – синхронного ре-
формирования форм и систем оплаты труда, инвестиционно-инновационной, налоговой, де-
нежно-кредитной систем, ценообразования, политики доходов и занятости населения.

Ключевые слова: формы и системы оплаты труда, премирование, эффективность про-
изводства, мотивация.

Zakabluk A. Improvement of forms and compensation systems on motivational and stimu-
lating mechanisms

Forms and compensation systems are considered, it is offered additional types of awarding, the
interrelation of compensation with production efficiency is shown. Real wage growth in modern
conditions of economic transformation demands integrated system approach to the solution of this
difficult task – to synchronous reforming of forms and compensation systems, investment-innovative,
tax, monetary and credit systems, pricing, policy of the income and population employment.

Key words: forms and compensation systems, awarding, production efficiency, motivation.
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РОЛЬ КАЧЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматривается проблема качества продукции. В настоящее время качество

является одним из главных факторов конкурентной борьбы. Управлению качеством продук-
ции во всех странах уделяется достаточно много внимания. Проблема качества и повыше-
ния конкурентоспособности становится ключевой для всех предприятий. Решение пробле-
мы качества – неотъемлемый элемент стратегии развития современных предприятий. В
настоящее время существует множество международных организаций, которые осуществ-
ляют работу по управлению качеством.

Ключевые слова: качество, качество продукции, требования потребителей, система
управления качеством, конкурентоспособность, сертификат, стандарты, стандартизация.

I. Вступление0

Требования потребителей к качеству
стали определяющими в 80-е гг. XX в. В на-
стоящее время качество является одним из
главных факторов конкурентной борьбы на
внешнем рынке. Более 80% покупателей
предпочитают цене качество. Проблема
качества продукции является актуальной и
играет в экономике огромную роль. Роль
качества, его значение постоянно возрас-
тают с развитием технологий производства,
потребностей человека. На сегодняшний
день качество является стратегией разви-
тия любого предприятия, организации.
Стратегия, рассчитанная на качество, пред-
полагает выработку и реализацию подхо-
дов, которые направлены на достижение
баланса интересов производителей и по-
требителей, а также общества в целом.

II. Постановка проблемы
С качеством продукции связаны возмож-

ности кредитования, получения инвестиций,
предоставление льгот. В условиях рыноч-
ной экономики проблемы управления каче-
ством решаются с использованием более
эффективных подходов. Особенности япон-
ской системы управления качеством, кото-
рые были сформулированы еще в 1967 г.,
являются актуальными и в настоящее вре-
мя во всем мире: 1) всеобъемлющее уп-
равление качеством на уровне фирмы, уча-
стие в нем всех работников; 2) подготовка и
повышение квалификации кадров в области
управления качеством; 3) деятельность
кружков качества; 4) инспектирование и
оценка деятельности по управлению качес-
твом; 5) использование статистических ме-
тодов; 6) общенациональная программа по
контролю качества [1, с. 12].

Известная американская компания ИБМ,
используя большей частью японский опыт,
                                                          
0 © Зенюк Л.А., 2013

стала проводить, начиная с 80-х гг. XX в.,
политику 100%-го уровня качества. В осно-
ве политики, обеспечивающей 100% качес-
тво, лежит известное соотношение затрат,
связанных с обеспечением качества: необ-
ходимые затраты возрастают на порядок с
каждым этапом продвижения от проектиро-
вания к производству, установке оборудо-
вания, а затем к его эксплуатации. То есть
если предотвращение или устранение ошиб-
ки на стадии проектирования стоит 1000 руб-
лей, то на стадии производства машины оно
обойдется в 10 тыс. рублей, на стадии мон-
тажа и наладки у заказчика – 100 тыс. руб-
лей, в процессе эксплуатации оно будет
стоить 1 млн руб., если вообще окажется
возможным [1, с. 19].

Международные органы стандартизации
в период с 1920 до 1980 гг. провели боль-
шую работу и создали современную систе-
му обеспечения качества в виде серии ме-
ждународных стандартов ИСО 9000, опре-
деляющих требования к совокупности служб,
оборудования и документации, определя-
ющих решение задач, обеспечивающих ка-
чество выпускаемой продукции. Различия
национальных стандартов на одну и ту же
продукцию, предлагаемую на мировом рын-
ке, препятствуют развитию международной
торговли, поэтому возникает необходи-
мость разработки международных стандар-
тов.

Стандарты ИСО 9000, представляющие
собой пакет документов по созданию сис-
тем качества и обеспечению качества,
установили единый подход к договорным
условиям по оценке систем качества и од-
новременно регламентировали отношения
между производителями и потребителями
продукции. Стандарты применимы к любым
предприятиям, независимо от их размера и
сферы деятельности. Система обеспечения
качества, нашедшая отражение в серии
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стандартов ИСО 9000, в своем развитии
прошла следующие этапы:

1) 1920 г. – осмотр, контроль при поступ-
лении материалов, промежуточный и окон-
чательный контроль;

2) 1930 г. – осмотр, технико-статисти-
ческие методы, контроль производственных
процессов;

3) 1950 г. – улучшение качества изготов-
ления и управление им (осмотр с контролем
средств проверки, контроль производствен-
ных процессов, определение причин и по-
следствий, технико-статистические методы,
планирование проверок);

4) 1970 г. – интегрированный контроль
качества (обеспечение качества при изгото-
влении, обеспечение качества в опытно-
конструкторской сфере). Улучшение качест-
ва опытно-конструкторских работ и управ-
ление им (планирование качества опытно-
конструкторских работ, оценка качества чер-
тежей, анализ испытаний, анализ дефектов
и рекламаций заказчиков);

5) с 1980 г. – обеспечение качества как
стратегия работы предприятия [1, с. 124].

В 1990 г. для реализации правил серти-
фикации, рассмотрения деклараций о соот-
ветствии и установления критериев взаим-
ного признания был создан специальный
орган – Европейская организация по испы-
таниям и сертификации (ЕОИС). Цель ЕО-
ИС – рационализация деятельности орга-
нов по оценке соответствия в Европе, спо-
собствующей свободному распространению
товаров и услуг. В странах ЕЭС и ЕАСТ
сертифицируется более 5000 изделий, дей-
ствует более 300 систем сертификации
практически во всех зарубежных странах.

III. Результаты
В современных системах управления

предприятиями огромную роль играет уп-
равление качеством продукции и услуг. Ка-
чество продукции прежде всего должно га-
рантировать ее безопасность, надежность,
экологическую чистоту, подлежать обязате-
льной сертификации.

Современный рынок характеризуется тен-
денцией повышения роли неценовой конку-
ренции, при которой за ту же цену предла-
гается товар с более высокими качествен-
ными параметрами и комплексом услуг.
Обеспечение, поддержание и повышение
уровня качества конечной продукции требу-
ет значительных затрат. В рыночной эконо-
мике огромное внимание уделяется про-
блемам качества. Только качество может
привлечь потребителя. Многие производи-
тели имеют системы качества, соответст-
вующие международным стандартам. Сер-
тификат на систему качества служит реша-
ющим фактором для заключения контракта
на поставку продукции. Успешная реализа-
ция качественного продукта потребителю

является главным источником существова-
ния любого предприятия. Повышение каче-
ства способствует повышению эффектив-
ности производства, приводя к снижению
затрат и повышению доли рынка. Ухуд-
шение качества продукции приводит к по-
явлению обратных тенденций: уменьшению
объема продаж, прибыли и рентабельности.

Качество – важнейший инструмент в бо-
рьбе за рынки сбыта. При этом конкуренто-
способность определяется совокупностью
качественных и стоимостных особенностей
товара, которые могут удовлетворять по-
требности потребителя, а также расходами
на приобретение и потребление соответст-
вующего товара. Повышение качества тре-
бует увеличения затрат, которые окупятся
благодаря полученной прибыли. Лидирую-
щее положение на любом рынке (как внеш-
нем, так и внутреннем) невозможно без ра-
зработки и освоения новых видов товаров.
Значение повышения качества достаточно
многообразно. Деятельность по управлению
качеством не может быть эффективной по-
сле того, как продукция произведена, эта
деятельность должна непосредственно
осуществляться в ходе производства про-
дукции. В развитии современных подходов к
управлению качеством внесли большой
вклад американские ученые У.Э. Деминг,
Дж. Джуран, А. Фейгенбаум и другие. Одним
из самых известных ученых в области
управления качеством является У.Э. Де-
минг. Подход У.Э. Деминга к управлению
качеством включает четыре основные сос-
тавляющие: статистическое управление
процессом; научные основы управления;
психологию управления; системный подход
[3, с. 75]. Дж. Джуран одним из первых по-
ставил вопрос о комплексном подходе к
обеспечению качества. Он считал, что 85%
недостатков в работе организации опреде-
ляются самой системой, и говорил о необ-
ходимости ее постоянного совершенство-
вания. Дж. Джуран создал концепцию “Триа-
ды качества”, согласно которой управление
качеством состоит из трех ориентирован-
ных на качество процессов – планирования,
контроля, улучшения [3, с. 81]. Модель сис-
темы качества, предложенная А. Фейген-
баумом, основана на контроле. Японскую
школу управления качеством представляют
такие известные гуру в области управления
качеством, как К. Исикава, Г. Тагути и др. По
инициативе К. Исикавы в Японии с 1962 г.
начали развиваться кружки по контролю
качества (кружки качества). Г. Тагути осо-
бенно интересовался вопросами обеспече-
ния качества продукции на стадии ее проек-
тирования.

В настоящее время управление деяте-
льностью организации, предприятия пред-
полагает использование различных подхо-
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дов, способствующих более эффективному
достижению поставленных целей. Главная
идея Системы НАССР заключается в раз-
делении производственного процесса на
составляющие и установлении возможности
контроля на промежуточных этапах изгото-
вления продукции. В результате после каж-
дой последующей стадии риск получить не-
качественный продукт на “выходе” будет
снижаться. НАССР является системой,
предназначенной для идентификации опас-
ных факторов и установления необходимых
мер для их контроля. OHSAS 18001 (Occu-
pational Health and Safety Assessment Series)
направлена на создание безопасных усло-
вий труда в рамках общей системы мене-
джмента компании. Эта система позволяет
контролировать опасные производственные
факторы, управлять рисками, возникающи-
ми в процессе производственной деятель-
ности, снижать потери от несоответствую-
щей деятельности. Объединенным институ-
том СЕН/СЕНЭЛЕК для стран – членов ЕЭС
и стран – членов Европейской ассоциации
свободной торговли (ЕАСТ) разработаны
европейские стандарты EN серии 45000.
Это организационно-методические докуме-
нты, касающиеся деятельности испытате-
льных лабораторий, органов по сертифика-
ции продукции, систем качества и аттеста-
ции персонала, а также определяющие
действия изготовителя, решившего заявить
о соответствии своей продукции требовани-
ям стандартов.

В зарубежной практике качество прирав-
нивается к удовлетворенности потребителя,
которая определяется по формуле:

Q = Cs = V/C,

где Q – качество;
 Cs – удовлетворенность потребителя;
 V – ценность продукции с точки зрения

потребителя;
С – цена потребления, равная сумме за-

трат на приобретение продукции и расхо-
дов, связанных с ее потреблением.

Качество как фактор конкурентоспособ-
ности распространяется на всю националь-
ную экономику, так как способствует рацио-
нальному использованию ресурсов. Конку-
рентоспособность любой продукции может
быть определена только в результате ее
сравнения с продукцией конкурента. В по-
следние годы потребитель стал отдавать
предпочтение продукции более высокого
качества.

Об уровне конкурентоспособности про-
дукции можно говорить по реакции рынка,
выражающейся в объемах продаж продук-
ции. Для успешной продажи продукции не-
обходимо, чтобы она соответствовала за-
просам потребителей данного рынка, по-
явилась на рынке в нужном количестве и в
нужный момент времени. То, что нужно по-
требителю сегодня, может оказаться нену-
жным завтра из-за отсутствия спроса, свя-
занного, например, с изменением вкусов
потребителя, моды. Необходимость ком-
плексного подхода к качеству на предприя-
тии, составления долгосрочных программ,
участия всех подразделений в деятельнос-
ти по повышению качества свидетельствует
о том, что качеством и продукции, и работы
нужно управлять.

Качество определяется действием мно-
гих случайных, местных и субъективных
факторов. Для предупреждения влияния
этих факторов на уровень качества необхо-
дим контроль качества. При этом нужны не
отдельные разрозненные и эпизодические
усилия, а совокупность мер постоянного
воздействия на процесс создания продукта
с целью поддержания соответствующего
уровня качества [2, c. 27–29].

IV. Выводы
Таким образом, качество продукции в

условиях современного производства – ва-
жнейшая составляющая эффективности,
рентабельности предприятия, и поэтому
ему необходимо уделять постоянное вни-
мание. Заниматься качеством должны все –
от директора предприятия до конкретного
исполнителя любой операции.

Для того, чтобы выйти на мировой ры-
нок, а тем более удерживать там свои пози-
ции, необходимо придерживаться общепри-
нятых правил ведения бизнеса и учитывать
тенденции их изменений. Важным и перспе-
ктивным направлением работ по качеству
является широкое участие предприятий в
конкурсах. Критерии премий должны слу-
жить стимулом улучшения качества.
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Зенюк Л.О. Роль якості в економіці
У статті розглянуто проблему якості продукції. На сьогодні якість є одним із головних

чинників конкурентної боротьби. Управлінню якістю продукції у всіх країнах приділяється до-
сить багато уваги. Проблема якості та підвищення конкурентоспроможності стає ключо-
вою для всіх підприємств. Вирішення проблеми якості – невід’ємний елемент стратегії роз-
витку сучасних підприємств. Сьогодні існує безліч міжнародних організацій, які здійснюють
роботу з управління якістю.

Ключові слова: якість, якість продукції, вимоги споживачів, система управління якістю,
конкурентоспроможність, сертифікат, стандарти, стандартизація.

Zeniuk L. Quality role in the economy
The problem of quality. Currently, quality is one of the main factors of competition. Product

stewardship in all countries receiving a lot of attention. The problem of quality and competitiveness is
the key to all businesses. Addressing quality – an essential element of the strategy of development of
modern enterprises. Currently, there are many international organizations that carry out the work on
quality management.

Key words: quality, product quality, customer requirements, quality management, competitive-
ness, certification, standards, standardization.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто необхідність застосування методичного підходу щодо оцінювання

ефективності формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівних підприємств,
який ґрунтується на використанні показника ефекту фінансового левериджу як оптимально-
го співвідношення власного та позичкового капіталів і вимірює ефект, що дає змогу підви-
щити рентабельність власного капіталу в загальній сумі капіталу.

Ключові слова: інноваційна діяльність, стратегія, власний капітал, позиковий капітал,
економічна рентабельність, ефект, фінансовий леверидж, ефективність.

I. Вступ0

Результати інноваційної діяльності під-
приємства прямо залежать від рівня його
конкурентоспроможності, ринкових можли-
востей та ефективності поточної діяльності
на ринку.

Знаходить своє відображення широке
коло актуальних проблем щодо інноваційної
діяльності й такого найважливішого факто-
ра, як підвищення ефективності діяльності
машинобудівних підприємств. Останній є
складовою методичного підходу оцінювання
ефективності формування стратегії іннова-
ційної діяльності машинобудівних підпри-
ємств. Удосконалення цього методичного
підходу має ґрунтуватись на використанні
показника ефекту фінансового левериджу.

Окремим аспектам стратегічного управ-
ління присвячені праці багатьох вітчизняних
і зарубіжних учених, таких як В. Немцов,
Л. Довгань, І Ансофф, А. Томпсон [1]. Вико-
ристання показників оперативної діяльності
в управлінні розробкою стратегії інновацій-
ної діяльності підприємства описано в пра-
цях О. Єфремова [2]. Ефективність іннова-
ційної діяльності машинобудівних підпри-
ємств відображено у працях І. Сільченко [4].

II. Постановка завдання
Мета статті – оцінити ефективність фор-

мування стратегії інноваційної діяльності
машинобудівних підприємств.

III. Результати
Частка коштів, що виділяються на інно-

ваційну діяльність підприємства, у загаль-
ному обсязі фінансування діяльності під-
приємства визначається його керівництвом
індивідуально й рядом факторів, основними
з яких є: 1) галузева належність підприємст-
ва; 2) базова стратегія підприємства; 3) об-
сяг фінансових ресурсів підприємства.

У процесі розробки бюджету інноваційної
діяльності на підприємстві для визначення
                                                          
0 © Зикіна В.О., 2013

та оцінювання витрат за окремими іннова-
ційним проектами та ефективності іннова-
ційної діяльності в цілому можуть викорис-
товуватися економічні й технологічні крите-
рії [6], такі як обсяг продажів, досягнення
лідируючих позицій на ринку, дохід на оди-
ницю вкладень.

При проведенні аналізу ефективності ін-
новаційної діяльності організації потрібно
враховувати перелічені фактори зіставле-
ності варіантів аналізу й оцінювання.

Ефективність оцінювання інноваційної
діяльності машинобудівних підприємств за-
лежить від сукупності факторів та чинників,
зокрема такий важливий чинник, як час,
пов’язаний з проведенням інноваційної дія-
льності, витрати на ресурси, результатив-
ність. Комплексну оцінку ефективності впро-
вадження інноваційної продукції, на нашу
думку, необхідно проводити за двома на-
прямами:
– оцінювання економічної ефективності ін-

новаційної діяльності й інновацій з
отриманням прибутку (складається з
традиційних показників ефективності);

– оцінювання ефективності інноваційної
діяльності з погляду реалізації іннова-
ційних процесів і досягнення цілей під-
приємства у вигляді отримання іннова-
цій (продуктів, технологій) (додаткові по-
казники, які характерні для машинобуді-
вних підприємств та впливають на зна-
чущість інноваційної продукції).
Розрахунок показників ефективності ін-

новаційної діяльності необхідно здійснювати
на основі фактичних результатів діяльності
підприємства, через певні проміжки часу [4,
с. 82].

Формування стратегії інноваційної діяль-
ності машинобудівних підприємств є осно-
вою для вибору альтернативи, яка зумов-
лює природу та напрями організації фінан-
сових відносин як поза межами, так і всере-
дині підприємства [1].
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Сутність формування стратегії інновацій-
ної діяльності – це визначення цілей, яких
необхідно досягти у плановому періоді щодо
освоєння нових видів продукції, завоювання
нових ринків чи збільшення частки на старих;
напрямів науково-технічних досліджень і
розробок, спрямованих на залучення масш-
табних інновацій, пов’язаних зі зміною техно-
логій, організаційними змінами тощо.

Також цей етап передбачає глибокий
аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників впли-
ву на формування стратегії розвитку інно-
ваційної діяльності. До найважливіших вну-
трішніх чинників передусім слід віднести
аналіз наявного економічного потенціалу
підприємства. Оцінювання й аналіз зовніш-
нього середовища передбачає аналіз ринку,
умов господарювання та правового поля.

Розробка цієї стратегії базується на та-
ких принципах:
– балансування матеріальних і фінансо-

вих потоків;
– найефективніше фінансування розши-

рення, підтримки та скорочення окремих
підсистем і підприємства загалом;

– прогнозування альтернативних варіантів
розвитку підприємства з точки зору фі-
нансових характеристик його діяльності
в різних умовах;

– фінансового контролю та аналізу діяль-
ності підприємства.
За допомогою формування стратегії ін-

новаційної діяльності може бути визначено
найкращу спрямованість фінансової діяль-
ності, що націлює на економію всіх видів
виробничих, дослідницьких, маркетингових
та інших стратегій, на максимальне підви-
щення вартості підприємства. Керівництву
підприємства необхідно постійно балансу-
вати між коротко- та довгостроковими ефек-
тами використання фінансових ресурсів [1].

Оцінювання стратегії інноваційної діяль-
ності може відповідати встановленим крите-
ріям. Таке оцінювання здійснюється за сис-
темою спеціальних економічних критеріїв, які
встановлюються підприємством [5, с. 168].

Обґрунтування фінансування стратегії
інноваційної діяльності є основою для за-
безпечення життєздатності підприємства у
довгостроковій перспективі. Найважливіша
її частина – прийняття рішення про доцільну
для підприємства структуру капіталу. Фінан-
сова структура капіталу є співвідношенням
власного (власні та залучені джерела фі-
нансування) та позикового капіталу підпри-
ємства, яке використовує його у своїй гос-
подарській діяльності. Структура капіталу
впливає на рентабельність активів (еконо-
мічна рентабельність) і власного капіталу
(фінансова рентабельність).

Важливою умовою ефективної реалізації
інноваційних процесів є відповідне фінансо-
ве забезпечення всіх етапів інноваційної

діяльності. Під таким забезпеченням розу-
міють систему економічних взаємин з при-
воду пошуку, залучення і результативного
використання фінансових ресурсів при здій-
сненні інноваційної діяльності [3, с. 21].

Політика формування фінансової струк-
тури капіталу є частиною загальної фінан-
сової стратегії інноваційної діяльності ма-
шинобудівного підприємства. Мета цієї полі-
тики – знайти таке співвідношення власного
й позикового капіталів, яке б забезпечило
мінімальний фінансовий ризик за максима-
льної рентабельності власного капіталу (фі-
нансової рентабельності). Оптимальна струк-
тура капіталу дає змогу максимізувати рин-
кову вартість підприємства (його акцій) [1].

Для оцінювання економічних результатів
машинобудівних підприємств ПАТ “Запорі-
зький автомобільний завод”, ПАТ “Запоріж-
трансформатор”, ПАТ «Акціонерна компанія
“Південтрансенерго”», ПАТ “Запорізький ме-
ханічний завод”, ПАТ “Бердянський завод
підйомно-транспортного обладнання” дося-
гають за різного співвідношення власного та
позикового капіталів, необхідно використати
показник фінансового левериджу, що вимі-
рює ефект, який міститься в підвищенні ре-
нтабельності власного капіталу за допомо-
гою збільшення питомої ваги позикового
капіталу в загальній сумі капіталу.

Удосконалення методичного підходу що-
до оцінювання ефективності формування
стратегії інноваційної діяльності машинобу-
дівних підприємств ґрунтується на викорис-
танні показника ефекту фінансового леве-
риджу.

Отже, ефект фінансового левериджу
розраховується за такою формулою:

ЕФЛ Д ПВ= × , (1)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу;
Д – диференціал;
ПВ – плече важеля.

%
(( ) (1 )) /100

е
Д R СК СО= − × − , (2)

де Re – економічна рентабельність, %;
CК% – відсоткова ставка по кредиту, %;
СО – податок на прибуток від звичайної

діяльності, %.

100
ЧП

R
е ВБ
= × , (3)

де ЧП – чистий прибуток підприємства,
тис. грн;

ВБ – валюта балансу, тис. грн.

П

В

К
ПВ

К
= , (4)

де КП – позиковий капітал, тис. грн;
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КВ – власний капітал, тис. грн.
Об’єднавши складові диференціалу та

плеча важеля, отримаємо:

%
( ) (1 ) П

е
В

К
ЕФЛ R СК СО

К
= − × − × , (5)

Плече важеля характеризує залежність
фірми від зовнішніх джерел фінансування;
заборгованість не повинна бути більшою за
власний капітал, оскільки цей показник не
повинен перевищувати 1. Чим вищий рівень
цього показника, тим вища залежність під-

приємства від кредиторів, що призводить до
зменшення фінансової стабільності та зрос-
тання ризику. Високий рівень коефіцієнта
означає потенційну можливість банкрутства
або появу дефіциту готівкових грошових
засобів, що засвідчує погіршення стійкості
фінансового становища.

Оцінювання ефективності формування
стратегії інноваційної діяльності машинобу-
дівних підприємств здійснюється через роз-
рахунок ефекту фінансового левериджу
(табл. 1).

Таблиця 1
Ефективність формування стратегії інноваційної діяльності

машинобудівних підприємств за 2010 р.

Показники

ПАТ
“Запорізький
автомобільний

завод”

ПАТ
“Запоріж-

трансформа-
тор”

ПАТ «Акціонер-
на компанія

“Південтрансен
ерго”»

ПАТ
“Запорізький
механічний
завод”

ПАТ
“Бердянський

завод
підйомно-

транспортного
обладнання”

1. Чистий прибуток, тис. грн –1202 353 472 7160 6174 –1075
2. Валюта балансу, тис. грн 145 300 3 629 088 27 272 138 193 11 584
3. Власний капітал, тис. грн –195 991 508 543 8731 133 836 11 039
4. Позиковий капітал, тис. грн 341 291 3 120 545 18 541 4357 545
5. Питома вага власного капіталу
у структурі балансу, % –134,9 14,0 32,0 96,85 95,3
6. Питома вага позикового капіта-
лу в структурі балансу, % 234,9 86,0 68,0 3,15 4,7
7. Відсоткова ставка по кредиту, % 39,2 5,1 18,3 0 0
8. Податок на прибуток від зви-
чайної діяльності, %

0 22,25 11,1 37,6 0

9. Економічна рентабельність, % –0,83 9,74 26,25 4,47 –9,28
10. Диференціал 0,38 0,04 0,03 0,03 –0,093
11. Плече важеля –1,74 6,14 2,12 0,03 0,05
12. Ефект фінансового левериджу –0,67 0,25 0,06 0,0009 –0,005

Аналіз результатів розрахунку ефекту
фінансового левериджу свідчить, що опти-
мальна фінансова структура та максималь-
на економічна рентабельність у підприємст-
ва ПАТ “Акціонерна компанія “Південтранс-
енерго”; хоча структура власного та позико-
вого капіталів, відповідно, становить 32% та
68% і засвідчує про залежність фінансового
становища від кредиторів. ПАТ “Запорізький
автомобільний завод” та ПАТ “Бердянський
завод підйомно-транспортного обладнання”
можна негативно оцінити за таким показни-
ком, як ефект фінансового левериджу через
збитковість підприємств. Таке підприємство,
як ПАТ “Запорізький автомобільний завод”,
взагалі потрапило в боргову яму, і навіть
власні кошти мають від’ємне значення
(–195 991 тис. грн), тож можна говорити про
незбалансований характер співвідношення
структури власного та позикового капіталів.
ПАТ “Запорізький механічний завод” має
дуже малий ефект фінансового левериджу
(0,9%), через дуже великий податок на при-
буток від звичайної діяльності – 37,6%, тому
можна запропонувати збільшення структури
позикового капіталу в структурі балансу вар-
тості підприємства, при ефективному вико-

ристанні коштів яких буде спостерігатись
покращення фінансового становища.
ПАТ “Запоріжтрансформатор” має оптима-
льні фінансові показники – це і ставка по
кредиту, розміром 5,1%, і податок на прибу-
ток від звичайної діяльності – 22,25%, і еко-
номічна рентабельність – 9,74%; проте це
підприємство має протилежні значення зба-
лансування позикового й власного капіталів,
а саме 86,0 і 14,0%, що може призвести до
мінімізації ринкової вартості акцій і максимі-
зації фінансового ризику підприємства.

IV. Висновки
Усі зазначені вище результати зумовлю-

ють потребу в удосконаленні методичного
підходу щодо оцінювання ефективності фор-
мування стратегії інноваційної діяльності
машинобудівних підприємств, який ґрунту-
ється на використанні показника ефекту фі-
нансового левериджу як оптимальне спів-
відношення власного та позикового капіта-
лів, і вимірює ефект, що дає змогу підвищи-
ти рентабельність власного капіталу в зага-
льній сумі капіталу.

На підставі проведеного дослідження
можна дійти висновку, що ефективність
впровадження формування стратегії інно-
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ваційної діяльності машинобудівних підпри-
ємств визначається оцінкою ефективності з
використанням показника ефекту фінансо-
вого левериджу, що показує взаємодію оп-
тимальної фінансової структури та макси-
мальної – економічної рентабельності. Най-
кращим результатом у ПАТ “Запоріжтранс-
форматор” – він становить 25%, дещо гір-
ший – у ПАТ «Акціонерна компанія “Півден-
трансенерго”» та ПАТ “Запорізький механіч-
ний завод”, відповідно, 6% та 0,9%. Засто-
сування такого показника дає змогу відо-
бразити покращення фінансової структури
капіталу машинобудівного підприємства.
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Зыкина В.А. Оценка эффективности формирования стратегии инновационной деяте-
льности машиностроительных предприятий

В статье рассмотрена необходимость применения методического подхода относитель-
но оценивания эффективности формирования стратегии инновационной деятельности
машиностроительных предприятий, который основывается на использовании показателя
эффекта финансового левериджа, как оптимальное соотношение собственного и заимооб-
разного капиталов. И измеряет эффект, который дает возможность повысить рентабель-
ность собственного капитала в общей сумме капитала.

Ключевые слова: инновационная деятельность, стратегия, собственный капитал, зае-
мный капитал, экономическая рентабельность, эффект, финансовый леверидж, эффектив-
ность.

Zykina V. Estimation of efficiency of forming of strategy of innovative activity of machine-
building enterprises

In the article the necessity of application of methodical approach is considered in relation to the
evaluation of efficiency of forming of strategy of innovative activity of machine-building enterprises,
which is based on the use of index of effect of financial leverydzhu, as, and measures an effect which
gives optimum correlation of property and borrowed assets possibility to promote profitability of
property asset in the lump sum of capital.

Key words: innovative activity, strategy, property asset, borrowed capital, economic profitability,
effect, financial leverydzh, efficiency.
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СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто сучасну стратегію управління персоналом на підприємстві – техно-

логію оцінювання персоналу. Метод Assessment Center дає змогу отримати найбільш
об’єктивну оцінку можливостей людини, необхідних для виконання нею службових обов’язків.

Ключові слова: стратегічне управління, Assessment Center, метод оцінювання персоналу,
підприємство, управління персоналом.

І. Вступ0

Зміни в економічній і політичній системах
у нашій країні надають широкі можливості й
водночас становлять серйозні загрози для
кожної особистості, сталості її існування,
вносять суттєвий рівень невизначеності в
життя практично кожної людини. Управління
персоналом у такій ситуації набуває особ-
ливого значення, оскільки дає змогу реалі-
зувати, узагальнити цілий спектр питань
адаптації індивіда до зовнішніх умов, ураху-
вання фактора особистості в побудові сис-
теми управління персоналом організації.

Широке використання таких понять, як
управління персоналом, кадровий менедж-
мент, управління людськими ресурсами по-
казує, що проблеми персоналу включені в
загальну систему організаційного управлін-
ня й тісно пов’язані з іншими управлінськи-
ми елементами. Сьогодні особливої уваги
набуває питання, яким чином функції кад-
рового управління зможуть підвищити адап-
таційні можливості підприємства. Тому сьо-
годні найбільш прийнятною моделлю уп-
равління для функціонування вітчизняних
підприємств є стратегічний менеджмент,
оскільки зовнішні умови характеризуються
частими змінами і невизначеністю.

На думку фахівців, концепції та стратегії
управління персоналом можуть підвищити
конкурентоспроможність підприємства, сфор-
мувати ефективне управління підприємст-
вом.

В економічній літературі на сьогодні до-
сить глибоко досліджені проблеми управ-
ління персоналом. Зокрема, цим питанням
присвячено праці таких вітчизняних та зару-
біжних науковців, як: Є.А. Бельтюкова,
В.М. Гончарова, О.А. Грішнова, Т.С. Макси-
мова, Г.В. Осовської, І.Л. Петрова, М.Д. Про-
копенка, Г.Д. Тарасенка, А.А. Чухно, Л.В. Шау-
льської, З.С. Шершньова, Б.М. Генкіна,
А.П. Єгоршина, А.Я. Кібанова, Ю.Г. Одєгова,
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І. Ансоффа, М. Армстронга, Р. Вундерера,
Г. Десслера, П. Друкера, А. Томпсона [1–4].

ІІ. Постановка завдання
Мета статті полягає в теоретичному об-

ґрунтовуванні та доцільності використання
стратегії управління персоналом на підпри-
ємстві.

ІІІ. Результати
Діяльність будь-якої організації залежить

від конкретних особистостей. Люди визна-
чають придатність оснащення і технології,
встановлюють для себе обсяг функцій,
обов’язкових для виконання, пристосовують
до своїх можливостей структуру організації.
Тому працівники є центральним і головним
елементом у будь-якій системі управління
та в будь-якій виробничій системі.

Людина в організації (виробничій систе-
мі) виконує роль керівника (суб’єкта управ-
ління) і виконавця (об’єкта управління).
Працівники організації виступають об’єктом
управління, оскільки вони є продуктивною
силою, головною складовою будь-якого ви-
робничого процесу. Тому планування, фор-
мування, розподіл, перерозподіл і раціона-
льне використання людських ресурсів на
виробництві становить основу менеджменту
персоналу і з цієї точки зору розглядається
аналогічно до управління матеріально-
речовими елементами виробництва. Разом
з тим персонал – це, насамперед люди, які
характеризуються складним комплексом
індивідуальних якостей, серед яких соціаль-
но-психологічні відіграють основну роль.
Здатність персоналу одночасно виступати
об’єктом і суб’єктом управління – головна
специфічна особливість менеджменту пер-
соналу [5, с. 114–116].

Методологія управління персоналом пе-
редбачає розгляд сутності персоналу орга-
нізації як об’єкта управління і процесу фор-
мування поведінки індивідів, яка відповідає
цілям і завданням організації, методам і
принципам управління персоналом.

Отже, слід зазначити, що на будь-якому
підприємстві існує технологія (сучасна стра-
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тегія) управління персоналом, що визначає
такі шляхи підвищення ефективності управ-
ління:
– відносно добре розвинута система адап-

тації до зовнішнього і внутрішнього се-
редовища (індивідуальне планування
кар’єри, підготовка й перепідготовка пер-
соналу, стимулювання професійного
зростання і ротації кадрів);

– гнучкі системи організації робіт (гуртки
якості, автономні робочі групи);

– системи оплати, побудовані на принци-
пах всебічного врахування персональ-
ного внеску (зокрема й самими працівни-
ками) і (або) рівня професійної компетент-
ності (знання, вміння, навички, які реа-
льно опанували працівники);

– підтримання високого рівня участі окре-
мих працівників і робочих груп у розроб-
ці та прийнятті управлінських рішень, які
стосуються їхньої повсякденної роботи,
застосування практики делегування по-
вноважень підлеглим;

– функціонування розгалуженої системи
організаційної комунікації, яка забезпе-
чує дво- і багатосторонні вертикальні,
горизонтальні й діагональні зв’язки в ор-
ганізації.
Участь людини в суспільних і виробничих

відносинах визначається її бажаннями, мо-
жливостями й мотивацією або спонуканням
до вирішення поставлених перед нею цілей.
Тож ефективне управління персоналом не-
можливе без розуміння мотивів і потреб
людини з метою правильного використання
стимулів до праці. Водночас у кожній органі-
зації існують свої унікальні вимоги до спів-
робітників. Певні додаткові вимоги висува-
ються з огляду на специфіку корпоративної
культури організації: фахівець, який відмін-
но працює, в “агресивному” або “м’якому”
середовищі, швидше за все, не буде ефек-
тивно працювати в іншій компанії з іншими
методами і принципами ведення бізнесу.

Майже п’ятдесят років тому в США була
розроблена унікальна технологія оцінюван-
ня персоналу, яка здобула назву “Asses-
sment Center” (від англ. Assessment – оці-
нювання) [6]. Assessment Center – це сучас-
на технологія оцінювання персоналу, яка
дає змогу отримати достовірну інформацію
як про особистісно-ділові якості окремих
співробітників, так і про відповідність якості
кадрового складу організації її цілям, куль-
турі, структурі тощо. На сьогодні, на думку
переважної більшості співробітників зарубі-
жних департаментів по роботі з персоналом,
це найбільш об’єктивний спосіб оцінювання
персоналу. Суть цієї технології полягає в
комплексному, багаторівневому підході до
кожної оцінюваної людини, нехай-то канди-
дат на вакантну посаду або співробітник,
який уже працює в компанії. Метод Asses-

sment Center дає змогу отримати найбільш
об’єктивну оцінку можливостей людини, не-
обхідних для виконання нею службових
обов’язків.

Суть методу полягає в тому, щоб створи-
ти вправи, які моделюють ключові моменти
діяльності оцінюваного, у яких виявилися б
наявні у нього професійно значущі якості.
Ступінь їх вираженості оцінюється відразу
декількома спостерігачами-експертами, і на
підставі цієї оцінки робляться висновки про
ступінь придатності атестованого до цієї
роботи, просування службовими сходами
або необхідності навчання.

Оцінка персоналу, проведена за техно-
логією Assessment Center, не тільки об’єк-
тивна, але й вигідна, оскільки дає змогу:
– отримати зафіксовану в письмовому

вигляді об’єктивну оцінку необхідних для
роботи особистих якостей кандидата/
співробітника;

– перевірити кандидата/співробітника у
справі, тобто наочно побачити його реа-
кцію на стрес, комунікативні навички,
навички роботи в колективі, лідерські
якості;

– продемонструвати навички кандидата/
співробітника його майбутньому/справж-
ньому керівнику;

– поспостерігати інтуїтивну реакцію керів-
ника на дії його оцінюваного підлеглого;

– порівняти показники конкретного канди-
дата/співробітника з показниками інших
претендентів на цю посаду, що викона-
ли ті самі завдання, у тих самих умовах;

– істотно скоротити часові витрати відділу
персоналу (за рахунок оцінювання кіль-
кох кандидатів одночасно);

– зробити об’єктивні висновки про потре-
би конкретного співробітника в навчанні;

– скласти індивідуальний план розвитку
кожного працівника.
Виявити непотрібність або необхідність

переміщення співробітників з однієї позиції
на іншу [6, с. 154].

Assessment Center складається з цілого
комплексу випробувань, проходячи через
які кандидат (співробітник) демонструє на-
явність або відсутність у нього якостей
(компетенцій), необхідних для успішного
виконання роботи. Компетенції – це набір
поведінкових характеристик, необхідних для
успішного виконання роботи. Найчастіше
роботодавця цікавлять, такі компетенції як:
– вміння працювати в команді;
– орієнтація на результат/процес;
– орієнтація на клієнта/товар;
– стратегічне мислення;
– комунікативність;
– лідерські якості;
– соціальна сміливість;
– мотивація на роботу;
– наявність шкідливих (які заважають ро-

боті) звичок.
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Технології проведення Assessment Cen-
ter відрізняються від традиційних систем
відбору та атестації не тільки використову-
ваними техніками, а й самим процесом ро-
боти. Люди, при правильному проведенні
Assessment Center, працюють із задоволен-
ням, в обстановці повного психологічного
комфорту, навіть опиняючись у стресових
ситуаціях. Крім того, в основі самої ідеї
Assessment Center лежить нова філософія
оцінки: передбачається, що недоліки, вияв-
лені в процесі якогось одного випробування,
можуть бути компенсовані перевагами в ін-
ших. Остаточне рішення щодо кандидата/
співробітника виноситься тільки за сукупніс-
тю випробувань. Досягається це тим, що
технологія Assessment Center має такі спе-
цифічні особливості:
– використання завдань різного типу, що

дають змогу виявити себе різним типам
кандидатів/співробітників;

– використання активних групових методів
роботи;

– використання ситуацій (зокрема, ігро-
вих), моделюючих діяльність керівницт-
ва й управління;

– використання безлічі оцінних процедур
та технік (у тому числі, тестових);

– специфічна просторово-часова органі-
зованість технології.
Класичний Assessment Center складаєть-

ся з таких компонентів:
1. Інтерв’ю з експертом.
2. Тести.
3. Коротка презентація учасника перед

експертами й іншими учасниками.
4. Ділова гра. Під керівництвом спостері-

гача група співробітників або кандидатів ро-
зігрує бізнес-ситуацію за заздалегідь підго-
товленим сценарієм.

5. Біографічне анкетування.
6. Опис професійних досягнень.
7. Індивідуальний аналіз конкретних си-

туацій (case-study).
8. Експертне спостереження.
За результатами спостереження скла-

даються рекомендації для кожного співробі-
тника.

За даними консалтингової агенції Hudson
Global Resources, саме такий підбір компо-
нентів дає можливість максимально досто-
вірно оцінити здібності, досвід, знання, осо-
бистісні якості й аспекти поведінки людини в
різних ролях [7]. Оригінальною є і методоло-
гія оцінювання, згідно з якою, за досліджу-
ваним співробітником спостерігають два
консультанти, у кожного з яких є стандартна
форма переліку якостей (компетенцій), не-
обхідних роботодавцю (наприклад, власти-
вість впливати на людей або ефективно
спілкуватися), і поведінкових індикаторів із
кожної компетенції (наприклад, вміння ефе-
ктивно спілкуватися залежить від здатності

аргументувати свою позицію, вислуховувати
співрозмовника тощо). Якщо оцінки консу-
льтантів не збігаються, то вони відтворюють
проведений експеримент і доходять єдиної
думки.

За даними Британського психологічного
товариства, достовірність результатів цент-
ру оцінювання персоналу є найвищою – 65–
70% (для порівняння: традиційне інтерв’ю –
5–19%; перевірка рекомендацій – 23%; мо-
делювання робочої ситуації – 54%; поведін-
кове інтерв’ю – 48–61%) [8, с. 133].

Кожна компанія формує свій набір і по-
слідовність компонентів проведення Asses-
sment Center залежно від своїх потреб, а
також тимчасових і фінансових ресурсів.
Використання результатів оцінювання та
отриманих тут рекомендацій дає змогу зна-
чно знизити кількість помилок при прийнятті
кадрових рішень, полегшує виявлення здіб-
них людей, концентрує увагу кадрових
служб на якостях, важливих для заняття
певних вакансій.

За підсумками оцінки прийнято проводи-
ти бесіди зі співробітниками організації (уча-
сниками оцінних процедур), де співробітни-
ки в коректній формі отримують достовірну
інформацію про власні професійні здібності,
про сильні та слабкі сторони власного сти-
лю діяльності. Отриманої інформації, як
правило, достатньо для самостійної побу-
дови індивідуального плану розвитку влас-
них професійних якостей.

Недоліком методу Assessment Center є
його висока вартість. Використання цього
методу може бути ефективним при оціню-
ванні рівня розвитку персоналу організації,
бо дає змогу найбільш достовірно проаналі-
зувати відповідність особистих якостей ме-
неджера рівню відповідальності та повно-
важень посади. При наборі співробітників у
практиці компаній, як правило, використо-
вуються традиційні методики оцінювання і
відбору персоналу.

IV. Висновки
Кардинальні зміни в економіці України

останніми роками вимагають всебічного
аналізу господарського механізму управлін-
ня, зокрема персоналом. Це пов’язано зі
зростанням ролі персоналу організації в
умовах становлення ринкових відносин.

Але застосування системи оцінювання
персоналу за допомогою методу Asses-
sment Center доцільно лише на певній фазі
життєвого циклу організації – фазі стабіль-
ності. Тому потрібні нові методи й форми
регулювання трудового потенціалу, адеква-
тні сучасному етапу економічного розвитку і
використанню робочої сили, складному про-
цесу формування дієвого механізму стиму-
лювання підвищення продуктивності праці й
економії робочої сили.
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Основна мета управління персоналом в
умовах трансформації економіки – це поєд-
нання ефективного навчання персоналу, під-
вищення кваліфікації і трудової мотивації для
розвитку здібностей працівників, стимулю-
вання їх до виконання робіт вищого рівня.
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Карминская-Белоброва М.В. Современная стратегия управления персоналом на пред-
приятии в условиях рыночной экономики

В статье рассмотрена современная стратегия управления персоналом на предприятии –
технология оценки персонала. Метод Assessment Center позволяет получить наиболее объек-
тивную оценку возможностей человека, необходимых для выполнения им служебных обязан-
ностей.

Ключевые слова: стратегическое управление, Assessment Center, метод оценки персо-
нала, предприятие, управление персоналом.

Karminska-Belobrova M. The current strategy of personnel management in the enterprise in
a market economy

The main purpose of personnel management in a transformation of the economy is a combination of
effective training, skills and motivation to work for the development of abilities of employees, encouraging
them to perform higher-level work. In this article the modern strategy of personnel management in the
enterprise – the technology staff estimates. Method of Assessment Center provides the most objective
assessment of human capabilities necessary for the performance of official duties.

Key words: the strategic Management, Assessment Center, the method of assessing personnel,
Enterprise, Management personnel.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто особливості процесів відтворення основних засобів промислових

підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України. Розроблено практичні рекомен-
дації щодо оптимізації процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах.

Ключові слова: основні засоби, капітал, відтворення, промисловість, амортизація, інвес-
тиції, фактори виробництва.

I. Вступ0

Найважливішим елементом виробничого
потенціалу будь-якого підприємства є осно-
вні засоби. Основні засоби, їх склад та струк-
тура, технічний стан, ступінь зношеності
мають істотне значення в організації ефек-
тивної діяльності промислового підприємст-
ва в умовах ринкової економіки. На сьогодні
для більшості промислових підприємств
найбільш важливими стають питання, пов’я-
зані зі збереженням наявного виробничого
потенціалу, тобто питання розробки і впро-
вадження малокапіталомістких заходів з
метою забезпечення працездатності облад-
нання. Виникає необхідність оптимізації си-
стеми ремонтно-технічного обслуговування
обладнання підприємства, тому що це най-
більш прийнятний варіант досягнення осно-
вного завдання процесу відтворення основ-
них засобів у коротко- і середньостроковому
періодах в умовах обмеженості інвестицій-
них ресурсів.

Інноваційно орієнтований розвиток про-
мислових підприємств є передумовою еко-
номічного зростання будь-якої сучасної
країни. Ця обставина потребує інвестицій-
ного забезпечення та державного стимулю-
вання своєчасного оновлення зношених за-
собів на підприємствах. Тому відтворення
основних засобів на сьогодні стало однією з
найактуальніших проблем національної
економіки.

Дослідженню питанню відтворення осно-
вних засобів промислових підприємств
України присвячені публікації провідних віт-
чизняних і зарубіжних науковців, таких як
В.Г. Андрійчук, Н.Ю. Брюховесцька, Т.А. Ва-
сильєва, М.Я. Дем’яненко, П.С. Єщенко,
Б.Є. Кваснюк, П.Т. Саблук, С.С. Шумська та
ін. Проте у цій сфері знань ряд завдань тео-
ретико-методологічного забезпечення про-
цесу відтворення основного капіталу проми-
слових підприємств розроблено не досить
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повно, а тому він потребує уточнення та по-
дальшого розвитку.

II. Постановка завдання
Мета статті – узагальнити теоретичні й

методологічні основи, а також розробити
практичні рекомендації щодо оптимізації
процесів відтворення основних засобів на
промислових підприємствах.

ІІІ. Результати
Основою виробництва на будь-якому

промисловому підприємстві є основні засо-
би, які беруть безпосередню участь у про-
цесі перетворення предметів праці в готову
продукцію, забезпечують нормальні умови
здійснення виробничого процесу, а також
зберігання та переміщення товарно-мате-
ріальних цінностей. Тому відсутність основ-
них засобів робить неможливим виробницт-
во продукції, виконання робіт або надання
послуг [2, с. 19].

Розглядаючи відтворення основних за-
собів, необхідно враховувати декілька аспе-
ктів поняття “Капітал”, який визначається
різноманітністю сторін цієї економічної кате-
горії. Найважливіші визначені основополож-
никами класичної економічної теорії: капітал –
це фактор виробництва і самозростаюча
вартість або вартість, здатна давати дохід
його власникові. Розглядаючи особливості
капіталу як економічної категорії, можна ви-
ділити його двоєдину природу: фізичну, як-
що капітал матеріалізований у речовій фо-
рмі засобів виробництва, і вартісну, якщо він
формується як вартість усіх ресурсів під-
приємства [6, с. 13].

Отже, двоєдина природа капіталу, що
включає об’єктивні властивості основних
засобів (функціонувати і відновлюватись),
визначається закономірностями його круго-
обігу. У результаті ці базові властивості
служать відправною точкою процесу відтво-
рення основних засобів і знаходять конкре-
тний прояв у їх знеціненні в міру фізичного й
морального зносу.



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

128

Сутність дослідження полягає у вияв-
ленні особливостей відтворення основних
засобів на українських промислових під-
приємствах та розробці пропозицій щодо
активізації процесів їх відновлення й онов-
лення в сучасних умовах. До чинників, які
супроводжують відтворювальний процес,
належать амортизаційна політика, яка при-
йнята на підприємстві, порядок вибору
стратегії оновлення основних засобів, зда-
тність промислового підприємства підтри-

мувати стійкість економічного розвитку [7,
с. 98]. Проведене дослідження відтворення
основних засобів з точки зору їх важкооно-
влюваності показало, що цю особливість
доцільно враховувати при формуванні ор-
ганізаційно-економічного механізму відтво-
рення основних засобів на промислових
підприємствах. Взаємозв’язок елементів
зазначеного механізму подано в матричній
формі (табл. 1).

Таблиця 1
Матриця взаємозв’язку елементів організаційно-економічного механізму

відтворення основних засобів машинобудівного підприємства
Підсистеми Блоки Методи Формування

(1)
Експлуатація

(2)
Оновлення

(3)
Вибуття

(4)
Планування (П) П1 П2 П3 П4

Інжиніринг (І) І1 І2 І3 І4Організаційний
Логістика (Л) Л1 Л2 Л3 Л4

Фінансовий
менеджмент
(ФМ)

ФМ1 ФМ2 ФМ3 ФМ4

Фінансово-
економічний Виробничий

менеджмент
(ВМ)

ВМ1 ВМ2 ВМ3 ВМ4

Важелі (В) В 1,2,3,4

Функціональна

Інструменти (Інс) Інс 1,2,3,4

Ресурсне
Фінансування,
кредитування
(Ф, К)

Ф, К 1,2,3,4

Нормативно-
правове

Регулювання
(Рег) Рег1 Рег2 Рег3 Рег4

Контролінг (К) К1 К2 К3 К4

Забезпечення

Обліково-
аналітичне Еккаунтинг (Е) Е1 Е2 Е3 Е4

Організаційно-економічний механізм від-
творення основних засобів на промислових
підприємствах сформований на основі сис-
тематизації розрізнених елементів і каналів
поповнення, відновлення та концентрації
капіталу і відносин підприємства із зовніш-
нім середовищем, як єдиний інтегрований
механізм, який служить не тільки меті
об’єднання і взаємозумовленості організа-
ційних та економічних методів, але й зрос-
танню синергетичного ефекту. У блоках мо-
делі механізму доцільно враховувати мето-
ди, застосовані в процесі відтворення на
різних етапах життєвого циклу основних за-
собів, і їх функціональні завдання. Напри-
клад, організаційний блок у функціональній
підсистемі має включати метод планування
(заснований на індикативному плануванні):
П1 – планування потреби в основних засо-
бах як у грошових, так і в натуральних пока-
зниках, планування способу створення, ви-
бір постачальника, планування способу
амортизації; П2 – планування умов експлуа-
тації об’єктів основних засобів та розробка
графіків планових процедур підтримання
робочого стану основних засобів, плануван-
ня показників використання виробничих по-
тужностей; П3 – планування термінів і дже-
рел оновлення основних засобів за натура-
льно-речовими елементами, планування

простого або розширеного відтворення; П4 –
планування способу ліквідації й утилізації
основних засобів, використання придатних
залишків.

В усіх елементах організаційно-еконо-
мічного механізму промислових підпри-
ємств виявляються його особливості: у ме-
тодах організаційного й економічного впли-
ву та управління ресурсами, напрямах їх
використання, наборі економічних важелів,
інструментів, регуляторів відтворення ос-
новних засобів. Ці регулятори забезпечу-
ють поточну діяльність підприємства, але
підсилюють відплив фінансових ресурсів із
засобів накопичення, необхідних для від-
творення основних засобів. Розбалансова-
ність елементів організаційно-економічного
механізму, макроекономічних регуляторів
(ціни, дотації, трансферти, податки, кредит,
бюджетні інвестиції), недосконалість мето-
дів організаційного, економічного впливу та
стимулювання кругообігу капіталу не дають
змогу промисловим підприємствам злаго-
джено функціонувати, знижують можли-
вість компенсації витрат і простого відтво-
рення засобів виробництва та інших ресур-
сів. Макроекономічні регулятори кількісно
обмежують розмір інвестиційних ресурсів,
що спрямовуються державою в конкретні
сфери для виконання цільової функції на-
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копичення й оновлення основних засобів
[3, с. 34–38]. Одним із найважливіших за-
вдань економічної політики підприємства
має стати відновлення відтворювальної
функції амортизації. До 2010 р. за рахунок
коштів нарахованої амортизації було за-
безпечено відтворення вибулих основних
засобів у середньому трохи більше ніж на

третину (37,8%). Виявлено, що промислові
підприємства, у яких амортизаційні відра-
хування становили менше ніж 10% від вар-
тості основних засобів, які вибули і фондо-
озброєність яких нижча за 2,5 тис. грн, пе-
ревищили критичну мету безпеки і незале-
жності (табл. 2) [4, с. 44–47].

Таблиця 2
Забезпеченість потреби підприємств машинобудівної галузі в активній частині
основних засобів за рахунок амортизаційного фонду станом на 2011 р. тис. грн

Використано амор-
тизаційних відраху-

вань

№
з/п Підприємства галузі

Н
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ах
ов
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а 
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В
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1 ПАТ “МОТОР СІЧ” 156 489 142 789 93 305 221 338 0,42 розширене

2
ПАТ «Харківський
машинобудівний завод
“Світло Шахтаря”»

21 135 21 135 1473 15 612 0,09 розширене

3 ПАТ “Дружківський
машинобудівний завод” 17 886 17 886 17 886 9976 1,80 просте

4 ПАТ “Красилівський
машинобудівний завод” 1891 256 256 256 1,00 просте

5 ПАТ “Енергомашспецсталь” 100 230 229 162 229 051 207 901 1,10 просте
6 ТОВ “Універсальна бурова техніка” 807 – – 101 – розширене

7 ПАТ “Маріупольський завод важкого
машинобудування” 18 388 18 388 6709 6848 0,98 розширене

8 ПАТ холдингова компанія “АвтоКраЗ” 47 106 7432 4484 4484 1,00 просте
9 ПАТ “Дніпровагонмаш” 7165 4668 2165 2165 1,00 просте

З урахуванням розглянутих аспектів,
для вдосконалення управління відтворю-
вальним процесом і підвищення його ефек-
тивності на машинобудівному підприємстві
необхідно відновлювати відтворювальну
функцію амортизації. Оскільки наявність
значної частки внутрішнього обороту виро-
бленої продукції (20–30%) не дає змоги
машинобудівним підприємствам повною
мірою користуватися всією сумою нарахо-
ваної амортизації для відтворення основ-
них засобів, запропоновано методику пе-
ренесення всієї суми нарахованої аморти-
зації тільки на собівартість реалізованої
продукції. Розрахунок здійснюється за фо-
рмулою:

СРП = РТ × (МВ + ВОП +
+ СП + ІВ) + А, (1)

де СРП – собівартість реалізованої проду-
кції;

РТ – рівень товарності;
МВ – матеріальні витрати;
ВОП – витрати на оплату праці;
СП – соціальні платежі;
ІВ – інші витрати;
А – амортизація.

Кінцева формула для визначення зміни
рівня собівартості реалізованої продукції
буде мати вигляд:

Рс. т. п. = РТ × (1 – РА), (2)

де Рс. т. п. – рівень собівартості товарної
продукції;

РА – рівень амортизації.
Застосування цієї методики гарантує ство-

рення амортизаційного фонду, достатнього
для простого відтворення основних засобів.

Крім того, поліпшення використання
основних засобів на рівні підприємства
можна досягти шляхом звільнення остан-
нього від зайвого обладнання, машин та
інших основних засобів; своєчасного і які-
сного проведення планово-запобіжних ре-
монтів; підвищення рівня кваліфікації об-
слуговуючого персоналу; підвищення рів-
ня механізації та автоматизації; впрова-
дження нових технологій [1, с. 86–89]. З
урахуванням цього на промислових під-
приємствах можна впровадити такий ал-
горитм оцінювання варіантів оновлення
основних засобів зі співвідношення витрат
і економічних результатів діяльності під-
приємства (рис.).
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Структура основних факторів виробництва

Інвестиції за рахунок власних та залучених коштів

Структура основних факторів виробництва з
урахуванням принципу не зменшення ефективності

використання основних засобів.
Зміни:

Чисельності і структури
робітників (фактор

праця ∆ Пр1)

Структури і розміру
фактора земля ( ∆ Пр2)

Структури і розміру
фактора капітал ( ∆ Пр3)

Виручка від
вивільнення та продажу
основних засобів (Воз)

Амортизаційні
відрахування (А)

Сукупний ефект від впровадження варіанта відтворення
основних засобів

( ∆ Пр1 + ∆ Пр2 + ∆ Пр3 + Воз + А)

Рис. Алгоритм оцінювання результативності інвестиційних проектів оновлення основних засобів

∆Пр – відображає зміну обсягу виробни-
цтва продукції (у вартісному виразі), яке тя-
гне зміну прибутку підприємства і викликане
впливом цього чинника виробництва.

Відмінною особливістю представленої
моделі є орієнтир не тільки на економічну,
але й на сукупну ефективність використання
основних засобів, з урахуванням зміни супу-
тніх факторів виробництва – землі й праці,
які при придбанні більш досконалих основ-
них засобів будуть затребувані в розшире-
ному масштабі. Ця сума і буде непрямою
оцінкою варіантів інвестицій. Проведена
оцінка механізму відтворення основних за-
собів показала, що великомасштабні проек-
ти у цій сфері потребують вибору оптима-
льного варіанта для кожного машинобудів-
ного підприємства.

Тому запропонований алгоритм оціню-
вання варіантів оновлення основних засобів
(рис.) необхідно застосовувати для вияв-
лення комплексного корисного ефекту від
використання придбаних основних засобів.
Критерієм оптимальності в запропоновано-
му алгоритмі обрано рівень приросту прибу-
тку на одну гривню капіталовкладень, ви-
кликаного зміною структури сполучених фа-
кторів (земля й праця) при незнижуваній
ефективності використання основних засо-
бів [5, с. 212–216]. Усе це в рамках зазначе-
них взаємозв’язків елементів організаційно-
економічного механізму відтворення основ-
них засобів промислових підприємств, по-
даних у матричній формі (табл. 1), дасть
змогу виділити важелі та функції управління
рухом основних засобів, сприятиме коорди-
нації діяльності всіх підрозділів підприємст-
ва і його контрагентів, а також підвищить
якість прийнятих рішень з регулювання від-

творювального процесу на окремих його
стадіях.

IV. Висновки
Виходячи з аналізу й узагальнення ви-

кладених в економічній літературі теоретич-
них поглядів на використання та відтворен-
ня основного капіталу промислових підпри-
ємств, виявлено, що ці питання вимагають
поглибленого вивчення та уточнення окре-
мих економічних категорій і термінів відпові-
дно до вимог ринкової економіки. Встанов-
лено, що сучасному процесу відтворення
властиві низькі темпи зростання й уповіль-
нення оновлення основних засобів. Це зу-
мовило зниження ефективності його вико-
ристання. Доведено, що на промислових
підприємствах необхідно створити відповід-
ний механізм, який забезпечить сукупне об-
ґрунтоване використання зовнішніх і внут-
рішніх джерел фінансування оновлення ос-
новних засобів. Аналіз внутрішніх джерел
фінансування процесу відтворення основно-
го капіталу показав, що одним із основних
джерел є амортизаційні відрахування, які
зумовлюють необхідність лібералізації дер-
жавної податкової політики.
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Карчевская А.Г. Особенности процессов воспроизводства основных средств на про-
мышленных предприятиях

В статье рассмотрены особенности процессов воспроизводства основных средств про-
мышленных предприятий в современных условиях развития экономики Украины. Разработа-
ны практические рекомендации для оптимизации процессов воспроизводства основных
средств на промышленных предприятиях.
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Karchevskaya А. Features of processes of reproduction of the fixed assets on industrial
enterprises

In the article deals with current problems of reproduction processes, plant and equipment of
industrial enterprises in the current conditions of the economy of Ukraine. The author of the article is
develop practical recommendations for optimization of processes of reproduction of the fixed assets
on industrial enterprises.

Key words: fixed assets, capital, reproduction, processing, depreciation, investments, factors of
production.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ
НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено дослідження попиту на товари споживчого ринку з орієнтацією на по-

треби споживачів та на їх споживчу спроможність. З урахуванням особливостей торговельної
діяльності підприємства “Сільпо” проведено аналіз асортиментної політики, формування й ре-
гулювання процесів поставки, зберігання та реалізації товарів, забезпечення матеріальними й
трудовими ресурсами, а також характеру товарообігу. Виявлено напрями, що знижують
якість робіт з вивчення попиту, та запропоновано заходи вирішення цієї проблеми.

Ключові слова: торговельна послуга, якість послуги, товар, попит, пропозиція, потреба,
ринок, кон’юнктура ринку, споживачі, обслуговування споживачів, оцінка торгівельної діяльно-
сті, витрати, прибуток, супермаркет.

I. Вступ0

Маркетингова концепція бізнесу перед-
бачає, що весь процес виробництва, реалі-
зації товарів і надання послуг будується,
виходячи із всебічного врахування інтересів
споживача й активного впливу на його еко-
номічну поведінку, що дає змогу вирішувати
ринкові проблеми найбільш раціонально,
домагатися узгодження попиту та пропозиції
з найменшими втратами й забезпечувати
отримання необхідного розміру прибутку.

Дослідження попиту населення на спо-
живчі товари належать до напряму, досить
широко і повно висвітленого в науковій літе-
ратурі. Методологічні аспекти дослідження
попиту й поведінки споживачів розгляда-
ються у працях зарубіжних і вітчизняних
учених О.Д. Андрєєвої, Дж. Блайта, С.С. Гар-
кавенко, Є.П. Голубкова, Е. Дихтля, Ф. Кот-
лера, Г.Д. Крилової, Ф.А. Крутікова, Ж.Ж. Лам-
бена, А.П. Підкасистого, Л.С. Рябінського,
Б.А. Соловйова, Л.Ф. Столмова, В. Хойера,
О.М. Шканова та ін.

II. Постановка завдання
Мета статті – вивчити попит на послуги

роздрібного торговельного підприємства “Сі-
льпо” та розробити заходи щодо підвищен-
ня його рівня з урахуванням потреб і вимог
споживачів як до самих товарів, так і до яко-
сті торговельних послуг, що надаються.

ІІІ. Результати
При управлінні попитом ТОВ “Сільпо”

особливу увагу приділяє вивченню спожив-
чого попиту та кон’юнктури ринку, пошуку й
вибору постачальників, встановленню гос-
подарських зв’язків, розвитку закупівельної
діяльності тощо. Використовуються такі ви-
ди робіт з вивчення попиту:
– проведення виставок-продажів;
                                                          
0 © Корінєв В.Л., Мокроусова Ю.О., 2013

– опитування покупців;
– дні обліку незадоволеного попиту;
– облік відкликань покупців;
– розрахунок прогнозів попиту;
– складання кон’юнктурних оглядів;
– покази, демонстрації виробів з ураху-

ванням думок покупців;
– інше (консультації, творчі зустрічі тощо).

Усі ці заходи здійснюються приблизно рі-
вномірно (табл. 1). Причиною такого стано-
вища є насамперед неможливість впрова-
дити ці рекомендації у виробництво через
відсутність потрібної сировини й допоміжних
матеріалів, недосконалості технології й
устаткування.

Таким чином, робота з вивчення попиту
має реально реалізуватися на практиці, щоб
ефект діяльності супермаркету “Сільпо” не
знижувався, бо це може призвести до пере-
творення фірмової мережі в традиційну тор-
говельну мережу.

Виявлено й інші причини, що знижують
якість робіт з вивчення попиту в ТОВ “Сі-
льпо” (табл. 2). Також на попит в ТОВ “Сіль-
по” впливають такі чинники, як якість обслу-
говування, надання супутніх послуг, ство-
рення комфортних умов для здійснення по-
купки.

У ТОВ “Сільпо” продукти для діабетиків
наявні та винесені в спеціальний відділ або
стійку. Також керівництво магазину чималу
увагу приділяє такій категорії покупців, як
мами з маленькими дітьми. Проте серед
відвідувачів супермаркетів є мами з дітьми,
старшими за віком, які зазнають ряду труд-
нощів через відсутність дитячих кімнат або
куточків, де можна залишити дитину, а спе-
ціальних візочків у супермаркеті немає.



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

133

Таблиця 1
Структура заходів, що впливають на зміну попиту на продукцію

Заходи Питома вага, %
Виставка-продаж 13
Опитування покупців 13
День обліку незадоволеного попиту 14
Облік побажань покупців 12
Розрахунок прогнозів попиту 9
Складання кон’юнктурних оглядів 16
Показ, демонстрація виробів з урахуванням думок покупців 11
Облік обраних моделей, зразків 11
Інше 1
Усього 100

Таблиця 2
Чинники, що знижують якість робіт з вивчення попиту в ТОВ “Сільпо”

Причина Питома вага, %
Відсутність потрібних методик 31
Низька якість, неефективність діючих методик 7
Складність, громіздкість діючих методик 6
Проведення роботи з вивчення попиту малими силами 9
Недостатня підготовка фахівців з вивчення попиту 9
Відволікання фахівців з вивчення попиту на іншу роботу 4
Інше 34
Усього 100

Мало хто може дозволити собі спеціаль-
ний похід до супермаркету без зайвих речей
і сумок. Найчастіше за продуктами до мага-
зину заходять “по дорозі”, наприклад, з ро-
боти додому. Щоб уникнути конфліктів і не-
приємних ситуацій з охороною, у “Сільпо”,
як і в багатьох супермаркетах, існують ка-
мери схову. Проте їхня невелика кількість
не є значною перевагою серед інших супер-
маркетів. Позитивно можна охарактеризува-
ти ситуацію з візками і кошиками.

Для оцінювання діяльності супермаркетів з
управління попитом та якості обслуговування
було проведено дослідження. Програма до-
слідження включала вивчення показників, що
відображають потреби й очікування спожива-
чів, які відповідним чином визначають попит
на товари. Особлива увага приділялася по-
слугам, що надаються супермаркетами. Оці-
нювались три схожі між собою й найбільш
відомі супермаркети у центрі м. Запоріжжя
(“Сільпо”, вул. Грязнова, 6; “Ашан”, вул. Запо-
різька, 1Б; “Амстор”, вул. Перемоги, 64).

Попередньо для цього дослідження було
розроблено шкалу оцінок. У ході анкетуван-
ня кожен супермаркет досліджувався за
20 показниками, кожен з яких оцінювався за
п’ятибальною шкалою (табл. 3), а потім під-
раховувався середній бал за кожним показ-
ником у межах мережі та загальна сума ба-
лів за 20 показниками. Таким чином, макси-
мум, який міг набрати кожен супермаркет,
становив 100 балів.

Слід мати на увазі, що одержані резуль-
тати дослідження за передбаченими показ-
никами стосуються тільки вказаних супер-
маркетів. Установлено, що супермаркети у
своїй більшості орієнтуються на спроможно-
го та багатого покупця, що вирушає за поку-
пками на власному автомобілі. Місця для
паркування є практично при кожному супер-
маркеті, а ось дістатися до великого мага-
зину громадським транспортом іноді прак-
тично нереально. Не достатньо уваги приді-
ляється в супермаркетах покупцям з особ-
ливими потребами. Так, продукти для діа-
бетиків є практично в усіх супермаркетах,
але в більшості з них вони не винесені в
спеціальний відділ або стійку. А відшукати
діабетичні продукти на полицях із солодо-
щами дуже складно.

Урахування особливостей попиту на
продукцію досліджуваних супермаркетів має
здійснюватися зважаючи на конкурентну
ситуацію на вітчизняному ринку, характер
процесу реалізації конкретних товарів та
перспективи розвитку послуг відповідно до
потреб і вимог конкретних груп споживачів.
При цьому слід мати на увазі, що зростаюча
роль торговельного підприємства познача-
ється на типових організаційних структурах.
Конкретно це виражається в тому, що всі
служби супермаркетингу мають розглядати
маркетинг як головну функцію торговельно-
го підприємства та з цих позицій підходити
до підвищення попиту на продукцію.

Таблиця 3
Оцінна шкала балів за показниками послуг для проведення дослідження попиту

Бали та оцінки
За кожним показником Загальна оцінка (сума всіх показників)
4,5–5,00 Відмінно 80–100 Відмінно
3,5–4,49 Добре 60–79 Добре
2,5–3,49 Задовільно 40–59 Задовільно
1,5–2,49 Погано 20–39 Погано
0–1,49 Дуже погано 0–19 Дуже погано
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Характерною особливістю діяльності су-
пермаркетів є забезпечення можливості для
споживачів купити “все і відразу”. При цьому
покупцеві важливо неспішно розглянути то-
вар, потримати його в руках, вивчити інфо-
рмацію про виробника, склад, терміни реа-
лізації. А розташування товарів на полицях
не завжди зручне: деякі полиці розташовані
так низько, що товари і цінники знаходяться
практично на підлозі. Чи, навпаки, зустріча-
ються занадто високі стелажі, до того ж
щільно заставлені товаром. Особливо це
незручно, якщо товар скляний або в тарі зі
скла. Випадки розбиття скляного товару ча-
сто пов’язані з непродуманим його розташу-

ванням, а витрати в таких ситуаціях про-
давці нерідко прагнуть перекласти на спо-
живача.

Організатори роботи супермаркетів ма-
ють великі незадіяні ресурси, здатні підняти
рівень обслуговування відвідувачів і покуп-
ців. Визнані у всьому світі та європейській
спільноті, зокрема, стандарти послуг у сфері
торгівлі орієнтовані, передусім, на потреби
споживачів, їх вивчення та задоволення. Це
і є орієнтир на шляху якісного розвитку по-
слуг супермаркетів в Україні в умовах все
більш зростаючої конкурентної ситуації на
вітчизняному ринку (табл. 4).

Таблиця 4
Показники та результати споживчої оцінки послуг супермаркетів

на основі розробленої шкали оцінок
СупермаркетиПоказники “Амстор” “Ашан” “Сільпо”

Камери і шафи схову 5/без зауважень, існують у по-
трібній кількості

4/ немає камер схову, існує па-
кування в пакети

4,2/ недостатньо

Візки і кошики 4/мало візків для дітей 5/без зауважень, у великій кіль-
кості

3,9/не достатня кількість

Цінники 5/крупно виділена акційна ціна 5/ крупно виділена акційна ціна 4/наявність зайвих даних
Розташування товару 4/без істотних зауважень 4/високі стелажі 4/без істотних зауважень
Ширина відстані між стела-
жами

5/без зауважень 5/без зауважень 5/без зауважень

Безкоштовні пакети для
продуктів

5/Безкоштовні пакети для про-
дуктів

4/ з невеликими зауваженнями,
не вистачає пакетів

3/у деяких відділах немає
пакетів

Нарізка продукції 5/без зауважень 5/без зауважень 5/без зауважень
Консультанти іперсонал,
компетентність і ввічливість

3,5/не у всіх відділах, не доста-
тньо компетентні

3,5/достатньо ввічливі, мало
консультантів

3,7/ не достатньо консуль-
тантів

Санітарно-гігієнічний стан
приміщення та продуктів

5/без зауважень 4/усохлі овочі і фрукти 3,5/ зустрічається товар,
термін дії якого закінчився

Касове обслуговування 4/складно розібратись у чеку 3/черги 3,7/ черги “в години пік”
Каси для покупців
1–2 одиниць товару

0/відсутні 1/є, але не працюють 0/ відсутні

Термінали для оплати карт-
кою

5/існують, без зауважень 2/ є, але на окремих касах 5/ існують без зауважень

Куточок споживача, книга
скарг, контрольні ваги

5/без зауважень 2/книгу скарг видають за вимо-
гою

5/ без зауважень

Контрольні ваги 0/відсутні 4/лише на касі 1,7/ є, не завжди працю-
ють

Туалет для відвідувачів 5 /без зауважень 5/без зауважень 1,9/ є, не завжди працює
Паркування автомобілів 5/без зауважень 5/без зауважень 3,9/ не дуже велика площа
Пандуси та система дверей
для виїзду інвалідних та ди-
тячих колясок

5/без зауважень 5/без зауважень 5/без зауважень

Покажчики відділів 5/без зауважень 3/дуже високо 5/без зауважень
Дисконтні картки 5/без зауважень 1/відсутні 5/без зауважень
Сайт супермаркету 3,5/відсутні замовлення/

доставка продуктів додому
5/без зауважень 4,6/ без істотних зауважень

Загальна оцінка, бал Відмінно, 84 бали Добре, 74,5 бала Добре, 77,1 бала

Також було проведено тестування супе-
рмаркетів на предмет наявності супутніх
послуг (табл. 5). Так, досить важливою є
зручність під’їзду до супермаркету громад-
ським транспортом, наявність аптечного

кіоску на прилеглій до супермаркету тери-
торії, пункти обміну валют, продаж живих
квітів. Але такі послуги недостатньо розви-
нуті у вітчизняних супермаркетах.

Таблиця 5
Чинники, що характеризують супутні послуги супермаркетів

СупермаркетиПоказники
“Амстор” “Ашан” “Сільпо”

Близькість зупинок/станцій громадського транспорту + + +
Аптечний кіоск + – +
Пункти обміну валюти + + +
Продаж карт грошового поповнення рахунків мобільних телефонів + + –
Продаж живих квітів – – –
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Як видно з табл. 4 та 5, рівень якості по-
слуг, що надаються відвідувачам супермар-
кету “Сільпо”, міг би бути вищим, якби керів-
ники й працівники цих торгових підприємств
більше цікавилися існуючим попитом і очіку-
ваннями споживачів. На жаль, слабкий мар-
кетинговий менеджмент ТОВ “Сільпо” не
намагається нав’язати відвідувачеві свою
пропозицію, не приділяючи достатньої уваги
попиту та, відповідно, ставленню спожива-
чів до його товарів і послуг.

Таким чином, торговельне підприємство
“Сільпо” веде недостатньо успішну діяль-
ність з управління попитом. Враховуючи це,
керівництву підприємства необхідно зверну-
ти увагу на такі сильні сторони його марке-
тингової діяльності, як мерчандайзинг та
продуману маркетингову стратегію, за раху-
нок чого можна досягти ефекту масштабу
діяльності, що необхідний для завойовуван-
ня певної частки ринку.

ІV. Висновки
У процесі проведеного дослідження про-

аналізовано особливості формування попи-
ту на послуги торговельного підприємства
“Сільпо”, установлено недоліки та запропо-
новано заходи щодо підвищення його рівня.
Необхідно вдосконалити процес планування
діяльності супермаркету і покажчиків відді-
лів з урахуванням ускладнення маршрутів
покупців в ході пошуку потрібного товару.
При цьому особлива увага має приділятися
показникам, що відображають потреби й
очікування споживачів, які відповідним чи-

ном визначають попит на товари. Особливо
це стосується супутніх послуг, що надають-
ся супермаркетом.

Слід більше уваги звернути на професій-
ну поведінку персоналу супермаркету сто-
совно споживачів. Його ввічливість і привіт-
ність мають бути нормою та усвідомленою
необхідністю. Рівень попиту на товари та
послуги, що надаються відвідувачам супер-
маркету “Сільпо”, міг би бути вищими, якби
керівники та працівники цього торгового під-
приємства більше цікавилися очікуваннями
й побажаннями споживачів.

Як результат, запропоновані заходи за-
безпечать високу рентабельність діяльності
торговельної мережі досліджуваного супер-
маркету, його стійкість до цінової конкурен-
ції та захист від входження на ринок нових
конкурентів.
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Коринев В.Л., Мокроусова Ю.А. Обоснование мероприятий по повышению спроса на
продукцию предприятия

В статье проведено исследование спроса на товары потребительского рынка с ориен-
тацией на потребности клиентов и на их потребительскую способность. С учетом особен-
ностей торговой деятельности предприятия “Сильпо” проведен анализ ассортиментной
политики, формирования и регулирования процессов поставки, хранения и реализации това-
ров, обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, а также характера товарообо-
рота. Выявлены направления, снижающие качество работ по изучению спроса, и предложе-
ны меры по решению данной проблемы.

Ключевые слова: торговая услуга, качество услуги, товар, спрос, предложение, потреб-
ность, рынок, конъюнктура рынка, потребители, обслуживания потребителей, оценка тор-
говой деятельности, расходы, прибыль, супермаркет.

Korinev V., Mokrousovа Y. Justification of measures to increase demand for enterprise
In the article research of demand for goods of user market is conducted with the orientation on the

necessity of clients and on their consumer ability. Taking into account the features of point-of-sale
activity of enterprise of yl’po the analysis of assortment policy forming and adjusting of processes is
conducted deliveries, storage and realization of commodities, providing by material and labours
resources, and also character of commodity turnover. Directions reducing quality of works on the study
of demand are exposed, and measures are offered in decision of this problem.

Key words: point-of-sale favour, quality of favour, commodity, demand, suggestion, necessity,
market, state of affairs of market, users, maintenances of users, estimation of point-of-sale activity,
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено державне регулювання рекламної діяльності підприємств в Україні

та проблеми, які пов’язані з недоліками Закону України “Про рекламу” і виникають при здійс-
ненні рекламної діяльності підприємствами, а також визначено основні напрями вдосконален-
ня законодавства про рекламу та його застосування у практичній діяльності.

Ключові слова: реклама, правове регулювання, інформація, рекламна діяльність.

І. Вступ0

Реклама сьогодні являє собою явище
соціально-економічне, комплексне, яке охо-
плює окремі сфери людської діяльності –
творчість, бізнес, науку, політику. Останнім
часом, коли зростає насиченість ринку то-
варами й послугами, коли маркетингова ді-
яльність підприємств, спрямована на просу-
вання їх продукції, стає все агресивнішою,
особливо важливого значення набуває дер-
жавне управління зазначеними процесами.
Держава не може перебувати осторонь
складних процесів, які відбуваються у сфері
рекламної діяльності, як і в суспільстві в ці-
лому.

Неконтрольоване здійснення реклами
може завдати чималої шкоди інтересам су-
спільства, правам і свободам окремих гро-
мадян. У зв’язку із цим виникає необхідність
державного управління у сфері рекламної
діяльності, яке здійснюється переважно за-
собами регулювання. Одним із напрямів
державного управління зазначеної сфери є
встановлення правових механізмів функціо-
нування реклами.

Питанням теорії та практики рекламної
діяльності було присвячено праці як зарубі-
жних (К. Бове, А. Дейяна, Ф. Джефкінса,
Ф. Котлера, Ч. Сендіджа та ін.), так і українсь-
ких учених (Є. Ромата, В. Ученової, О. Фео-
фанова та ін.).

Економічним аспектам рекламної діяль-
ності присвячені праці О.В. Бакалінського,
В.В. Глазунової, С.В. Динчева, Т.В. Новіко-
вої, І.Я. Рожкова та ін.

Питання нормативно-правового регулю-
вання рекламної діяльності в Україні дослі-
джують такі вчені: А. Гринько-Гузевська,
О.М. Крамаренко, О.Г. Курчин, Н. Лютко та ін.

Варто зазначити, що правове регулю-
вання реклами спрямоване на запобігання і
припинення недобросовісної реклами, яка
                                                          
0 © Корінєв В.Л., Олійник І.В., 2013

здатна завдати шкоди як майновим, так і
немайновим правам громадян і юридичних
осіб, суспільним інтересам. Правове регу-
лювання рекламної діяльності в наш час
має значні недоліки, практичне здійснення
управління в цій сфері також потребує зна-
чного вдосконалення.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є висвітлення проблем, які

пов’язані з недоліками Закону України “Про
рекламу”, при здійсненні рекламної діяльно-
сті підприємством. Це дасть можливість дій-
ти певних висновків стосовно вдосконален-
ня законодавства про рекламу та подаль-
шого його застосування в практичній діяль-
ності вітчизняних підприємств.

ІІІ. Результати
Законодавство України про рекламу фо-

рмувалось поступово. До 1992 р. практично
були відсутні правові норми, які б регулюва-
ли рекламу, якщо не вважати окремих по-
ложень, що містились у деяких нормативних
актах, які не мали узагальненого характеру,
стосувались лише деяких аспектів регламе-
нтації рекламної діяльності [1, с. 176].

Законодавець визначався з поняттям ре-
клами ще в Законі України “Про інформацію”
від 02.10.1992 р., де відніс рекламні повідом-
лення і оголошення до інформації довідко-
во-енциклопедичного характеру (ст. 24 За-
кону), а в ст. 40 закріпив, що інформаційна
продукція (у тому числі, відповідно, і рекла-
мна) – це матеріалізований результат інфо-
рмаційної діяльності, призначений для за-
доволення інформаційних потреб громадян,
державних органів, підприємств, установ і
організацій.

Необхідність здійснення правового регу-
лювання інституту реклами в Україні викли-
кало прийняття Верховною Радою України
03.07.1996 р. Закону України “Про рекламу”,
яким чітко визначено засади рекламної дія-
льності в Україні, регулюються відносини,
що виникають у процесі виробництва, роз-
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повсюдження та споживання реклами. На
сьогодні це основний чинний нормативний
акт, який регулює інститут реклами. Закон
України “Про рекламу” порівняно невеликий,
але досить ємний: він складається з чоти-
рьох розділів і містить лише 29 статей, од-
нак у них законодавець максимально чітко
визначив політику державного регулювання
рекламної діяльності [2, с. 341].

Реклама – це інструмент ринку, в її осно-
ві лежать інформація та переконання. Вона

може передавати суспільні, політичні та
благодійні ідеї й тим самим ставати части-
ною громадського життя. Підводячи підсу-
мок вищесказаному, можна виділити такі
функції реклами: економічна, просвітницька,
виховна, політична, соціальна, естетична.
Так, залежно від виконуваних функцій виді-
ляють види реклами: інформативна, пере-
конувальна, нагадувальна, підкріплювана і
“Лице фірми” (табл. 1).

Таблиця 1
Функції реклами

№ з/п Вид реклами Виконувані функції
1 Інформативна Доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх види, призначення, показ-

ники якості, особливості, рівень цін тощо.
Повідомляє про місце знаходження підприємства чи торговельного закладу, номери
телефонів

2 Переконувальна Заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому товару.
Змінює сприйняття споживачем властивостей товару.
Переконує споживача в необхідності придбання товару

3 Нагадувальна Нагадує споживачеві про наявність товару, місце та умови його продажу й викорис-
тання

4 Підкріплювальна Підтримує споживача в його роздумах щодо вибору конкретного товару чи послуги
5 “Лице фірми” Формує образ товару та імідж підприємства

Юридичне визначення реклами містить-
ся у ст. 1 Закону: “Реклама – інформація
про особу чи товар, розповсюджена в будь-
якій формі та в будь-який спосіб і призначе-
на сформувати або підтримати обізнаність
споживачів реклами та їх інтерес щодо та-
ких особи чи товару” [6, с. 2].

Реклама є як частиною економічних від-
носин, так і частиною взаємин між людьми.
Тому реклама – діалог між продавцем і спо-
живачем, де продавець виражає свої наміри
через рекламні засоби, а споживач – заціка-
вленість у певному товарі. Якщо покупець

не виявив інтерес, то мета рекламодавця не
досягнута.

Реклама – це інформація, яка розповсю-
джується у будь-якій формі та будь-яким
способом (у письмовій, усній формі, у ви-
гляді будь-яких зображень тощо, незалежно
від засобу розповсюдження, що використо-
вується для доведення реклами до її спо-
живача). Тож за каналами розподілу існують
такі види реклами, як пряма, через пресу,
друкована, екранна, зовнішня, на транспор-
ті, у місці продажу (табл. 2).

Таблиця 2
Рекламні канали розподілу

Вид реклами Канали розподілу
Пряма Пошта, передання з рук у руки, за допомогою інформаційних листів
Через пресу Газети, часописи, бюлетені, довідники, телефонні книги
Друкована Проспекти, каталоги, буклети, листівки, календарі
Екранна Телебачення, слайди, через поліекран
Зовнішня Плакати, панно з нерухомими об’єктами, об’ємні конструкції, вітрини
На транспорті Написи на транспорті, оголошення в салонах, на вокзалах
У місці продажу Вітрини магазинів, вивіски, знаки, плакати, упаковки

Головним терміном, покладеним в осно-
ву визначення реклами, є інформація, тому
аналіз варто розпочати саме з нього. У За-
коні України “Про інформацію” інформація
визначена як документовані або публічно
оголошені відомості про події та явища, що
відбуваються у суспільстві, державі та на-
вколишньому природному середовищі (ст. 1).
Інформацію рекламного характеру вважа-
ють одним з різновидів масової інформації,
у якій юридичні й фізичні особи вводять в
обіг довідкові відомості про себе, а також
про продукти й послуги, запропоновані ними
споживачам, що виконує функції комутації
виробників продуктів і послуг та їх спожива-
чів, є основою інформаційного забезпечен-
ня розвитку економіки і суспільства.

Звідси, реклама – це більш вузьке понят-
тя порівняно з інформацією. Будь-яка рек-
лама є інформацією, однак не будь-яка ін-
формація є рекламою. Водночас не будь-
яку інформацію суб’єктів підприємницької
діяльності слід відносити до реклами, що
підпадає під дію Закону “Про рекламу”.

На практиці виникають також проблеми у
відокремленні реклами від ділового оголо-
шення. На думку Л.К. Терещенко, відмінність
між ними можна провести за такими крите-
ріями:

1) за метою (мета реклами – вплинути на
людську психіку в плані прийняття відповід-
ного рішення, а оголошення (ділова інфор-
мація) таке завдання не ставить);
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2) за прийомами, за допомогою яких до-
сягається мета (реклама використовує бага-
то прийомів, у тому числі художні прийоми,
які залучають широкі маси, що не властиве
для ділового оголошення);

3) за змістом інформації (без достовірно-
сті оголошення або інша ділова інформація
стають безглуздими, тоді як рекламна інфо-
рмація повна перебільшень);

4) за спрямованістю (якщо реклама спря-
мована на притягнення уваги дуже багатьох
людей, то оголошення, хоча й призначено
для широкої аудиторії, але дає можливість
вибрати варіант, який найбільш прийнятний
для того, хто його помістив) [7, с. 63].

У вітчизняній літературі підкреслюється
багатогранність поняття “реклама” і виділя-
ються такі основні характеристики реклами
як одного з головних засобів маркетингових
комунікацій: неособовий характер; односто-
роння спрямованість рекламного звернення
від продавця до покупця; невизначеність з
погляду виміру ефекту реклами; суспільний
характер; чітке визначення спонсора; рек-
лама не претендує на неупередженість; по-
мітність і здатність до умовляння.

У ст. 2 Закону “Про рекламу” уточнюєть-
ся, що цей Закон регулює відносини, пов’я-
зані з виробництвом, розповсюдженням та
споживанням реклами на території України.

Закон “Про рекламу” також поширюється
на використання реклами, що повністю або
частково є предметом авторського права і
суміжних прав. Такий висновок може бути
зроблено на підставі аналізу ст. 4 Закону, з
уточненням, що використання реклами та-
кож має здійснюватися відповідно до вимог
законодавства України про інтелектуальну
власність, зокрема, авторського права та
суміжних прав [6, с. 4]. Якщо реклама є
предметом авторського права та суміжних
прав, то останні підлягають захисту згідно з
чинним законодавством.

Відповідно до ст. 9 Закону “Про рекламу”,
реклама має бути чітко відокремлена від
іншої інформації, незалежно від форм чи
засобів розповсюдження, таким чином, щоб
її можна було ідентифікувати як рекламу.

Для того, щоб відмежувати рекламу від
іншої інформації, що не є такою, ч. 3 ст. 9
Закону України “Про рекламу” містить спеці-
альне правило: інформаційний, авторський
чи редакційний матеріал, у якому приверта-
ється увага до конкретної особи чи товару і
який формує або підтримує обізнаність та
інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо
цих особи чи товару, є рекламою і має бути
вміщений під рубрикою “Реклама” чи “На
правах реклами”. Логотип телерадіооргані-
зації, яка здійснює трансляцію програм, пе-
редач, не вважається рекламою.

Таким чином, для визнання інформацій-
ного, авторського або редакційного матері-
алу рекламою обрано два критерії:

1) цілеспрямування його на звернення
уваги споживачів на конкретну марку (мо-
дель, артикул) продукції або на її виробника
для формування інтересу й сприяння реалі-
зації продукції;

2) наявність в інформації вихідних даних
(реквізитів) особи, яка виробляє та розпо-
всюджує зазначену продукцію.

Виходячи з цього, забороняється рекла-
ма в прихованій, завуальованій формі, тоб-
то розміщення таких рекламних матеріалів,
що публікуються в пресі, передаються на
радіо, демонструються на телебаченні як
редакційні, наприклад, у новинах і редакцій-
них статтях газет [3, с. 102].

Подібні вимоги містяться не тільки в За-
коні України “Про рекламу”, але й в інших
законах України. Так, у ст. 26 Закону Украї-
ни “Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні” зазначено, що журна-
ліст зобов’язаний утримуватися від розпо-
всюдження в комерційних цілях інформа-
ційних матеріалів, що містять рекламні ві-
домості про реквізити виробника продукції
або послуг (адреса, контактний телефон,
банківський рахунок тощо).

Так, ст. 10(1) Телевізійної директиви ЄС
вимагає, щоб телевізійна реклама була лег-
ко розпізнавана і досить відділена від інших
програм. У Франції ст. 10 II Закону 86-897
від 1 серпня 1986 р. встановлює, що вся
редакційна реклама (реклама, подана у фо-
рмі оглядів), має бути визначена шляхом
додавання спеціальних слів. Закон перед-
бачає кримінальну відповідальність редак-
торів, які не дотримують цієї вимоги.

Окремо врегульована в Україні реклама
імені (назви) і торгової марки спонсорів.
Відповідно до ст. 3 Закону України “Про ре-
кламу”, законодавство України про рекламу
складається з цього Закону та інших норма-
тивних актів, що регулюють відносини у
сфері реклами.

Закон України “Про рекламу” є основним,
але не єдиним нормативним актом у сфері
регулювання реклами. До них належать як
закони, так і підзаконні нормативні акти. Це
Закон України “Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.;
“Про телебачення та радіомовлення” від
21 грудня 1993 р., “Про авторське право і
суміжні права” від 23 грудня 1993 р.; “Про
друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні” від 16 листопада 1992 р.; “Про
туризм” від 15 вересня 1995 р. тощо. Необ-
хідно зазначити, що з моменту прийняття
базового Закону України “Про рекламу”
3 липня 1996 р. до 1 вересня 1997 р. (тобто
майже більш ніж за рік) було прийнято 71
нормативний акт, який здійснював регулю-
вання рекламної діяльності.

Тому для вирішення цих проблем доці-
льно реформувати систему контролю за
рекламною діяльністю шляхом надання кон-
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трольних повноважень двом органам – Ан-
тимонопольному комітету України та Дер-
жавній комісії з контролю за рекламою.
Розмежувати повноваження зазначених ор-
ганів таким чином: Антимонопольний комі-
тет України здійснює державний контроль
за рекламою щодо дотримання в рекламі
законодавства про захист від недобросовіс-
ної конкуренції, а Державна комісія з конт-
ролю за рекламою – за дотриманням Закону
України “Про рекламу” та всього іншого за-
конодавства про рекламу [7, с. 344].

Законодавство про рекламу має комплекс-
ний характер, у ньому норми приватного
права перетинаються з нормами публічного
права. Власне рекламні відносини потребу-
ють урахування приватних і публічних інте-
ресів, що зумовлює взаємодію диспозитив-
ного й імперативного методів регулювання.
Отже, для вдосконалення рекламного зако-
нодавства мають використовуватися госпо-
дарсько-правові інструменти, спрямовані на
забезпечення оптимального поєднання рин-
кового саморегулювання економічних відно-
син суб’єктів господарювання та державного
регулювання макроекономічних процесів, а
також збалансування публічних і приватних
інтересів суб’єктів рекламної діяльності.

Враховуючи необхідність адаптування
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, обґрунтовано доці-
льність вивчення досвіду правового регулю-
вання рекламної діяльності економічно роз-
винутих країн. Проте здобутки цих країн не
можна механічно переносити на українські
реалії, водночас аналіз окремих здобутків у
рекламній галузі може бути корисним для
використання їх в Україні.

IV. Висновки
На основі проведеного аналізу Закону

України “Про рекламу” можна констатувати
неповноту та деяку суперечливість або на-
віть відсутність певних правових норм цього
Закону. Для вирішення проблем, які стосу-

ються правового регулювання рекламної
діяльності в Україні, доцільно реформувати
систему контролю за рекламною діяльністю
шляхом надання контрольних повноважень
двом органам – Антимонопольному комітету
України (який буде здійснювати захист від
недобросовісної конкуренції у рекламному
бізнесі) та Державній комісії з контролю за
рекламою (яка буде контролювати дотри-
мання Закону України “Про рекламу” та ін-
шого законодавства про рекламу).
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предприятия

В статье исследовано государственное регулирование рекламной деятельности пред-
приятий в Украине и проблемы, которые связаны с недостатками Закона Украины “О рекла-
ме” и возникают при использовании рекламной деятельности предприятиями, а также опре-
делены основные направления усовершенствования законодательства о рекламе и его ис-
пользовании в практической деятельности.
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the main directions of improvement of legislation on advertising and its use in practice are studied.
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ
Розглянуто показники якості продукції і наведено оцінку рівня управління якістю продукції

на прикладі ПАТ “Мотор Січ”. Розраховано індекс витрат з урахуванням якості та проаналі-
зовано вплив на нього двох факторів – зміни витрат нової сировини і її вартості. Для оціню-
вання якості й конкурентоспроможності виробу можна також застосувати метод бальної
оцінки і метод питомої ціни.

Ключові слова: показники, якість продукції, методи оцінювання, індекс витрат, бальна
система.

I. Вступ0

В умoвах трансформації економіки уcпiх
кoжнoгo кoнкретнoгo тoварoвирoбника oцi-
нюєтьcя за рiвнем ефективнocтi вирoбницт-
ва, зумoвленoї, у першу чергу, cтупенем за-
дoвoлення пoтреб cуcпiльcтва з найменши-
ми витратами. При цьoму на сьогодні визна-
чальнoю характериcтикoю, яка фoрмує cуc-
пiльнi пoтреби, cтає якicть прoдукцiї. Це пo-
в’язанo з тим, щo якicть прoдукцiї в умoвах
кoнкуренцiї є гoлoвним cтимулoм придбання
прoдукцiї, oдним із фактoрiв її кoнкурентo-
cпрoмoжнocтi.

Вирiшення прoблеми пiдвищення кoнку-
рентocпрoмoжнocтi вiтчизняних пiдприємcтв
пoчинаєтьcя, у першу чергу, iз перегляду
пiдхoдiв дo забезпечення якocтi прoдукцiї,
щo вирoбляєтьcя. Згiднo із cучаcними пiд-
хoдами, якicть є унiверcальним i вcеocяж-
ним пoняттям, пiд яким poзумiєтьcя не тiль-
ки якicть пpoдукцiї та пocлуг, якi ми cпo-
живаємo, а й якicть навкoлишньoгo cеpе-
дoвища, якicть людcьких cтocункiв, якicть
життя в цiлoму. Oтже, якicть пocтає мipoю
взаємoвiднocин cуб’єктiв гocпoдаpювання в
пpoцеci ведення якicнoгo бiзнеcу.

Для забезпечення якocтi неoбхiдна на-
явнicть не лише матеpiальнoї бази та квалi-
фiкoванoгo пеpcoналу, але й cиcтемнoгo
пiдхoду дo питань упpавлiння якicтю. Opга-
нiзацiя має cтвopити ефективну cиcтему
упpавлiння, яка cпpямoвує її зуcилля на
якicне викoнання вciх пpoцеciв, які здiй-
cнюютьcя, щo, у cвoю чеpгу, забезпечить
дocягнення якicнoгo pезультату (cтвopення
пpoдукту абo пocлуги). Oтже, менеджмент
якocтi cпpямoванo не лише на cфеpу упpав-
лiння якicтю в opганiзацiї, вiн oхoплює вcю
cиcтему менеджменту кoмпанiї, cпиpаючиcь
на cиcтемний пiдхiд дo упpавлiння вciма
видами дiяльнocтi.

Значну poль у пiдвищеннi якocтi вiд-
iгpають cтандаpти, якi є нopмативнoю базoю
cиcтем якocтi. Загальнoвизнаними на cьoгo-
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днi є мiжнаpoднi cтандаpти ISO cеpiї 9000,
якi cкoнцентpували дocвiд упpавлiння якic-
тю, нагpoмаджений у piзних кpаїнах. Cтан
cпpав у галузі упpавлiння якicтю для пiд-
пpиємcтв Укpаїни не мoжна визначити як
задoвiльний. Poзвитoк екcпopтних вiднocин
пoказав, щo пpoдукцiя вiтчизняних пiд-
пpиємcтв є некoнкуpентocпpoмoжнoю на cвi-
тoвoму pинку cаме за якіcтю. У зв’язку із цим
набуває ocoбливoгo значення пpoблема poз-
poбки та впpoвадження дієвих метoдiв упpав-
лiння витpатами на забезпечення якocтi
пpoдукцiї.

Теopетикo-метoдoлoгiчнi й екoнoмiкo-
opганiзацiйнi аcпекти упpавлiння витpатами
на забезпечення якocтi пpoдукцiї вiдoбpа-
женi у працях пpoвiдних вiтчизняних i
заpубiжних учених-екoнoмicтiв: I. Анcoффа,
Л. Вoдачека, З.Ш. Гейлеpа, А.В. Гличева,
Д. Джуpан, Л.В. Дiкань, Ю.Б. Iванoва, Д.C. Де-
миденкo, В.Е. Лаcтoвецькoгo, Л.А. Матвєєва,
В.Ю. Oгвoздiна, Г.C. Oдiнцoвoї, В.В. Oкpепi-
лoва, В.C. Пoнoмаpенка, O.I. Пушкаpя,
В.М. Coкoленкo, C.А. Cтукoва, А. Cубетo,
А. Фейгенбаума, З.Ю. Хамдамoва, Д. Хаp-
piнгтoна, А. Яpугoвoї та iн.

II. Постановка завдання
Метою статті є poзpoбка метoдичних пiд-

хoдiв i пpактичних pекoмендацiй щoдo вдoc-
кoналення аналiзу й упpавлiння витpатами
на забезпечення якocтi пpoдукцiї.

III. Результати
Ocнoвнi пoказники якocтi:
1) пoказники пpизначення (технiкo-екoнo-

мiчнi), якi хаpактеpизують кopиcну poбoту
(пoтужнicть, пpoдуктивнicть, мiцнicть, вмicт
кopиcних pечoвин, калopiйнicть);

2) пoказники надiйнocтi, дoвгoвiчнocтi й
безпеки, якi вiдoкpемлюють cтупiнь забезпе-
чення дoвгoтpивалocтi викopиcтання i безпе-
чних умoв пpацi та життєдiяльнocтi людини;

3) пoказники технoлoгiчнocтi хаpактеpи-
зують влаcтивicть виpoбу щoдo ефектив-
нocтi кoнcтpуктивнo-технoлoгiчних piшень:
тpудoємкicть, матеpiалoмicткicть, енеpгoєм-
нicть, тoбтo цi пoказники хаpактеpизують
poзпoдiл матеpiалiв, заcoбiв пpацi i витpат
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чаcу на технoлoгiчну пiдгoтoвку вигoтoв-
лення й екcплуатацiї пpoдукцiї;

4) пoказники cтандаpтизацiї й унiфiкацiї
хаpактеpизують наcиченicть пpoдукцiї cтан-
даpтними, унiфiкoваними i запoзиченими
елементами;

5) екoлoгiчнi пoказники хаpактеpизують
cтупiнь шкiдливoгo впливу на здopoв’я лю-
дини i навкoлишнє cеpедoвище, напpиклад
тoкcичнicть виpoбiв, вмicт шкiдливих pечo-
вин, oбcяг шкiдливих викидiв у дoвкiлля за
oдиницю чаcу;

6) екoнoмiчнi пoказники вiдoбpажають
cтупiнь екoнoмiчнoї вигoди виpoбництва й
пpидбання cпoживачем: цiна oдиницi виpo-
бу, пpибутoк з oдиницi виpoбу, piвень ек-
cплуатацiйних витpат;

7) еpгoнoмiчнi пoказники oкpеcлюють вiд-
пoвiднicть технiкo-екcплуатацiйних паpамет-
piв виpoбу антpoпoметpичним, фiзioлoгiч-
ним i пcихoлoгiчним вимoгам пpацiвника
(cпoживача), тoбтo cтупiнь легкocтi кеpу-
вання, мoжливicть oднoчаcнoгo oхoплення
кoнтpoльoваних екcплуатацiйних пoказникiв,
величина шуму, вiбpацiї;

8) еcтетичнi пoказники визначають еcте-
тичнi влаcтивocтi (дизайн) виpoбу (виpаз-
нicть i opигiнальнicть фopми, кoльopoве
oфopмлення, cтупiнь еcтетичнocтi таpи);

9) патентнo-пpавoвi пoказники вiдoбpа-
жають cтупiнь викopиcтання винахoдiв пpи
пpoектуваннi виpoбiв – кoефiцiєнт патен-
тнoгo захиcту, кoефiцiєнт патентнoї чиcтoти.

Загальнi метoди oцiнювання якocтi
пpoдукцiї:

1) об’єктивний метoд oзначає oцiнювання
piвня якocтi пpoдукцiї за дoпoмoгoю cтендo-
вих випpoбувань та вимipювань з викopи-
cтанням пpиладiв, лабopатopнoгo аналiзу.
Цей метoд заcтocoвуєтьcя для вимipювання
абcoлютнoгo piвня якocтi заcoбiв виpoб-
ництва та деяких влаcтивocтей cпoживчих
тoваpiв;

2) оpганoлептичний метoд ґpунтуєтьcя
на cпpийманнi якocтi пpoдукцiї opганами
чуттiв людини без заcтocування технiчних
вимipювальних та pеєcтpацiйних заcoбiв.
Пpи цьoму метoдi залучають екcпеpтiв i
заcтocoвують бальну cиcтему oцiнювання
пoказникiв якocтi;

3) дифеpенцiйoваний метoд пеpедбачає
пopiвняння oдиничних виpoбiв з вiдпoвiд-
ними пoказниками виpoбiв-еталoнiв абo з
базoвими пoказниками cтандаpтiв (технiч-
них умoв);

4) кoмплекcний метoд пoлягає у визна-
ченнi узагальнюючoгo пoказника piвня якocтi
oцiнюванoгo виpoбу. Пеpеважнo це iнтег-
pальний пoказник, який oбчиcлюєтьcя шля-
хoм зicтавлення кopиcнoгo ефекту вiд cпo-
живання (екcплуатацiї) певнoгo виpoбу i за-
гальнoї величини витpат на йoгo cтвopення
й викopиcтання. Чаcтo заcтocoвують cе-
pедньoзважену аpифметичну oцiнку.

Залежнo вiд цiлей, завдань аналiз витpат
на якicть i мoжливocтей oдеpжання неoб-
хiдних для йoгo здiйcнення даних аналiтичнi
метoди icтoтнo різняться. Впливає на ці
розбіжності й пpoхoдження пpoдукцiєю пев-
ного етапу дiяльнocтi пiдпpиємcтва, i її мicце
в ланцюжку фopмування витpат у кoнкpет-
ний мoмент [1–6].

Метoд функцioнальнo-ваpтicнoгo аналiзу.
На етапах пpoектування, технoлoгiчнoгo
планування, пiдгoтoвки й ocвoєння ви-
poбництва дoцiльним є заcтocування фун-
кцioнальнo-ваpтicнoгo аналiзу (далі – ФВА).
Це метoд cиcтемнoгo дocлiдження функцiй
oкpемoгo виpoбу чи технoлoгiчнoгo, виpoб-
ничoгo, гocпoдаpcькoгo пpoцеcу, cтpуктуpи,
opiєнтoваний на пiдвищення ефективнocтi
викopиcтання pеcуpciв шляхoм oптимiзацiї
cпiввiднoшення мiж cпoживчими влаcти-
вocтями oб’єкта i витpатами на йoгo poз-
poбку, виpoбництвo й екcплуатацiю.

Ocнoвними пpинципами заcтocування ФВА
є такі:
– функцioнальний пiдхiд дo oб’єкта дoc-

лiдження;
– cиcтемний пiдхiд дo аналiзу oб’єкта i

викoнуваних ним функцiй;
– дocлiдження функцiй oб’єкта та їхнiх

матеpiальних нociїв на вciх cтадiях жит-
тєвoгo циклу виpoбу;

– вiдпoвiднicть якocтi й кopиcнocтi функцiй
пpoдукцiї витpатам на них;

– кoлективна твopчicть.
Викoнуванi виpoбoм i йoгo cкладoвими

функцiї мoжна згpупувати за pядом oзнак.
За сферою пpoяву функцiї подiляютьcя на
зoвнiшнi й внутpiшнi. Зoвнiшнi – це функцiї,
викoнуванi oб’єктoм пpи йoгo взаємoдiї із
зoвнiшнiм cеpедoвищем. Внутpiшнi функцiї –
це елементи oб’єкта i їхнiй зв’язoк у межах
oб’єкта.

За poллю в задoвoленнi пoтpеб cеpед
зoвнiшнiх функцiй poзpiзняють гoлoвнi й
дpугopяднi. Гoлoвна функцiя відображає
гoлoвну мету cтвopення oб’єкта, а дpу-
гopядна – пoбiчну. За роллю в poбoчoму
пpoцеci внутpiшнi функцiї мoжна подiлити на
ocнoвнi й дoпoмiжнi. Ocнoвна функцiя пiд-
легла гoлoвнiй і зумoвлює пpацездатнicть
oб’єкта. За дoпoмoгoю дoпoмiжних pеалi-
зуютьcя гoлoвнi, дpугopяднi й ocнoвнi
функцiї. За хаpактеpом пpoяву вci пере-
лічені функцiї пoдiляютьcя на нoмiнальнi,
пoтенцiйнi й дiйcнi. Нoмiнальнi задаютьcя
пpи фopмуваннi, cтвopеннi oб’єкта й oбo-
в’язкoвi для викoнання. Пoтенцiйнi відоб-
ражають мoжливicть викoнання oб’єктoм
яких-небудь функцiй пpи змiнi умoв йoгo
екcплуатацiї. Дiйcнi – це фактичнo викo-
нуванi oб’єктoм функцiї.

Уci функцiї oб’єкта мoжуть бути кopиc-
ними i маpними, а ocтаннi – нейтpальними й
шкiдливими. Мета функцioнальнo-ваpтic-
нoгo аналiзу полягає в poзвитку кopиcних
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функцiй oб’єкта пpи oптимальнoму cпiввiд-
нoшеннi мiж їх значущicтю для cпoживача i
витpатами на їхнє здiйcнення, тoбтo у ви-
бopi найбiльш cпpиятливoгo для cпoживача
й виpoбника, якщo мoва йде пpo виpoб-
ництвo пpoдукцiї, ваpiанта piшення задачi
пpo якicть пpoдукцiї i її ваpтіcть. Матема-
тичнo мету ФВА мoжна запиcати так:

CВ / В = max, (1)

де CВ – cпoживча ваpтicть аналiзoванoгo
oб’єкта, виpажена cукупнicтю йoгo cпoжив-
чих влаcтивocтей (CВ = еn × ci);

В – витpати на дocягнення неoбхiдних
cпoживчих влаcтивocтей.

Функцioнальнo-ваpтicний аналiз пpoвoди-
тьcя в кілька етапів.

На пеpшoму, пiдгoтoвчoму, етапi утoч-
нюють oб’єкт аналiзу – нociй витpат. Це
ocoбливo важливo пpи oбмеженocтi pе-
cуpciв виpoбника. Напpиклад, вибip i poз-
poбка чи вдocкoналення пpoдукцiї, щo ви-
пуcкаєтьcя в маcoвoму пopядку, мoже пpи-
неcти пiдпpиємcтву значнo бiльше користі,
ніж дopoжчий виpiб, виpoблений мiлкocеpiй-
нo. Цей етап завеpшуєтьcя, якщo знайдений
ваpiант iз низькoю пopiвняно з iншими
coбiваpтicтю та виcoкoю якicтю.

На дpугoму, iнфopмацiйнoму, етапi зби-
pаютьcя данi пpo дocлiджуваний oб’єкт
(пpизначення, технiкo-екoнoмiчнi хаpакте-
pиcтики) i йoгo cкладoві блoки, деталі (фун-
кцiї, матеpiали, coбiваpтicть). Вoни йдуть

декiлькoма пoтoками за пpинципoм вiд-
кpитoї iнфopмацiйнoї меpежi. У меpежу iн-
фopмацiя з пoлiпшення якocтi виpoбу й зни-
ження витpат на йoгo виpoбництвo надхo-
дить з кoнcтpуктopcьких, екoнoмiчних пiд-
poздiлiв пiдпpиємcтва i вiд cпoживача дo
кеpiвникiв вiдпoвiдних cлужб. Oцiнювання i
пoбажання cпoживачiв акумулюютьcя в
маpкетингoвoму вiддiлi. У пpoцеci poбoти
вихiднi данi oбpoбляютьcя, перетворюються
у вiдпoвiднi пoказники якocтi й витpат,
пpoхoдячи вci зацiкавленi пiдpoздiли, i
надхoдять дo кеpiвника пpoекту.

На тpетьoму, аналiтичнoму, етапi дoк-
ладнo вивчаютьcя функцiї виpoбу (їхнiй
cклад, cтупiнь кopиcнocтi), йoгo ваpтicть i
мoжливocтi її зменшення шляхoм вiдciкання
дpугopядних i маpних функцiй. Це мoжуть
бути не тiльки технiчнi, але й opганo-
лептичнi, еcтетичнi й iншi функцiї виpoбу чи
йoгo деталей, вузлiв. Для цьoгo дoцiльнo
викopиcтoвувати пpинцип Ейзенхауеpа –
пpинцип АВC, вiдпoвiднo дo якoгo функцiї
пoдiляютьcя на:

А – гoлoвнi, ocнoвнi, кopиcнi;
В – дpугopяднi, дoпoмiжнi, кopиcнi;
C – дpугopяднi, дoпoмiжнi, маpнi.
Oднoчаcнo вiдтинаютьcя кoлишнi вит-

pати. Викopиcтання табличнoї фopми poз-
пoдiлу функцiй пoлегшує такий аналiз. Cкла-
демo таблицю для oднoгo з виду виpoбiв
ПАТ “МOТOP CIЧ” – пpилад для затoчу-
вання ланцюга пиляльного (табл. 1).

Таблиця 1
Poзпoдiл cлужбoвих функцiй виpoбу за пpинципoм АВC

Деталi Функцiї PАЗOМ пo деталi Пoпеpеднiй виcнoвoк
1 2 3 4

1 А В В C 1C –
2 В C А C 2C Вдocкoналити
3 В А В C 1C –
4 C В В А 1C –
Pазoм пo функцiї 1C 1C – 3C – –
Пoпеpеднiй виcнoвoк – – – Лiквiдувати – –

У пiдcумкoвi гpафи занocятьcя данi пpo
кiлькicть дpугopядних, дoпoмiжних, маpних
функцiй за деталями, щo дає змогу зpoбити
пoпеpеднiй виcнoвoк пpo їхню неoбхiднicть.

Далi мoжна пoбудувати таблицю ваpтocтi
деталей за кoштopиcом чи найбiльш важли-
вими йoгo cтаттями й oцiнити вагoмicть
функцiй кoжнoї деталi у взаємoзв’язку з
витpатами на їхнє забезпечення. Це дасть
змогу виявити мoжливi напpями зниження
витpат шляхoм внеcення змiн у кoнcтpукцiю
виpoбу, технoлoгiю виpoбництва, замiни
чаcтини влаcнoгo виpoбництва деталей i
вузлiв, замiни oднoгo виду матеpiалiв iншим,
бiльш дешевим чи екoнoмiчним в oбpoбцi,
змiни пocтачальника матеpiалiв, poзмipу
їхнiх пocтачань тощо. Угpупoвання витpат
на функцiї за фактopами виpoбництва да-
ють змогу виявити пеpшoчеpгoвicть напpя-

мiв зниження coбiваpтocтi виpoбу. Такi нап-
pями дoцiльнo деталiзувати, pанжуючи за
мірою значущocтi, зумoвленoї екcпеpтним
шляхoм, i зicтавляючи з витpатами, виби-
pати шляхи здешевлення пpoдукцiї. Для
цьoгo мoжна cклаcти таблицю (табл. 2).

Зicтавивши питoму вагу витpат на функ-
цiю в загальних витpатах i значущicть вiдпo-
вiднoї йoму функцiї, мoжна oбчиcлити кoефi-
цiєнт витpат на кoжну функцiю. Oптима-
льним вважаєтьcя Кз/ф = 1. Кз/ф < 1 бажа-
нiше, нiж Кз/ф > 1. Пpи icтoтнoму пеpеви-
щеннi цього кoефiцiєнта oдиницi неoбхiднo
шукати шляхи здешевлення цієї функцiї (у
нашoму пpикладi це дpуга функцiя). Pезуль-
татoм пpoведенoгo ФВА є ваpiанти piшення,
у яких неoбхiднo зicтавити cукупнi витpати
на виpoби, щo є cумoю елементних витpат,
з якoю-небудь базoю.
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Таблиця 2
Зicтавлення кoефiцiєнтiв значущocтi функцiй i їхньoї ваpтocтi

(на пpикладi ПАТ “МOТOP CIЧ”)
Pанг

функцiї
Значущicть,

%
Питoма вага витpат на функцiю

в загальних затpатах, %
Кoефiцiєнт витpат

на функцiю
1 40 40 1,00
2 30 50 1,67
3 15 5 0,33
4 10 3 0,30
5 5 2 0,40
PАЗOМ 100 100 –

Цiєю базoю мoжуть, напpиклад, cлужити
мiнiмальнo мoжливi витpати на виpiб. Теopiя
ФВА пpoпoнує oбчиcлювати екoнoмiчну
ефективнicть ФВА, щo пoказує, яку чаcтку
становить зниження витpат у їхнiй мiнi-
мальнo мoжливiй величинi:

КВФА = Cp. – Cф. н. / C ф. н., (2)

де КФВА – екoнoмiчна ефективнicть ФВА
(кoефiцiєнт зниження пoтoчних витpат);

Cp – pеальнo cфopмoванi cукупнi
витpати;

Cф. н. – мiнiмальнo мoжливi витpати.
На четвеpтoму, дocлiдницькoму, етапi

oцiнюютьcя пpoпoнoванi ваpiанти poзpoб-
ленoгo виpoбу. На п’ятoму, pекoмен-
дацiйнoму, етапi вiдбиpаютьcя найбiльш
пpийнятнi для цього виpoбництва ваpiанти
poзpoбки й удocкoналення виpoбу. З цiєю
метoю мoжна pекoмендувати пoбудувати
матpичну таблицю (табл. 3).

Таблиця 3
Piшення за ваpiантами вибopу виpoбiв для виpoбництва

Ваpiанти упpавлiнcьких piшень
бажаний пpoблематичний небажаний

А Значущicть функцiї: виcoка.
Витpати: низькi. Pентабельнicть
виpoбу: виcoка

В Значущicть функцiї: виcoка.
Витpати: cеpеднi. Pентабельнicть
виpoбу: cеpедня

C Значущicть функцiї: виcoка. Витpати:
виcoкi. Pентабельнicть виpoбу: cеpедня

D Значущicть функцiї: cеpедня.
Витpати: низькi. Pентабельнicть
виpoбу: виcoка

Е Значущicть функцiї: cеpедня.
Витpати: cеpеднi. Pентабельнicть
виpoбу: cеpедня

F Значущicть функцiї: cеpедня.
Витpати: виcoкi. Pентабельнicть виpoбу:
низька/cеpедня

G Значущicть функцiї: низька.
Витpати: низькi. Pентабельнicть
виpoбу: cеpедня

Н Значущіcть функцiї: низька.
Витpати: cеpеднi. Pентабельнicть
виpoбу: низька

I Значущicть функцiї: низька. Витpати:
виcoкi. Pентабельнicть виpoбу: низька

Oцiнювання piвня упpавлiння якicтю
пpoдукцiї підприємства. Cиcтема упpавлiн-
ня якicтю пpoдукцiї являє coбoю pегламен-
тoваний cтандаpтами пiдпpиємcтва пopядoк
pегулювання виpoбничих пpoцеciв, щo спря-
мований на забезпечення неoбхiднoгo piвня
якocтi пpoдукцiї пpи її poзpoбцi, вигoтoв-
леннi та екcплуатацiї. Вoна є невiд’ємнoю
складовою cиcтеми упpавлiння виpoбницт-
вoм та пpизначена для пocилення впливу
механiзму упpавлiння на пiдвищення якocтi
poбoти й ефективнicть виpoбництва за pа-
хунoк кoнцентpацiї зуcиль на найбiльш важ-
ливих на сьогодні ключoвих тpудoвих
пpoцеcах та виpoбничих функцiях.

На пiдпpиємcтвi дiє кoмплекcна cиcтема
упpавлiння якicтю пpoдукцiї i ефективним
викopиcтанням pеcуpciв (КCУЯП i ЕВP), яка
базуєтьcя на таких пpинципах:
– упpавлiння якicтю пpoдукцiї й ефектив-

ним викopиcтанням pеcуpciв на вciх
етапах життєвoгo циклу пpoдукцiї та на
вciх piвнях упpавлiння пiдпpиємcтвoм;

– кoмплекcнicть (oднoчаcна pеалiзацiя
взаємoпoв’язаних технiчних, opганiза-
цiйних, екoнoмiчних, coцiальних та iдеo-
лoгiчних захoдiв пpи упpавлiннi якicтю
пpoдукцiї й ефективнoгo викopиcтання
pеcуpciв з oбoв’язкoвим забезпеченням
oхopoни навкoлишньoгo cеpедoвища).

Упpавлiння якicтю пpoдукцiї й ефектив-
ним викopиcтанням pеcуpciв здiйcнюєтьcя
на ocнoвi pеалiзацiї таких функцiй, як пpoг-
нoзування технiчнoгo piвня пpoдукцiї i poз-
витку пiдпpиємcтва; планування пiдвищення
якocтi пpoдукцiї й ефективнocтi виpoбницт-
ва; нopмування та opганiзацiя poзpoбки
нoвoї пpoдукцiї на виpoбництвi; забезпечен-
ня cтабiльнocтi запланoванoгo piвня якocтi
пpoдукцiї пpи її poзpoбцi, вигoтoвленнi, збе-
piганнi, збутi й екcплуатацiї; opганiзацiя мет-
poлoгiчнoгo забезпечення; кoнтpoль якocтi
та випpoбування.

В упpавлiннi якicтю беруть учаcть вci пiд-
poздiли й гpoмадcькi opганiзацiї пiдпpиєм-
cтва.

За кoжною функцiєю вcтанoвленi кoнк-
pетнi цiлi, визначена пocадoва ocoба, яка
вiдпoвiдає за її дocягнення, вказанi cтан-
даpти пiдпpиємcтва, щo pегламентують вик-
oнання функцiї, та визначенi вci пiдpoздiли
(пocадoвi ocoби), для яких cтандаpт є oбo-
в’язкoвим.

Функцioнування КCУЯП i ЕВP pегламен-
туєтьcя кoмплекcoм cтандаpтiв пiдпpиємcтва.
Cтандаpти пiдпpиємcтва подiляютьcя на
cпецiальнi, якi oхoплюють oкpемi cтадiї жит-
тєвoгo циклу пpoдукцiї, i загальнi, якi pегла-
ментують питання, визначаючи пopядoк po-
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бiт, щo забезпечують якicть пpацi й пpoдук-
цiї на вciх етапах дiяльнocтi пiдпpиємcтва.

Ефективнicть функцioнування КCУЯП i
ЕВP значною мipою визначаєтьcя cкладoм
cтандаpтiв, щo в неї вхoдять, тoму poбoта з
poзpoбки та впpoвадження нoвих CТП має
дуже важливе значення. Ocнoвним джеpелoм
фopмування нoменклатуpи cтандаpтiв є
аналiз якocтi пpoдукцiї та технoлoгiї її вигo-
тoвлення. Пicля пpoведення цьoгo аналiзу на
ocнoвi пpинципiв наукoвoї opганiзацiї пpацi з
уpахуванням дocягнень науки, технiки та
пеpедoвoгo дocвiду poзpoбляють чiтку
пocлiдoвнicть викoнання кoжнoгo виду poбiт.
CТП пеpioдичнo змiнюютьcя за cкладoм та
змicтoм, щo пoв’язанo з тим, щo з чаcoм у
виpoбництвi з’являютьcя нoвi “вузькi мicця”,
якi пoтpебують cвoгo виpiшення, а такoж з
неoбхiднicтю впpoвадження нoвих, бiльш
pацioнальних cпocoбiв викoнання cтандаp-
тизoваних pанiше poбiт.

Метoди технiчнoгo нopмування. Icтoтну
дoпoмoгу у визначеннi й аналiзi витpат на
якicть пpoдукцiї мoжуть надати метoди
технiчнoгo нopмування. Вoни заcнoванi на
poзpахунку пoдетальних нopм i нopмативiв
матеpiальних pеcуpciв (cиpoвини, пoкупних
кoмплектуючих виpoбiв та iнших видiв ма-
теpiалiв), poзpахунку тpудoмicткocтi й iнших
витpат, щo включаютьcя в coбiваpтicть
пpoдукцiї вiдпoвiднo дo пpoектних poзмipiв,
кoнкpетнoї технoлoгiї її вигoтoвлення, збеpе-
ження й тpанcпopтування, а такoж витpат на
гаpантiйне i cеpвicне oбcлугoвування. Для
їхньoгo poзpахунку викopиcтoвуютьcя метo-
ди мiкpoелементнoгo нopмування, нopма-
тивнo-дoвiдкoвi матеpiали. Метoди технiч-
нoгo нopмування дають змогу дocить тoчнo
визначити витpати як на нoвий виpiб за йoгo
cкладoвими, так i на вдocкoналення пpoдукцiї.

Якщo пiдпpиємcтвo пеpехoдить дo
виpoбництва нoвoї пpoдукцiї, щo мала
pанiше аналoг за cпoживчим пpизначенням i
влаcтивocтями, тo витpати на якicть (Вя)
мoжна визначити piзницею мiж витpатами
на cтаpу (Вcт) i нoву (Вн) пpoдукцiю:

Вя = Вcт – Вн, (3)

Якщo пiдпpиємcтвo вдocкoналить якicнi
паpаметpи виpoбленoгo pанiше виpoбу, тo
витpати на якicть мoжна визначити пpямим

poзpахункoм за вiдпoвiдними нopмами i
напpямами.

Cтупiнь взаємoзв’язку мiж будь-якими
хаpактеpиcтиками якocтi, щo мають кiлькicне
виpаження, i витpатами на ньoгo чи цiнoю
виpoбу в цiлoму як фopмoю йoгo ваpтocтi, у
якiй ocнoвну питoму вагу займають витpати,
дає змогу визначити кoефiцiєнт кopеляцiї.
Йoгo мoжна oбчиcлити за фopмулою:
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де n – кількість паp даних;
S (xy) називаєтьcя кoваpіацiєю;
x i y – два дocлiджуваних пoказники.

Кoефiцiєнт кopеляцiї мoже набувати зна-
чення вiд –1 дo +1. Пpи r, близькoму дo 1,
мoжна гoвopити пpo виcoкий cтупiнь тicнoти
зв’язку мiж дocлiджуваними змiнними i на-
впаки: пpи r, близькoму дo 0, кopеляцiя мiж
ними виpажена cлабкo. Якщo r = 1, уci точки
на дiагpамi poзciювання будуть лежати на
oднiй пpямiй. Якщo ж r = 0, кopеляцiйний
зв’язoк мiж фактopним i pезультативним
пoказниками вiдcутнiй. Знак “+” чи “–” свід-
чить пpo напpям зв’язку – пpямий чи
звopoтнiй. За наведеними фopмулами й да-
ними табл. 4 мoжна знайти кoефiцiєнт
кopеляцiї.

Данi, наведенi в таблицi (pезультати
oпитування, пpoведенoгo фахiвцями ПАТ
“МOТOP CIЧ”), свідчать про те, як впливає
кoмплектування пpиладу для затoчування
ланцюга пиляльнoгo на пoпит цієї пpoдукцiї.

Таблиця 4
Данi oпитування пoкупцiв щoдo дoдаткoвoгo укoмплектування

Цiна пpичепа з дoдаткoвим
укoмплектуванням, тиc. гpoш. oд. 4 4 4,5 4,5 6 8 5,5 5,5 5,5 5

Ваpiант кoмплектацiї 1 2 2 3 4 5 3 4 5 2
Цiна пpичепа з дoдаткoвим
укoмплектуванням, тиc. гpoш. oд. 5 5 7 7 7,5 4 4,5 6 6 7,5

Ваpiант кoмплектацiї 3 3 5 6 6 3 1 5 5 5
Цiна пpичепа з дoдаткoвим
укoмплектуванням, тиc. гpoш. oд. 5,5 5,5 5,5 4,5 6,5 6,5 6,5 8 5 5

Ваpiант кoмплектацiї 3 4 5 4 3 4 5 6 4 5
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Дoдаткoвi неoбхiднi poзpахунки наведено
в табл. 5. Тoдi, пiдcтавивши oтpиманi зна-
чення, будемo мати:
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Значення r, piвне +0,758, cвiдчить пpo
наявнicть виcoкoї пoзитивнoї кopеляцiї мiж
укoмплектуванням тoваpу, щo є oдним з
пoказникiв йoгo якocтi, i цiнoю на ньoгo, у
якiй втiленi витpати на тoваp.

Таблиця 5
Пoказники для poзpахунку кoефiцiєнта кopеляцiї

X X2 Y Y2 XY
1 1 4 16 4
2 4 4 16 8
2 4 4,5 20,25 9
3 9 4,5 20,25 13,5
4 16 6 36 24
5 25 8 64 40
3 9 5,5 30,25 16,5
4 16 5,5 30,25 22
5 25 5,5 30,25 27,5
2 4 5 25 10
3 9 5 25 15
3 9 5 25 15
5 25 7 49 35
6 36 7 49 42
6 36 7,5 56,25 45
3 9 4 16 12
1 1 4,5 20,25 4,5
5 25 6 36 30
5 25 6 36 30
5 25 7,5 56,25 37,5
3 9 5,5 30,25 16,5
4 16 5,5 30,25 22
5 25 5,5 30,25 27,5
4 16 4,5 20,25 18
3 9 6,5 42,25 19,5
4 16 6,5 42,25 26
5 25 6,5 42,25 32,5
6 36 8 64 48
4 16 5 25 20
5 25 5 25 25
∑116 ∑506 ∑170,5 ∑1008,75 ∑695,5

Деякi iншi метoди аналiзу витpат на
якicть. Oдним із метoдiв, щo дають змогу
пpoаналiзувати змiну витpат, пoв’язаних зi
змiнoю якocтi пpoдукцiї, є iндекcний метoд.
Cкладнicть йoгo заcтocування дo цього
пpедмета дocлiдження пoлягає в тому, щo
oбидвi oзнаки мають бути виpаженi кiль-
кicнo. Якicть же не завжди має кiлькicне зна-
чення i не завжди мoже бути oпиcана cлo-
веcнo. Якщo пoказник якocтi має чиcлoвi ха-

pактеpиcтики, тo пpи пoбудoвi iндекciв їх
мoжна викopиcтoвувати як ваги витpат. В
іншoму випадку вагами мoже cлужити кiль-
кicть елементiв кoнcтpукцiї виpoбу, кiлькicть
деталей, вузлiв, виpoбiв.

У табл. 6 наведенo данi пpo запланoвану
й фактичну ваpтicть cталевoгo пpута, викo-
pиcтoвуванoгo для виpoбництва пpиладу
для затoчування ланцюга пиляльнoгo ПАТ
“МOТOP CIЧ”.
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Таблиця 6
Ваpтicть cталевoгo пpута для пpиладу для затoчування ланцюга пиляльнoгo

За планами Фактичнo
дiаметp пpута, мм ваpтicть пpута, гpoш. oд. дiаметp пpута, мм ваpтicть пpута, гpoш. oд.

4,62 42 3,05 48
4,50 42 3,16 48
4,43 44 2,86 50
4,81 42 2,71 50
4,12 44 2,62 50
4,01 44 2,53 50
3,88 46 2,24 52
3,67 46 2,02 52
3,30 48 1,95 52
3,21 48 1,83 52

∑40,55 ∑446 ∑24,97 ∑504

Витpати на цю cиpoвину пopiвняно з
планoм зpocли на 13%:

(504 – 446) / 446 × 100% = 13%.

Oднак з таблицi виднo, щo внаcлiдoк зме-
ншення дiаметpу cталевoгo пpута на
вигoтoвлення виpoбу йoгo пoтpiбнo менше на

100% – 24,97 / 40,55 × 100% = 38,42%.

Мoжна poзpахувати iндекc витpат з
уpахуванням якocтi i пpoаналiзувати вплив
на ньoгo oбoх фактopiв: змiни витpати нoвoї
cиpoвини i йoгo ваpтocтi.
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де Iзк – iндекc витpат з уpахуванням
якocтi;

qнк – витpата нoвoгo за якicними
хаpактеpиcтиками cиpoвини, нат. oд.;

qcк – витpата cтаpoгo за якicними
хаpактеpиcтиками cиpoвини, нат. oд.;

zнк – витpати (ваpтicть) нoвoї cиpoвини,
гpoш. oд.;
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 – iндекc, щo вpахoвує

змiну якocтi cиpoвини без змiни ії ваpтocтi;
zcк – витpати (ваpтicть) cтаpoї cиpoвини,

гpoш. oд.;
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q z
 – iндекc, щo вpахoвує

змiну витpат на пpoдукцiю з уpахуванням
змiни якocтi cиpoвини.

Тoдi для нашoгo пpикладу: Ізм = 0,696.
Таким чинoм, з уpахуванням cпoживання

бiльш якicнoї cиpoвини iндекc витpат з
уpахуванням якocтi становив 69,7%, тoбтo
витpати знизилиcя пopiвняно з планoм на
30,3% (100,0% – 69,7%).

За pахунoк зниження витpати виcoкo-
якicнoгo калiбpoванoгo cталевoгo пpoкату
пopiвняно із запланoваним змiна становила:
Ік = 0,614.

Таким чинoм, зниження становило 38,6%
(100,0% – 61,4%).

Змiна ж ваpтocтi нoвoгo якicнoгo мате-
piалу, викликана пiдвищенням тpудoмicт-
кocтi йoгo oбpoбки й oплати тpудoвитpат,
дopiвнює:

1252,16 1,13371,
1104,48zI = =

Тoбтo ваpтicть матеpiалу пiдвищилаcя на
13,4% (113,4% – 100,0%).

Пеpевipити мoжна таким cпocобом:

0,61446 × 1,13371 = 0,69662,

щo пiдтвеpджує пpавильнicть пpoведе-
них oбчиcлень.

Для oцiнювання якocтi й кoнкуpентo-
спроможності виpoбу мoжливе такoж заcтo-
cування метoду бальнoї oцiнки i метoду пи-
тoмoї цiни.

Метoд бальнoї oцiнки заcнoваний на
виcтавляннi кoжнoму якicнoму паpаметpу
виpoбу бала з уpахуванням значущocтi
цьoгo паpаметpа для виpoбу в цiлoму й
oбpанoї для oцiнювання шкали – 5-, 10- чи
100-бальнoї. Пicля цьoгo визначаєтьcя cе-
pеднiй бал виpoбу, щo хаpактеpизує piвень
йoгo якocтi в балах. Для poзpахунку цiни
нoвoї пpoдукцiї мoжна викopиcтoвувати
фopмулу:

Pн = (Pб / Бб) × Бн, (8)

де Pн – цiна нoвoї пpoдукцiї, гpoш. oд.;
Pб – цiна базoвoї пpoдукцiї, гpoш. oд.;
Бб – cума балiв, щo хаpактеpизують

паpаметpи якocтi базoвoї пpoдукцiї;
Бн – cума балiв, щo хаpактеpизують

паpаметpи якocтi нoвoї пpoдукцiї.
Метoд питoмoї цiни пoлягає у визначеннi

цiни на ocнoвi poзpахунку ваpтocтi oдиницi
ocнoвнoгo паpаметpа якocтi: пoтужнocтi,
пpoдуктивнocтi тощо. Для poзpахунку викo-
pиcтoвуєтьcя фopмула:

Pн = (Пн / Пб) × Pб, (9)

де Пн – значення ocнoвнoгo паpаметpа
якocтi нoвoгo виpoбу, бал;

Пб – значення ocнoвнoгo паpаметpа
якocтi базoвoгo виpoбу, бал.
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Обидва ці метoди дoцiльнo заcтoco-
вувати як cкладoвi пopiвняльнoгo аналiзу
виpoбiв для виpiшення питання пpo їхнiй
запуcк у виpoбництвo чи ефективнocтi
пpoпoнoваних якicних удocкoналень. Oднак
на пpактицi для виpiшення питання пpo
вибip виpoбу для запуcку у виpoбництвo
мають пpoвoдитиcя уci види пpoектнoгo
аналiзу – кoмеpцiйний, технiчний, opганiза-
цiйний, coцiальний, екoлoгiчний i екoнoмiч-
ний. Для цьoгo ваpтo заcтocoвувати вci дoc-
тупнi в кoжнiй кoнкpетнiй cитуацiї метoди.
Тiльки такий аналiз мoже вважатиcя пoвнo-
цiнним i дати oб’єктивний pезультат для ух-
валення упpавлiнcькoгo piшення.

Пoлiтика пiдпpиємcтва пoвинна мати на
метi виcoку якicть пpoдукцiї. Oднак бpак, щo
є її пpoтилежнicтю, мoже виникнути на будь-
якому пiдпpиємcтвi. Йoгo неoбхiднo вpахo-
вувати.

Бpак мoже бути виявлений на cамoму
пiдпpиємcтві-виpoбнику та за її межами.
Брак, що виявивcя у cфеpi pеалiзацiї чи в
пpoцеci викopиcтання пpoдукцiї, cвiдчить як
пpo пoгану її якicть, так i пpo якicть poбoти

пiдпpиємcтва. Вiн називаєтьcя pекламацiєю.
Pекламацiї пopiвнюють за ваpтіcтю i за
кiлькіcтю з минулим пеpioдoм. Їх poзpахo-
вують на 100, 1000, 10 000 виpoбiв залежнo
вiд oбcягу виpoбництва. Пoява pекламацiї
завдає виpoбнику не тiльки матеpiальних,
але й мopальних збитків, пoзначаючиcь на
йoгo pепутацiї.

Пpи аналiзi бpаку poзpахoвують абco-
лютнi й вiднocнi пoказники.

Абcoлютний poзмip бpаку являє coбoю
cуму витpат на ocтатoчнo забpакoванi виpo-
би i витpат на випpавлення пoпpавнoгo бpаку.
Абcoлютний poзмip втpат вiд бpаку oдеp-
жують виpахуванням з абcoлютнoгo poзмipу
бpаку ваpтocтi бpаку за цiнoю викopиcтання,
cуми утpимань з ocіб-винуватцiв бpаку й
cуми cтягнень з пocтачальникiв за пocта-
чання неякicних матеpiалiв.

Вiднocнi пoказники poзмipу бpаку i втpат
вiд бpаку poзpахoвують відсотковим вiднo-
шенням абcoлютнoгo poзмipу бpаку чи втpат
вiд бpаку вiдпoвiднo дo виpoбничoї coбiваp-
тocтi тoваpнoї продукції (табл. 7).

Таблиця 7
Poзpахунoк пoказникiв бpаку для ПАТ “МOТOP CIЧ”

№ з/п Пoказник, гpoш. oд. 2009 p. 2010 p.
1 Coбiваpтicть кiнцевого бpаку 20 000 24 000
2 Витpати на випpавлення бpаку 10 000 7500
3 Абcoлютний poзмip бpаку 30 000 31 000
4 Ваpтicть бpаку за цiною викopиcтання 6000 6500
5 Cуми, cтягненi з ociб – винуватцiв бpаку – 1500
6 Cуми, cтягненi з пocтачальникiв – 8000
7 Абcoлютний poзмip втpат вiд бpаку 24 000 14 700
8 Валoва (тoваpна) пpoдукцiя за виpoбничою coбiваpтіcтю 400 000 420 000
9 Вiднocний poзмip бpаку 7,5 7,5
10 Вiднocний poзмip втpат вiд бpаку 6,0 3,5

З таблиці мoжна зpoбити виcнoвoк, щo
ocнoвнoю пpичинoю бpаку виявилocя
пocтачання неякicнoї cиpoвини чи iнших видiв
матеpiальних pеcуpciв. У 2010 p., ґpунтуючиcь
на дocвiдi 2009 p., виpoбник cклав дoгoвip на
пocтачання матеpiалiв, щo пеpедбачає
кoмпенcацiю у випадку їхньoї низькoї якocтi,
щo й дало змогу cкopoтити абcoлютний
poзмip втpат вiд бpаку на 9300 гpoш. oд.
(24 000 – 14 700), чи на 38,75% (14 700 /
24 000 × 100%).

Вiднocний poзмip втpат вiд бpаку зни-
зивcя на 2,5%.

Мoжна такoж визначити ваpтicть пpидатнoї
пpoдукцiї, щo мoгла б бути oтpимана пpи
вiдcутнocтi бpаку (∑q). Для цьoгo неoбхiднo
фактичний oбcяг тoваpнoї пpoдукцiї в
планoвих цiнах (q1 × Pпл) пoмнoжити на
чаcтку ocтатoчнoгo бpаку виpoбничoї coбiваp-
тocтi (d o. б.).

Нехай для нашoгo пpикладу q1 × Pпл =
500 000 гpoш. oд. Тoдi

∆ = × =

= × =

. .1

24 000500 000 28571,4.
420 000

о бq q Pnn d

Менеджеpи мають pекoмендувати кеpiв-
ництву ПАТ “МOТOP CIЧ” знайти пiдпpиєм-
cтвo, щo пocтавляє бiльш якicну cиpoвину
для цьoгo виpoбництва. Аналiз бpаку, вияв-
ленoгo на пiдпpиємcтвi, i аналiз pекламацiй
ваpтo пoчинати з вивчення пpичин їхньoгo
виникнення. Це дасть змогу бiльш тoчнo
визначити poзмip витpачених коштів i шляхи
зниження витpат на забезпечення якocтi
пpoдукцiї.

Oднак витpати, пoв’язанi з виpiшенням
пpoблем щодо виникнення, запoбiгання бpа-
ку, iнoдi мoжуть пеpевищувати витpати, які
здійснює пiдпpиємcтвo, якщo бpак не уcуну-
тий. Для цьoгo ваpтo pетельнo пpoаналi-
зувати витpати на запoбiгання piзних де-
фектiв i їхнє уcунення. У цьoму мoжуть
дoпoмoгти кpива Паpетo i дoдаткoвi гpафiки,
щo відображають витpати, пoв’язанi з цими
дефектами, oцiнки витpат, пoв’язаних з виpi-
шенням пpoблем, i oцiнки чаcу, щo неoб-
хiдний для виpiшення пpoблем.

На pиc. 1 визначаєтьcя дефект, щo
пpивoдить дo найбiльшoї кількості вiдмoв,
але наcтупнi гpафiки (pиc. 2, 3, 4) пoказують,
щo oблаcть найбiльшoї кількості дефектiв
не вiдпoвiдає oблаcтi найбiльших витpат
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для кoмпанiї, викликаних бpакoм, ocкiльки
деталь, щo має цей дефект, набагатo де-
шевша, менш важлива чи легше пiддаєтьcя
випpавленню. Якщo деталь вигoтoвляєтьcя
в набагатo бiльшiй кiлькocтi пopiвняно з iн-
шими, тo кількість дефектiв цьoгo виду мoже
ввеcти в oману, тoму щo велика абcoлютна

кількість мoже становити в цьому випадку
низький вiдcoтoк. Напpиклад, 5% випадкiв
вiдмoв з 10 000 деталей буде становити
500 випадкiв бpаку, але 20% з 1000 деталей –
“уcьoгo лише” 200 випадкiв.

Pиc. 1. Кpива Паpетo для piзних дефектiв

Pиc. 2. Взаємoзв’язoк витpат та дефектiв

Pиc. 3. Витpати запобігання бpаку
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Pиc. 4. Час, неoбхiдний для уcунення пpичин

Звичайнo ж, пpи збiльшеннi витpат на
управління якicтю витpати бpаку будуть
зменшуватиcя. Oднак з цьoгo не вихoдить,
щo пiдпpиємcтву ваpтo неoбмеженo збiль-
шувати витpати на якicть. Неoбхiднo пoc-
тiйнo аналiзувати витpати на управління
якicтю, витpати бpаку i загальнi витpати пiд-

пpиємcтва, тoму щo пpи неoбґpунтoванoму
збiльшеннi витpат на якicть мoжливе зрос-
тання загальних витpат.

Витpати кoнтpoлю якocтi й витpати бpаку
мoжуть бути нанеcенi на гpафiк, як це
зpoбленo на pиc. 5.

Pиc. 5. Екoнoмiчна ефективнicть управління якicтю

Точка пеpетину цих двoх кpивих є точкою
мiнiмальних витpат. Але на пpактицi нелегкo
oдеpжати навiть пpиблизну oцiнку, ocкiльки
дoвoдитьcя вpахoвувати багатo iнших
змiнних. Пpoте це завдання є найважливішим
для кеpiвництва. На багатьoх фipмах такi
poзpахунки не пpoвoдятьcя, хoча poзpахунoк
витpат на якicть мoже cлужити джеpелoм ве-
личезнoї екoнoмiї.

IV. Висновки
1. Приведено основні показники якості

продукції і подано коротку їх характеристику.
На бiльшocтi пiдпpиємcтв, щo займаютьcя
виpoбництвoм i oбcлугoвуванням, витpати
на задoвoлення oчiкувань cпoживача у сфе-
рі якocтi становлять значнi cуми, щo на-
справді не знижують величину пpибутку,
тoму видається лoгiчним, щo витpати на
якicть мають бути виявленi, oбpoбленi й
пpедcтавленi кеpiвництву пoдiбнo до iнших
витpат. На жаль, багатo кеpiвникiв не мають
мoжливocтi oдеpжувати наoчну iнфopмацiю
пpo piвень витpат на якicть пpocтo тoму, щo

в кoмпанiї немає cиcтеми для їхньoгo збopу
й аналiзу, хoча pеєcтpацiя i пiдpахунoк вит-
pат на якicть – не cкладна, уже вiдпpа-
цьoвана пpoцедуpа. Визначенi oдин pаз,
вoни забезпечать кеpiвництвo дoдаткoвим
потужним iнcтpументoм управління.

2. Пoлiтика пiдпpиємcтва має бути cпpя-
мoвана на дocягнення виcoкoї якocтi. Бpак,
щo є її пpoтилежнicтю, мoже виникнути на
будь-якому пiдпpиємcтвi. Але в будь-якoму
випадку витpати на бpак такoж неoбхiднo
аналiзувати. Вмiлo opганiзoваний аналiз
витpат на якicть i витpат бpаку мoже cтати
джеpелoм значнoї екoнoмiї для пiдпpиєм-
cтва, а такoж пiдвищити iмiдж пiдпpиємcтва
в oчах пoтенцiйних клiєнтiв.

3. Витpати на забезпечення якocтi пpo-
дукцiї є чаcтинoю загальних витpат на ви-
poбництвo й екcплуатацiю пpoдукцiї за веcь
пеpioд її cлужби. З екoнoмiчних пoзицiй цi
витpати являють coбoю cуму пoтoчних i
oднopазoвих витpат, викopиcтoвуваних вигo-
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тoвлювачем i cпoживачем на вciх етапах
життєвoгo циклу пpoдукцiї.

4. Аналiз витpат на якicть пpoвoдитьcя в
ocнoвнoму з метoю визначення найваж-
ливiших i пеpшoчеpгoвих завдань з пiдви-
щення якocтi. Залежнo вiд цiлей, завдань
аналiзу на якicть i мoжливocтей oдеpжання
неoбхiднoї iнфopмацiї, метoди управління
витpатами мoжуть бути piзнi. На це впливає
i пpoхoдження пpoдукцiєю певного етапу
дiяльнocтi пiдпpиємcтва.

5. На аналiзoванoму пiдпpиємcтвi poз-
poбку захoдiв щoдo вдocкoналення метoдiв
кoнтpoлю якocтi вигoтoвлення пpoдукцiї,
впpoвадження пpoгpеcивних метoдiв кoнт-
poлю, виявлення пpичин i винуватцiв бpаку
здiйcнює вiддiл технiчнoгo кoнтpoлю i центp
менеджменту якocтi.
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Король С.А. Показатели качества продукции и методы их оценки
Рассмотрены показатели качества продукции и приведена оценка уровня управления ка-

чеством продукции на примере ПАО “Мотор Сич”. Рассчитано индекс затрат с учетом каче-
ства и проанализировано влияние на него двух факторов – изменения затрат нового сырья
и его стоимости. Для оценки качества и конкурентоспособности изделия возможно приме-
нение метода бальной оценки и метода удельной цены.

Ключевые слова: показатели, качество продукции, методы оценки, индекс затрат, ба-
льная система.

Korol S. Indicators of quality of production and methods of their assessment
Indicators of quality of production are considered and the assessment of level of product quality

control on the example of PAO “Motor Sich” is given. It is calculated an index of expenses taking into
account quality and influence on it two factors is analysed: changes of expenses of new raw materials
and its cost. For an assessment of quality and competitiveness of a product application of a method of
a ball assessment and a method of the specific price is possible.

Key words: indicators, quality of production, assessment methods, index of expenses, ball system.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ
У статті представлено основні напрями матеріального стимулювання і виділено систе-

му PFP як найбільш прогресивну. Визначено основні напрями нематеріальної мотивації пер-
соналу підприємств.

Ключові слова: персонал, стимулювання, досвід, матеріальна мотивація, нематеріальна
мотивація.

І. Вступ0

В умовах ринкової економіки відносини
між персоналом підприємства і його керів-
ництвом будуються на новій основі. Мета
керівництва – успіх на ринку і, відповідно,
одержання прибутку. Мета персоналу під-
приємства – одержання матеріальної вина-
городи і задоволення від роботи. У знахо-
дженні компромісу між очікуваннями персо-
налу підприємства та його керівництва і є
суть стимулювання персоналу. З розвитком
соціальних відносин у суспільстві змінюють-
ся й потреби персоналу підприємства. У
сучасній економіці крім матеріального фак-
тора велике значення мають моральні сти-
мули.

Зарубіжний досвід матеріального стиму-
лювання персоналу не є сталим, він постій-
но збагачується новими елементами, тому і
є найбільш привабливим для сучасних
українських підприємств.

Дослідженням стимулювання праці най-
маних працівників займались А.О. Азарова,
О.С. Виханський, С.Л. Іванова, Г.В. Іван-
ченко, О.А. Ковальчук, А.М. Колот, А.И. Нау-
мов, О.В. Тужилкіна, В.В. Юкіш та інші, де
подано здебільшого суб’єктивні оцінки та
рекомендації щодо ситуації, яка склалася в
галузі управління персоналом підприємств.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити зарубіжний досвід

мотивації персоналу, обрати відповідні мето-
ди для українських підприємств.

ІІІ. Результати
Мотивування являє собою процес фор-

мування такого психологічного стану людини,
який зумовлює її поведінку, здійснює устано-
вку до діяльності, спрямовує й активізує її.
Мотивація праці, у свою чергу, являє собою
прагнення працівника задовольнити свої по-
треби; у загальному розумінні, це сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спо-
нукають людину до трудової діяльності і на-
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дають їй цілеспрямованості, орієнтованої на
досягнення певних цілей [2, с. 43].

Значні новації в організації матеріально-
го стимулювання в зарубіжних фірмах спо-
стерігаються в останні два десятиліття, що
спричинено рядом конкретних обставин, а
саме:
– глобалізація економіки, посилення кон-

куренції на ринках збуту зумовлюють
необхідність децентралізації управління
і перехід до більш раціональних органі-
заційних структур управління підприємс-
твами та, відповідно, до гнучкішого й
ефективнішого використання персоналу
підприємств;

– зміни, що сталися у зовнішньому сере-
довищі та внутрішньому організаційно-
економічному механізмі функціонування
фірм і їхніх структурних підрозділів зумо-
вили зменшення планового начала в ор-
ганізації використання персоналу і змен-
шення його “контрольованості”. Нато-
мість усе більшу роль відіграє сьогодні
виробнича демократія, самоуправління.
За таких обставин організаційні структу-
ри та управлінські рішення, орієнтовані
на процес, відсунулися на задній план;

– підвищення індивідуальної продуктив-
ності персоналу за умов, що склалися,
може досягатися тільки за конкретної
постановки цілей і розширення само-
стійності в роботі, що, у свою чергу, по-
требує змін у системі матеріальної мо-
тивації. Оплата праці, якій належить
провідна роль у мотиваційному механі-
змі, потребує індивідуалізації, точного
врахування результатів діяльності кож-
ного працівника [3, с. 71].
Для вирішення проблем відповідності

ефективності діяльності співробітника та
розміру одержуваної ним заробітної плати
використовується система “Pay for Perfor-
mance” – “плата за виконання” (далі – PFP).
Під PFP розуміється застосування будь-яких
способів оплати праці, при яких винагорода,
що одержується працівником, залежить від
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індивідуальних і групових відмінностей у
виконанні діяльності. Згідно з даними, отри-
маними в 23rd Annual Hewitt Associates
Salary Increase Survey, за шість років відсо-
ток коштів, які компанії направляли на PFP-
програми, збільшився на 50%. Існує безліч
типів гнучких схем оплати праці. Згадаємо
основні з них [6, с. 21].

1. Комісійні. Це, мабуть, найпростіша і
одночасно найстаріша PFP-схема. Суть її в
тому, що співробітник отримує певний відсо-
ток від сум, які йому платять клієнти при купі-
влі у нього товарів. Комісійні можуть викори-
стовуватися як у поєднанні з базовим окла-
дом, так і незалежно від нього, повністю ста-
новлячи заробітну плату співробітника. Хоча
комісійні і є найбільш “прямою” PFP-схемою,
пік їхньої популярності, безумовно, залиши-
вся в минулому.

2. Грошові виплати за виконання постав-
лених цілей. Це найбільш поширений тип
PFP-планів (за деякими даними, такі вина-
городи використовує 61% компаній, що за-
стосовують PFP). Такі виплати в цілому
здійснюються при відповідності працівника
деяким заздалегідь встановленим критері-
ям. Серед них можуть бути економічні пока-
зники, показники якості, оцінювання співро-
бітника іншими особами. Так, наприклад,
розмір винагород, які отримують менеджери
компанії, частково залежатиме від задово-
леності працею рядових співробітників UAI.
Ця задоволеність буде вимірюватися неза-
лежною аудиторською організацією. Сього-
дні навіть ведуться розмови про введення
PFP-схем при оплаті праці вчителів залежно
від успішності їхніх учнів.

3. Спеціальні індивідуальні винагороди як
визнання цінності того чи іншого працівника.
По-перше, це можуть бути спеціальні премії,
що виплачуються співробітникам за володін-
ня навичками, гостро необхідними компанії в
даний момент. По-друге, це можуть бути
премії за вірність компанії, які отримують
співробітники, що пропрацювали в організації
певну кількість часу. Такі премії можуть ви-
плачуватися і фахівцям, відхід яких дуже не-
бажаний для компанії. По-третє, це можуть
бути премії “зіркам” компанії.

4. Програми поділу прибутку. При такій
схемі співробітники отримують певний від-
соток прибутку компанії. З одного боку, ці
програми можуть застосовуватися як індиві-
дуальні винагороди, і в такому випадку при
гарному виконанні своєї роботи співробітник
одержує заздалегідь обумовлений відсоток
прибутку. З іншого боку, компанія може
встановити схему розподілу прибутку для
всіх співробітників: у такому випадку це не
спосіб винагороди за відмінну роботу, а
спосіб психологічного об’єднання працівни-
ків компанії.

5. Акції та опціони на їх купівлю. При такій
схемі формально співробітник ніяких виплат
у формі “живих” грошей не отримує. Замість
цього рада директорів компанії приймає рі-
шення про безоплатне надання співробітни-
кові у власність певної кількості акцій або
просто про надання йому права придбати
пакет акцій обумовленого розміру [6, с. 30].

Плюси PFP очевидні, тісний зв’язок вина-
городи, яку отримує співробітник, з ефекти-
вністю його діяльності приносить дивіденди
і співробітнику, і компанії. За деякими дани-
ми, типова PFP-програма підвищує органі-
заційну продуктивність на 5–49%, а доходи
співробітників – на 3–29%. Працівник отри-
мує можливість заробити більшу кількість
грошей за умови гарної роботи, а також орі-
єнтири для оцінювання своєї ефективності.
Компанія ж отримує мотивованих співробіт-
ників: люди намагаються зробити більше,
щоб заробити більше, а тих, хто не витри-
мує конкуренції, замінюють нові співробітни-
ки з відповідною філософією.

Звичайно ж, існують і пункти, за якими
критикують PFP. Часто сумніву піддається
той факт, що винагорода співробітника ба-
гато в чому визначається суб’єктивною дум-
кою менеджера, якому складно встановити і
описати значущі відмінності між підлеглими.
Щоб подолати її, компанія має використову-
вати незалежні методи оцінювання, що не
базуються виключно на особистих симпатіях
і антипатіях. Другий пункт критики полягає в
тому, що PFP, на думку деяких дослідників,
завдає непоправного удару по командній
роботі, породжуючи непотрібну конкуренцію
серед співробітників. Водночас ця система
дає організації великі дивіденди у вигляді
високої мотивації співробітників, зростання
віддачі від них і як підсумок збільшення
прибутку всієї компанії [6, с. 39].

Сучасна практика зарубіжних та деяких
українських підприємств свідчить про тенден-
цію до суттєвих змін у системі мотивації пер-
соналу. Для працівників, перш за все молоді,
характерні інші ціннісні орієнтації спонукаль-
них мотивів до трудової діяльності. При цьому
на перший план висуваються самореалізація і
саморозвиток (нематеріальна мотивація).

Нематеріальне стимулювання розвитку
персоналу в організації, насамперед, спрямо-
ване на задоволення мотиву збереження со-
ціального статусу працівника в трудовому ко-
лективі завдяки залишенню за ним його робо-
чого місця чи займаної посади; підвищення
соціального статусу працівника в трудовому
колективі в результаті одержання ним вищої
відповідальної посади; посилення зацікавле-
ності працівника самим процесом опанування
новими знаннями, вміннями та практичними
навичками; поглиблення інтересу щодо про-
фесійного спілкування з професіоналами як в
організації, так і поза її межами [1, с. 53].
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Нематеріальна мотивація спрямована на
підвищення лояльності співробітників до
компанії одночасно зі зниженням витрат на
компенсацію співробітникам їх трудовитрат.
Під нематеріальним ми розуміємо такі за-
охочення до високорезультативної роботи,
які не видаються співробітнику у вигляді го-
тівки чи безготівкових грошей, але можуть
потребувати від компанії інвестицій у якість
робочої сили, а саме: можливість розвитку і
навчання, планування кар’єри, оздоровлен-
ня, пільгове харчування тощо [4, с. 22]. Ре-
зультатом, який досягається до допомогою
нематеріальної мотивації, є підвищення рів-
ня лояльності та зацікавленості співробітни-
ків у компанії.

Цікавим способом удосконалення моти-
вації праці є мотивація вільним часом або
модульна система компенсації вільним ча-
сом. Особливість такої мотивації полягає в
тому, що розбіжності в навантаженні пра-
цівників, які зумовлені роботою в різний час
доби і дні тижня, компенсуються безпосере-
дньо наданням вільного часу, а не грошо-
вими надбавками, як це прийнято в тради-
ційній системі. Ця форма немонетарної мо-
тивації поки не набула поширення у практи-
ці українських підприємств, але досвід вико-
ристання її зарубіжними фірмами свідчить
про необхідність упровадження системи
компенсації вільним часом на підприємствах
цих країн. Використання гнучких форм за-
йнятості (скорочений робочий день, збіль-
шення відпустки, гнучкий графік роботи, на-

дання відгулів та ін.) надає можливість ви-
бору працездатному населенню між робо-
чим часом та відпочинком.

До моральних способів мотивації нале-
жить визнання заслуг (особисте та публіч-
не). Суть особистого визнання полягає в
тому, що працівники, які позитивно виділи-
лися у справах підприємства, згадуються в
доповідях вищому керівництву фірми чи
особисто представляються йому, одержу-
ють право підпису відповідальних докумен-
тів, у розробці яких вони брали участь, пер-
сонально вітаються дирекцією з нагоди свят
чи сімейних дат [7, с. 39].

Науковці зазначають, що кожна людина
індивідуальна, і в кожної людині є індивіду-
альні потреби, які вона бажає задовольни-
ти, працюючи на підприємстві. Таким чином,
при побудові системи мотивації керівнику
слід пам’ятати, що не можна мотивувати
всіх працівників однаково. Це допоможе йо-
му зробити систему мотивації економічно
ефективною. Система нематеріальної мо-
тивації має бути різна не тільки для праців-
ників різних рівнів, але й враховувати соціа-
льний статус, вік, стать працівника, а також
його психологічні особливості [8, с. 63].

Наприклад, за даними опитувань, про-
ведених КМІС у 2010 р. найманих працівни-
ків у десяти регіонах України, можна виділи-
ти деякі розбіжності між пріоритетами нема-
теріального стимулювання праці в процесі
кар’єрного зростання у чоловіків і жінок (див.
табл.) [5, с. 36].

Таблиця
Гендерні пріоритети нематеріального стимулювання праці

Чоловіки Жінки
Кар’єрне зростання, оплата тренажерного залу й обіду Участь у культурних програмах, виставках
Участь у культурних програмах, виставках Оплата транспортних послуг, мобільного зв’язку, цінні

подарунки
Оплата відпусток Оплата відпочинку
Участь у тренінгах, навчальних курсах Участь у тренінгах, навчальних курсах
Оплата відпочинку Оплата відпусток
Оплата транспортних послуг, мобільного зв’язку, цінні
подарунки

Кар’єрне зростання, оплата тренажерного залу й обіду

Отже, на базі вищевикладеного матеріа-
лу пропонуємо такі методи нематеріальної
мотивації персоналу:
– постановка перед працівниками чітко

сформульованих і досяжних цілей;
– систематичний аналіз успішно досягну-

тих працівниками цілей;
– залучення працівників до різних програм

навчання і підвищення кваліфікації;
– створення якомога прозорішої системи

оцінювання і оплати їх праці;
– делегування працівникам управлінських

повноважень;
– підвищення персональної відповідаль-

ності кожного працівника з наданням
права вибору методів вирішення поста-
влених завдань;

– публічне визнання успіхів працівників у
роботі, підтвердження їх цінності для
підприємства різними доступними для
керівництва способами;

– увага безпосереднього керівництва до
думки працівників;

– створення атмосфери відкритого супер-
ництва з регулярним підведенням під-
сумків змагання;

– наділення працівників владними повно-
важеннями при проведенні невиробни-
чих заходів;

– залучення працівників до вирішення
проблем, що вимагають нестандартного
підходу;

– врахування уявлень працівників про
справедливість у розподілі обов’язків і в
методах винагороди.
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IV. Висновки
Розробці методів матеріального і нема-

теріального стимулювання приділяється все
більше уваги. Керівники підприємств, які
мають комерційний успіх на ринку, замис-
люються над розробкою кадрових стратегій,
що включали б різноманітні аспекти управ-
ління процесом праці.

Серед найвідоміших зарубіжних систем
матеріальної мотивації найбільш цікавою є
“Pay for Performance” – “Плата за виконання”,
яка включає в себе різні методи стимулю-
вання залежно від специфіки підприємства.

Безумовно, для кожного конкретного
працівників має бути побудована окрема
система стимулювання з урахуванням осо-
бистих якостей, наявністю тих чи інших ре-
сурсів в організації, стилем керівництва в
компанії і у відділі. Дієвість запропонованих
методів може бути оцінена лише з часом.
Проте зарубіжний досвід дає змогу ствер-
джувати, що нематеріальні методи дають
можливість успішно застосувати їх для ви-
рішення завдань підвищення ефективності
діяльності працівників.
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І. Вступ0

Однією з важливих, а отже, й необхідних
умов забезпечення процесу оптимізації ви-
робничо-господарських систем слугує типо-
логія постановки економічних завдань, які
формуються у практиці планування їх роз-
витку. Характер цих завдань на різних рів-
нях народного господарства, для різних ча-
сових періодів залежить як від зовнішніх, так
і від внутрішніх специфічних умов функціо-
нування певної економічної системи. При
цьому відповідно до даних загальних умов
щодо особливостей економічних ситуацій і
завдань визначається методологія застосу-
вання того чи іншого класу завдань оптимі-
зації прийняття управлінських економічних
рішень. Зазначені обставини, у свою чергу,
істотно зумовлюють необхідність забезпе-
чення структурування та функціонування
системи планування [3, с. 23], що, відповід-
но, зумовлює актуальність оптимізації дія-
льності виробничо-економічних систем гір-
ничовидобувних підприємств та утворених
на їх основі груп підприємств, зокрема, гір-
ничорудного дивізіону Криворіжжя, що є
складною динамічною системою, стан якої
визначається безліччю факторів, умов і бе-
зупинно змінюється як у просторі, так і в ча-
сі. Очевидно, що оптимізація таких систем
характеризується багатоваріантністю за-
вдань, і, як наслідок, занадто складною про-
цедурою їх вирішення.

Узагальнюючи досягнення теорії прогнозу-
вання динаміки розвитку гірничих робіт при
розробці залізорудних родовищ у математич-
ній постановці завдань підвищення результа-
тивності процесів уточнення якості запасів
залізорудної сировини (далі – ЗРС) гірничору-

                                                          
0 © Нусінов В.Я., Турило А.М., Афанасьєв Є.І., 2013

дного підприємства (далі – ГРП) при їх опера-
ційно орієнтованому розподілі на стику підси-
стеми “кар’єр – збагачувальна фабрика”, се-
ред першочергових є завдання щодо побудо-
ви комплексу завдань оптимізації таких еко-
номічних показників, як: зростання виходу за-
лізорудного концентрату з руди (%), випуску
та вартості товарного концентрату (т грн),
зменшення питомих витрат на 1 т товарного
концентрату (грн) на підґрунті досягнення ма-
ксимально можливих рівнів продуктивності
обладнання в циклі подрібнення й збагачення
руди відповідно до індивідуальних режимів
технологічних ліній та реалізації змішаних
стратегій підприємства.

На сьогодні у прогнозуванні розвитку гір-
ничих робіт за об’єкт планування прийма-
ється блок [6, с. 77], що зумовлено техноло-
гічними особливостями підготовки й відпра-
цьовування залізорудних родовищ.

Разом з тим можна сказати, що викорис-
тання блоку як об’єкта планування має й
певні недоліки. Визначення вмісту заліза в
масиві та видобутій руді в цілому по блоку
або горизонту не відображає місячної дина-
міки ключових техніко-економічних показни-
ків виробничо-господарської діяльності під-
приємства [4, с. 28–31]. Середнє значення
вмісту заліза по блоку не відповідає значен-
ням вмісту заліза в його окремих частинах.
Гірничо-геологічні умови, що характеризу-
ють блок, істотно відрізняються від умов, які
виникають при відпрацьовуванні окремих
його частин [2, с. 85; 5, с. 195–198].

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – удосконалити прогнозування

та управління виходом концентрату з руди в
контексті мінімізації собівартості залізорудної
продукції на ГРП України, де за об’єкт плану-
вання, а отже, й оптимізації розвитку гірничих
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робіт доцільно прийняти сукупність блоків з
яких формуються рудопотоки, що надходять
на переробну підсистему ГРП “акумулюючий
склад – збагачувальна фабрика”.

Відповідно до мети, головним завданням
дослідження є розробка підходів щодо вра-
хування ключових моментів стохастичної
невизначеності параметрів виробничо-еко-
номічної діяльності ГРП, спрямованих на
забезпечення виробництва концентрату пе-
вної якості β  з обмежених запасів ресурсів
ЗРС, на експлуатаційні характеристики якої
безпосередньо впливає недетермінований
характер як вибухових робіт у кар’єрі, так і
процес навантаження й транспортування на
склади-акумулятори підприємства ресурсів
ЗРС, що безумовно вносить певний ризик у
прийняття рішень відносно виробництва
товарного концентрату, замовленого ринком
споживачів залізорудної продукції. Отже,
запобіганню й уникненню ризику невикорис-
таних можливостей виробничих потужнос-
тей ГРП, на нашу думку, важливу роль віді-
грає достовірність результатів оптимізації
процесів дооцінки експлуатаційних техніко-
економічних параметрів запасів ресурсів
ЗРС при їх операційно орієнтованому роз-
поділі на стику переробної підсистеми ГРП
“акумулюючий склад – збагачувальна фаб-
рика” [1, с. 153–155; 2, с. 85].

ІІІ. Результати
При постановці завдань щодо забезпе-

чення ефективної виробничо-економічної
діяльності будь-якого сучасного ГРП у супе-
речність завжди вступають дві тенденції: з
одного боку, прагнення до збільшення ви-
ходу концентрату з руди та відповідно його
прибутковості, а з іншого – зменшення ви-
робничо-економічного ризику. Таким чином,
маємо завдання, коли необхідно враховува-
ти випадкові фактори впливу на якість і кіль-
кість виходу концентрату з певного виду ре-
сурсу ЗРС, зокрема, нестабільність у ній
корисного компонента. Отже, виникає по-

треба в більш досконалому дослідженні
стохастичних параметрів діяльності підсис-
теми операційно орієнтованого розподілу
наявних запасів ЗРС на складах-акуму-
ляторах ГРП та отримання якомога більшої
його ефективності з урахуванням інновацій-
них підходів сучасного менеджменту під-
приємств гірничорудної галузі в цілому, що
й має бути головною метою подальшого
розвитку гірничовидобувних підприємств [1,
с. 155–157; 7, с. 3–6].

Концептуально задачу про використання
запасів ЗРС як ресурсу виробництва залізо-
рудного концентрату можна подати у вигля-
ді таблиці.

Згідно з наведеною таблицею передба-
чено виробництво n видів товарного конце-
нтрату 

1
Кβ , 

2
Кβ , …, ,

п
Кβ  витрачається m

видів ресурсів i-го виду ЗРС (що формують
рудопотоки) 1OFα , 2OFα , …, mOFα , де jβ  −
якість концентрату (Fe, %); іα  − якість ЗРС

(Fe, %). При цьому відомі: витрати 1
ij

ij

a =
γ

в долях одиниці запасу ЗРС певної якості
іα , необхідні для виробництва 1 т товарно-

го концентрату якості jβ ; запаси ресурсів
( iw ) i-го виду ЗРС, що забезпечені підірва-
ною гірничою масою, яка не перевищує
двох-, трьохтижневих обсягів видобутку з
певним чином визначеної сукупності підго-
товлених до розробки екскаваторних блоків,
коли обсяги запасів ресурсів ЗРС перебу-
вають у межах

( ) ( )н в
i i iw w w≤ ≤ ,

де ( )н
iw , ( )в

iw  − відповідно, значення ниж-
ньої та верхньої межі.

Таблиця
Зведена таблиця коефіцієнтів задачі оптимізації

Види товарного концентрату
Види ресурсів ЗРС

1Кβ 2Кβ … jКβ … nКβ

Запаси ресурсів
ЗРС

1OFα a11 a12 … a1j … a1n w1

… … … … … … … …
mOFα am1 am2 … amj … amn wm

Ціна реалізації 1 т товарного кон-
центрату, грн/т c1 c2 … cj … cn

Випуск товарного концентрату, т q1 q2 … qj … qn

Ціна реалізації cj одиниці j-го виду товар-
ного концентрату залежить та формується
під впливом ключових факторів ринку, зок-
рема, попиту і пропозиції та конкурентної
ситуації (наприклад, зумовлена демпінгом),
що формуються за рахунок якості залізору-
дної продукції, розвитку галузей, які є спо-
живачами, розвитку глобалізації процесів
світової концентрації капіталу, розвитку

міжнародної торгівлі, злиття фінансових ри-
нків тощо.

Отже, необхідно так організувати процес
випуску товарного концентрату, виходячи з
наявних запасів ресурсів ЗРС, щоб отрима-
ти якомога більші доходи та, відповідно, га-
рантований прибуток ГРП. Вихідні дані цієї
задачі такі.
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Обсяги випуску товарного концентрату

1
Кβ , 

2
Кβ , …, 

n
Кβ позначимо q1, q2, …, qn.

Таким чином, план випуску товарного кон-
центрату в математичній постановці задачі
операційно орієнтованого розподілу запасів
ресурсів ЗРС подаємо у вигляді вектора

( )1 2,  ,  ..., nQ q q q= . Запаси ресурсів i-го ви-
ду ЗРС подамо у вигляді вектора

( )1 2, , , mW w w w= … . При цьому ціну реалі-
зації одиниці j-го виду товарного концентрату
матиме вигляд вектора ( )1 2,  ,  ..., nС с с с= ,
складові якого відповідатимуть певному ви-

ду товарного концентрату, де 1

ij mn

А
⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭γ

 –

матриця витрат випуску товарного концент-
рату щодо використання певних видів запа-
сів ресурсів ЗРС.

За критерій ефективності виробництва
залізорудного концентрату можна взяти за-
гальну мету виробничо-економічної діяль-
ності ГРП, зокрема, зростання прибутку, об-
сягів реалізованої продукції на підґрунті ін-
теграції контролю і регулювання продуктив-
ності для її підвищення шляхом раціональ-
ного управління особливостями мінімізації
собівартості подрібнення та збагачення ру-
ди за рахунок удосконалення методології
процесів до визначення експлуатаційних
параметрів запасів ЗРС. Тоді критерієм
ефективності має бути:

1 1 2 2( , )
maxn n

F Q C c q c q
c q
= + +

+ + →…
. (1)

Побудуємо область ресурсних обмежень
W, якій мають належати плани (вектори) Q.
Ця область є множиною векторів Q, складо-
ві якого qi, i = 1, 2, …, n повинні задовольня-
ти ресурсним обмеженням вектора W відпо-
відно до технології виробництва, що харак-
теризується технологічною матрицею виро-
бництва продукції А. Область допустимих
(можливих) планів виробництва Ω є множи-
ною векторів Q, складові яких мають задо-
вольняти систему нерівностей:

1 2 1
11 12 1

1 2 2
21 22 2

1 2
1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

n
n

n
n

n m
m m mn

q q q w

q q q w

q q q w

γ γ γ

γ γ γ

γ γ γ

⎧ + + + ≤⎪
⎪
⎪

+ + + ≤⎪
⎨
⎪
⎪
⎪

+ + + ≤⎪
⎩

…

…

…

…

;(2)

1 20, 0, , 0nq q q≥ ≥ ≥… . (3)

Таким чином, задача прогнозування ви-
користання ресурсів у розглянутій постано-
вці має таке математичне формулювання:

1 1 2 2( , )
maxn n

F Q C c q c q
c q
= + +

+ + →…
; (4)

( )

1

1

( 1, 2, , )
0

n
в

j i
ijj

j

q w

i m
q

=
≤

=
≥

∑

…

γ

. (5)

Таке математичне формулювання має ви-
гляд одноцільової задачі лінійного програму-
вання. Критерієм ефективності є функція (1),
яка залежить від обумовлених цін на вигото-
влену одиницю залізорудної продукції, що
реалізується виробником на ринку у певний
момент часу. Оскільки задача операційно
орієнтованого розподілу ресурсів ЗРС визна-
чає певну регламентацію діяльності ГРП,
тоді, відповідно, реалізація такої виробничо-
економічної програми здійснюється протягом
деякого часового періоду, у процесі якого
ціна на товарний концентрат залежить та
формується, як було зазначено вище, під
впливом ключових факторів ринку.

У зв’язку з тим, що запаси ресурсів (wi)
i-го виду ЗРС забезпечені підірваною гірни-
чою масою, що, як правило, не перевищу-
ють дво-, тритижневих обсягів видобутку з
певним чином визначеної сукупності підго-
товлених до розробки екскаваторних блоків,
виникає певна невизначеність щодо рівня
гарантії забезпечення обсягами запасів ре-
сурсів i-го виду ЗРС, необхідних для вико-
нання обов’язкової програми виробництва
концентрату, і, безумовно, виникає ризик її
невиконання.

Таким чином, обмеження вищенаведеної
задачі (4)–(5) бажано записати у такому за-
гальному вигляді:

( , )q wψ ω ≤ . (6)

Неможливість, а інколи й недоцільність
вимог, щоб її рішення задовольняло б об-
меженням (6) за будь-яких реалізацій випа-
дкових параметрів ω ∈Ω , наштовхує на
ідею накладання дещо менш жорстких умов.
Замість (6) можна допустити невиконання
умов з певною ймовірністю:

{ }( , ) ,P q w> ≤ψ ω ρ (7)

або

{ }( , ) 1P q wψ ω ρ≤ ≥ − . (8)

Така імовірнісна концепція гарантії реалі-
зації плану досить добре відповідає ідеї
врахування впливу економічного ризику.
Параметр ρ  (долі одиниці) чисельно вира-
жає величину ризику (природно, що в прак-
тичних розрахунках недопустимі великі зна-
чення ρ ). Аналогічні модифікації доводить-
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ся здійснювати і стосовно функції мети оп-
тимального планування.

Таким чином, задача щодо мінімізації со-
бівартості та раціонального використання
запасів ресурсів ЗРС у детермінованій по-
становці має таке математичне формулю-
вання:

1 1 2 2( , )
minn n

F Q S s q s q
s q
= + +

+ + →…
; (9)

( )

1

1 ,

( 1, 2, , ).
0.

n
н

j i
ijj

j

q w

i m
q

=

≥

=
≥

∑
…

γ

(10)

Далі сформулюємо математичну модель
на відшукання оптимального розв’язку, який
забезпечував би мінімальні витрати на виро-
бництво товарного концентрату при виконан-
ні умов мінімально допустимих рівнів запасів
ресурсів ЗРС з ризиком їх нераціонального
використання, що породжує збільшення до-
пустимого значення ризику ρ  підприємства.

Таким чином, задача прогнозування ви-
користання ресурсів у розглянутій постано-
вці має таке математичне формулювання:

1 1 2 2( , )
minn n

F Q S s q s q
s q
= + +

+ + →…
; (11)

min

min

min
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…

; (12)

1 20, 0, , 0nq q q≥ ≥ ≥… . (13)

Припустимо, що мінімально допустимі
сумарні потреби в рівнях запасів ресурсів
ЗРС є випадковими величинами 

miniw , що

розподілені в інтервалі [ ( ) ( ),  н в
i iw w ], обсяги

яких перебувають у межах ( ) ( )н в
ii iw w w≤ ≤ ,

де ( )н
iw , ( )в

iw  − відповідно значення нижньої
та верхньої межі. За умови рівномірного
розподілу випадкової величини рівнів запа-
сів ресурсів ЗРС на складах-акумуляторах
ГРП, використовуючи рівність:

*

( )
( ) ( )

1 1
 

i

н
i

w

в н
wi i

d
w w

ϕ ρ= −
−

∫ , (14)

можна перейти від імовірнісних обмежень
(12) до їх детермінованих еквівалентів:

*
min
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1 ;

( 1, 2, , ),
0.

n

j i i
ijj

j

q w w

i m
q
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≥ =
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≥
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(15)

де miniw  − значення випадкової величини
*
iw , що задовольняє умові:

min
*{ } 1i iP w w ρ≤ ≥ − . (16)

Рішенням цієї детермінованої задачі є
оптимальні значення обсягів виробництва
товарного концентрату: g1, g2, …, gn.

Запропонований підхід щодо оптимізації
обсягів виробництва товарного концентрату
також дає змогу вирішити задачу попутної
переробки збідненої гірничої маси для раціо-
нального завантаження виробничих потуж-
ностей підприємства. В умовах глибоких
кар’єрів підвищення якості мінеральної про-
дукції є однією з найважливіших економічних
і екологічних задач, що визначають ефектив-
ність відкритої розробки. Зменшення втрат
корисної копалини, а також комплексне вико-
ристання гірських порід, на нашу думку, може
забезпечити збільшення на 25–30% обсягів
виробництва продукції на діючих підприємст-
вах. Майже 42% блоків можна вважати сиро-
виною зі збідненим вмістом заліза.

Таким чином, якщо побудована аналітич-
на модель раціонального управління вироб-
ництвом концентрату та його собівартістю з
тих чи інших причин не є достатньо доскона-
лою, то, на нашу думку, доцільно застосову-
вати інструментарій імітаційного математич-
ного експерименту, зокрема, відомий під на-
звою методу статистичних випробувань або
методу Монте-Карло. При цьому для систе-
ми операційно орієнтованого розподілу запа-
сів ресурсів ЗРС на стику виробничої ланки
ГРП “акумулюючий склад – збагачувальна
фабрика”, як і для всіх складних систем без
винятку, властивими є певні, притаманні їм
характеристики неоднорідності елементів і
зв’язків, які, безумовно, необхідно врахову-
вати в процесі імітаційної оптимізації значень
виходу товарного концентрату γ  з руди за-
мовленої якості jβ  за умови досягнення ма-
ксимально можливих рівнів продуктивності
обладнання в циклі подрібнення й збагачен-
ня руди відповідно до індивідуальних режи-
мів технологічних ліній з обмеженими вироб-
ничими потужностями [6, с. 60].

Разом з тим аналіз стану збіднених запасів
на гірничодобувних підприємствах свідчить
про те, що збіднені запаси на ряді підпри-
ємств становлять значну частину розвіданих
запасів родовища. На багатьох родовищах
такі запаси в процесі виїмки балансових запа-
сів безповоротно втрачаються разом з тим на
ряді підприємств збіднені запаси залучаються
до використання у зв’язку з вичерпанням рен-
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табельних запасів або необхідністю розши-
рення сировинної бази діючих підприємств.
Попутна переробка збіднених запасів у ряді
випадків може бути економічно цілком доціль-
ною. Менший вихід товарної продукції з оди-
ниці збіднених запасів компенсується менши-
ми витратами, необхідними для їх переробки.
Крім того, необхідність залучення додаткових
резервів сировини виникає зазвичай за наяв-
ності вільних потужностей на гірничорудному
підприємстві або виявленням на підприємстві
резервних потужностей.

Економічна доцільність розробки збідне-
них блоків визначається на основі порівнян-
ня двох варіантів: у першому (базовому) −
відпрацьовуються тільки рентабельні блоки
ділянки; у другому − спільно переробляють-
ся обидва види блоків (рентабельні та зі
збідненим вмістом заліза).

Для кожного варіанта визначаються: ціна кі-
нцевої продукції, одержаної в результаті роз-
робки певної ділянки родовища ( (1)

ic  і (2)
ic );

витрати на виїмку і переробку ( (1)
iε  і (2)

iε );
прибуток на одиницю продукції відносно ба-

зового варіанта: 
(1) (1)

(1) ( )i i
i

i

c
Пр

q
ε−

=  і

(2) (2)
(2) ( )i i
i

i

c
Пр

q
ε−

= . Тоді можна стверджу-

вати, що економічно доцільна переробка збі-
днених блоків тільки за умови (1) (2)

i iПр Пр≤ .
Середня якість корисних копалин у дру-

гому варіанті (2)
iα  має бути не меншою, ніж

мінімально допустима якість видобутих ко-
рисних копалин у базовому варіанті min

iα ,
при якому собівартість кінцевої продукції
залишається на рівні базового варіанта.

Таким чином, необхідно будувати місію
управління підприємством у цілому як уза-
гальнену формалізацію мети його виробни-
чо-економічної діяльності на підґрунті про-
гнозування виходу концентрату з руди, а
саме зростання прибутку, обсягів реалізо-
ваної продукції на підґрунті інтеграції конт-
ролю і регулювання продуктивності для її
підвищення шляхом раціонального управ-
ління особливостями мінімізації собівартості
подрібнення та збагачення руди за рахунок
удосконалення методології управління екс-
плуатаційними параметрами запасів ЗРС.

Результати прогнозування приросту вихо-
ду концентрату з руди, обсягів виробництва
концентрату в натуральному й вартісному
виразі по збагачувальній фабриці № 2 ПАТ
“Інгулецький ГЗК” за 2010 р. з урахуванням
оптимізації операційно орієнтованого розподі-
лу запасів ресурсів ЗРС наведено на рисунку.

Рис. Моделювання приросту виходу концентрату з руди, обсягів виробництва концентрату
в натуральному й вартісному виразі по збагачувальній фабриці № 2 ПАТ “Інгулецький ГЗК”
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Разом з тим мінімально допустима якість
видобутих корисних копалин, при яких собі-
вартість сумарної кінцевої продукції зали-
шається на рівні базового варіанта і визна-
чається співвідношенням:

(1)min
(1)
(1 )

((1 )

1 )

i i i i
i i

ii

i

d R q

q

q

ϕ
α α

α

× × − × ∆
= − −

× ∆

−
∆

,  (17)

де (1)
iα  − середня якість корисних копалин,

видобутих у базовому варіанті;
iq∆  − абсолютний приріст обсягу кори-

сних копалин із збіднених блоків до обсягу
видобутку базового варіанта;

Rі − показник, рівний відношенню кое-
фіцієнтів видобутку корисного компонента
при переробці корисних копалин базового
варіанта і запропонованого;

iϕ  − частка змінної частини витрат у
собівартості видобутку та переробці 1 т ко-
рисних копалин у базовому варіанті;

dі – величина зниження собівартості
видобутку і переробки 1 т корисних копалин
при сумісній розробці балансових і збідне-
них запасів;

і – номер періоду.
Оскільки мінімально допустима якість за

інших рівних умов змінюється залежно від
частки збіднених запасів, що залучаються до
видобутку, то, змінюючи обсяг видобутку зі
збіднених запасів, ми можемо знайти допус-
тиму величину min

iα  для кожного періоду.
При цьому для s періодів:

– виробнича потужність підприємства зро-

сте в 
1

(1 )
s

i
i

q
=

+ ∆∑  разів;

– обсяг кінцевої продукції зросте в
(2)

(1)

1
(1 )

i
is

i

ii

q

K=

∆ ×

+ ∑

α

α
 разів;

– собівартість кінцевої продукції залиша-
ється на рівні базового варіанта;

– річний прибуток підприємства певною
мірою буде залежати від випуску кінце-
вої продукції.

IV. Висновки
На сучасному етапі в процесі функціону-

вання ГРП з’явилися специфічні, на перший
погляд, негативні тенденції − це прагнення
отримати за будь-яку ціну максимальні при-
бутки. При цьому неминуче з’являється пра-
гнення розробляти найкращі ділянки родо-
вищ з підвищеним вмістом корисних компо-
нентів, ігноруючи розробку окремих ділянок,
що мають гірші якісні характеристики. До-
пущення неналежно обґрунтованих втрат

корисних копалин на догоду економічності
та прибутковості виробництва в короткі тер-
міни, ігнорування комплексного використан-
ня мінеральної сировинної бази України,
послаблення нагляду за технікою безпеки
виробництва гірських робіт й інвестування
заходів, пов’язаних з підвищенням економі-
чної безпеки ГРП, на нашу думку, не дає
змоги раціонально використати можливості
ефективного функціонування сучасного
стратегічного менеджменту підприємств гір-
ничорудної галузі України. У зв’язку з цим,
можна вважати, що запропонована методи-
ка прогнозування операційно орієнтованого
розподілу запасів ресурсів ЗРС для вдоско-
налення планування та управління виходом
концентрату з руди в контексті мінімізації
собівартості залізорудної продукції на ГРП
України варта уваги, що буде спрямована
на забезпечення ефективного функціону-
вання й структурування системи планування
на ГРП, яке є гарантом гнучкого розвитку
сучасного підприємства в умовах ринкових
перетворень.
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Обобщены прикладные аспекты оптимизации экономического риска в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности горно-обогатительного предприятия. Разработаны
методологические подходы к рационализации производственных процессов железодобываю-
щих предприятий.

Ключевые слова: неопределенность, конфликтность, риск, смешанная стратегия.

Nusinov V., Turylo A., Afanasyev I. Prediction of the Ore mining Enterprise’s Economic
Indicators, Influencing Directly Its Effectiveness in the Process of the Iron – Ore Raw materials
Resources’ Distribution

The applied aspects of economic risk’s optimization in the process of the productive – economic
activity of the mining – enrichment enterprise are generalized. The methodologic approaches to the
production processes rationalization of the iron – extraction enterprises are elaborated
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У статті обґрунтовано основні підходи до визначення ролі та місця сучасного бухгалтер-

ського обліку в системі управління, його видів, предмета й методу.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, господарський облік, методи-

чні підходи обліку, кругообіг капіталу, предмет обліку, управлінський облік.

І. Вступ0

Зростання вимог до бухгалтерського об-
ліку в умовах глобалізації та постіндустріа-
льного суспільства потребує перегляду його
теоретичних основ.

На необхідності розробки сучасної кон-
цепції бухгалтерського обліку останнім ча-
сом неодноразово наголошували вітчизняні
та російські вчені, зокрема Ф. Бутинець,
В. Палій, М. Пушкар, Я. Соколов [1; 4; 6; 7].

Проте визначення бухгалтерського обліку,
його видів і ролі в системі управління залиша-
ється найбільш дискусійним питанням. Аналіз
спеціальної літератури свідчить, що різні ав-
тори визнають різні види обліку, пропонують
різні визначення бухгалтерського обліку, ви-
словлюють різні погляди щодо його предмета
та методу.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – проаналізувати сучасні під-

ходи до визнання обліку, його видів, визна-
чення предмета й методу і, як наслідок, ролі
в системі управління.

Завдання дослідження:
– дослідити зміст та сутність поняття “гос-

подарський облік” як спеціальної еконо-
мічної категорії;

– виявити види господарського обліку та
класифікувати їх;

– адаптувати конкретні методи бухгалтер-
ського обліку для цілей системи управ-
ління, насамперед кругообігом капіталу;

– конкретизувати предмет бухгалтерсько-
го обліку.
У статті використано історичний та логіч-

ний методи (для дослідження еволюції по-
становки проблеми та наступності її вирі-
шення), порівняльного аналізу (для порів-
няння підходів вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців до визначення поняття “господар-
ського обліку” та його видів і предмета).

ІІІ. Результати
Більшість авторів дотримуються тради-

ційного підходу, згідно з яким, бухгалтерсь-
кий облік є видом господарського обліку.

                                                          
0 © Приходько І.П., 2013

На думку М. Пушкаря, замість наукового
пошуку науковці традиційно пропонують
тривіальний підхід щодо видів обліку, який
склався ще в часи становлення соціалізму в
нашій країні [6, с. 67].

На наш погляд, поділ господарського об-
ліку на оперативний, бухгалтерський і ста-
тистичний є наслідком стереотипу, що виник
у СРСР у 30-х рр. ХХ ст.

Така класифікація десятки років викорис-
товується в науковій літературі та норматив-
них документах, хоча до цього часу не має
достатнього наукового обґрунтування.

Ю. Верига та С. Деньга стверджують, що
система господарського обліку в Україні
складається з макро- та мікрообліку.

В. Ластовецький вважає, що оператив-
ний і статистичний облік як окремі види не
існують й обґрунтовує наявність бухгалтер-
ського та управлінського (виробничо-комер-
ційного) обліку.

Водночас практичне застосування будь-
якої класифікації можливе лише в тому разі,
якщо вона відповідає основним вимогам
класифікації. Передусім вона повинна мати
єдину основу. У жодному із запропонованих
підходів такої основи немає, а тому немає і
чітких меж між елементами класифікації –
видами обліку.

У результаті управлінський облік одноча-
сно може бути оперативним і стратегічним;
бухгалтерський і податковий облік одночас-
но є макро- та мікрообліком тощо.

Виходячи з цього, не можна погодитися,
що система господарського обліку охоплює
всі види обліку, які можна виділити в її складі.

У зв’язку з цим питання визначення бух-
галтерського обліку, його предмета і методу
набувають особливої актуальності.

Ю. Верига і С. Деньга вважають, що спо-
чатку слід розібратися з визначенням бухга-
лтерського обліку, а вже потім говорити про
його предмет і методологію.

З таким підходом не можна погодитись,
оскільки визначення предмета бухгалтерсь-
кого обліку уже дає змогу з’ясувати його мі-
сце і роль у суспільстві та в системі управ-
ління підприємством.
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Предмет бухгалтерського обліку був і за-
лишається тим питанням, яке періодично
обговорюють вітчизняні вчені на сторінках
професійних видань та наукових конферен-
ціях.

Огляд літератури, наведений Ф. Бутин-
цем, свідчить, що на різних етапах історич-
ного розвитку в різних країнах різні автори
по-різному визначали предмет бухгалтерсь-
кого обліку [1, c. 24–28].

У колишньому СРСР остання гостра дис-
кусія з цього питання відбулась у 50–60-х рр.
ХХ ст. Її активними учасниками були відомі
вчені, зокрема М. Дембінський, В. Макаров.

Проте підсумків цієї дискусії фактично не
було підведено, а питання щодо визначення
предмета бухгалтерського обліку залиши-
лося відкритим.

Останнім часом поширюється думка, що
предметом бухгалтерського обліку є капітал
та його кругообіг.

Інтерес до кругообігу капіталу як предме-
та бухгалтерського обліку спостерігається
також у працях японських учених.

Зокрема, Ю. Ішікава, ґрунтуючись на те-
орії К. Маркса, дослідив зміни в кругообігу
капіталу в ХХ ст. На його думку, спостеріга-
ється перехід від парадигми обліку продук-
тивного капіталу до парадигми обліку пози-
кового або фіктивного капіталу.

Недоліком схеми, яку наводить Ю. Ішікава,
є відсутність у ній кругообігу інтелектуального
капіталу, який стає головним чинником успіху
в сучасних умовах економіки знань.

Існують різні точки зору щодо визначення
інтелектуального капіталу та його складових.

З погляду бухгалтерського обліку, інтеле-
ктуальний капітал включає нематеріальні

активи, відображені на балансі підприємст-
ва (інтелектуальна власність), та знання, які
не відображені в обліку – знання працівни-
ків, їх вміння, організаційна культура тощо.

У сучасній літературі розрізняють понят-
тя “дані”, “інформація” та “знання”.

З. Рум’янцева підкреслює, що суттєва
відмінність знань від даних та інформації
полягає в тому, що знання містяться не в
документах чи інформаційних технологіях, а
в людях. При цьому отримання нового
знання пов’язане з перетворенням інфор-
мації, у процесі якого спостерігається їх які-
сне та кількісне збільшення.

Виходячи з відмінності між формалізова-
ними і неформалізованими знаннями, І. Но-
нака розглядає чотири основні моделі
трансформації знань у будь-якій організації:
соціалізація, комбінація, екстерналізація, ін-
терналізація.

Спираючись на ці моделі, можна ствер-
джувати, що в процесі кругообігу інтелекту-
ального капіталу знання людини трансфор-
мується в організаційне знання, доступне
іншим членам організації.

Виходячи з цього, найбільш важливими
стадіями кругообігу інтелектуального капі-
талу є перетворення неформалізованого
знання у формалізоване (екстерналізація) і
застосування цього формалізованого знан-
ня для збільшення бази неформалізованих
знань (інтерналізація).

У зв’язку з цим управління знаннями по-
требує адекватної оцінки інтелектуального
капіталу та інформації про його зростання й
вплив на вартість бізнесу.

З урахуванням викладеного, схему
Ю. Ішікави можна розширити (див. рис.).

S

M2

S

M1   –   G

m1

A    P       G1  –  M2

L   N       N1

Рис. Кругообіг фізичного, фінансового й інтелектуального капіталу

S – акціонерний капітал; М – грошові кошти, m – дохід посередника;
G – товар; L – праця; N – знання; A – засоби виробництва; P – виробництво.

На цій схемі зв’язок L … N означає екс-
терналізацію знань, а зв’язок N … N1 – ін-
терналізацію знань.

Отже, важливим завданням бухгалтерсь-
кого обліку на сучасному етапі є повне відо-
браження всіх аспектів кругообігу капіталу –
фізичного, фінансового й інтелектуального.

Хоча капітал є важливою складовою
предмета бухгалтерського обліку, він уже не
визначає і не пояснює змісту бухгалтерсько-
го обліку в сучасних умовах. Для управління

бізнесом недостатньо інформації лише про
кругообіг капіталу. Зростає потреба в інфо-
рмації про середовище підприємства, поте-
нціал його конкурентів, альтернативні шля-
хи здійснення операцій тощо.

Тому слід погодитися з В. Палієм, що
оборот капіталу є окремим випадком пред-
мета бухгалтерського обліку, а його розши-
рене тлумачення потребує подальшого до-
слідження [4, с. 56].
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Для визначення предмета бухгалтерсь-
кого обліку необхідно:

1) уникати “наукового антропоморфізму”;
2) чітко розуміти поняття “предмет” у

цьому контексті;
3) розмежувати предмети науки та прак-

тичної діяльності.
Перша вимога зумовлена тим, що облік

невиправдано наділяють людськими якос-
тями. У спеціальній літературі широко за-
стосовують визначення та твердження, що
бухгалтерський облік “вивчає”, “контролює”,
“реєструє”, “відображає”, “накопичує, групує
і систематизує” тощо.

З таким підходом не можна погодитись,
оскільки бухгалтерський облік – це не жива
істота, що має свідомість, а діяльність, яку
здійснюють люди, виходячи з власних по-
треб або потреб суспільства.

Отже, правила та способи цієї діяльності
також визначають люди.

Друга вимога спричинена тим, що серед
вітчизняних фахівців досить поширене ото-
тожнення понять “предмет” і “об’єкт”.

Зокрема, В. Сопко вважає, що під об’єк-
том необхідно розуміти частину цілого, тоб-
то частину предмета, що дасть змогу розі-
братися в такій складній науці, як бухгал-
терський облік [8, с. 19].

З таким підходом не можна погодитися,
оскільки предмет відображає певні якості
або характеристики об’єкта. Наприклад, усі
суспільні науки вивчають один об’єкт – сус-
пільство, але мають різні предмети: історія –
процес розвитку суспільства; філологія –
мову народу; політична економія – економі-
чні відносини тощо.

У зв’язку з цим О. Петрук зазначає, що
предметом бухгалтерського обліку як науки
є закономірності розвитку окремих методів,
а як виду соціально-економічної діяльності –
господарська діяльність окремого підприєм-
ства [5].

Ключем до істини можна вважати висно-
вок Я. Соколова про те, що предмет бухгал-
терського обліку не даний, а заданий йому.
Відповідно, “бухгалтерський облік – це те,
що, згідно з заданими правилами, робить
бухгалтер” [7, c. 16].

Предмет бухгалтерського обліку як прак-
тичної діяльності задається насамперед но-
рмативними документами, а частково – вла-
сником підприємства або уповноваженим
ним органом (посадовою особою).

У різні часи в різних країнах на різних
підприємствах межі предмета бухгалтерсь-
кого обліку можуть відрізнятися. Це означає,
що предмет бухгалтерського обліку динамі-
чний у часі та просторі. При цьому мініма-
льні вимоги до бухгалтерського обліку, які
визначаються відповідними регуляторними
органами, схожі в багатьох країнах, особли-
во в сучасних умовах посилення процесів

гармонізації та конвергенції національних
систем обліку. Це створює уявлення, що
можна визначити єдиний правильний пред-
мет бухгалтерського обліку.

Закон України “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні” визначає,
що метою ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про
фінансове становище, результати діяльнос-
ті та рух грошових коштів підприємства.

Отже, законодавчо заданим предметом
бухгалтерського обліку в Україні на сучас-
ному історичному етапі є фінансове стано-
вище, результати діяльності та рух грошо-
вих коштів підприємства.

Поряд з тим підприємство має можливість
самостійно розробляти систему внутрішньо-
господарського (управлінського) обліку.

Тому якщо підприємство має потребу в
певній інформації додатково до обов’яз-
кового бухгалтерського обліку, воно може
створити таку інформаційну систему і дати
їй будь-яку назву: “контролінг”, “внутрішньо-
господарський облік”, “управлінський облік”.

Ця інформаційна система може існувати
в межах загальної системи бухгалтерського
обліку або окремо від неї.

Тому, наприклад, у корпораціях США
управлінський облік, як правило, є функцією
бухгалтерії, а в німецьких компаніях його
нерідко реалізує служба контролінгу.

Отже, предмет бухгалтерського обліку в
різних країнах може відрізнятись унаслідок
відмін у законодавстві, традицій, а на рівні
окремих підприємств – унаслідок відміннос-
тей у масштабах діяльності, стратегій, філо-
софії управління тощо.

IV. Висновки
Сучасний розвиток економіки, безумовно,

потребує адекватних змін у бухгалтерському
обліку. Адже в сучасній інформаційній епосі
розвитку економіки радикальніше всього змі-
нюватиметься найбільш традиційна з інфор-
маційних систем – бухгалтерський облік.
Проте першоосновою змін бухгалтерського
обліку для нас має бути не чинник світової
стандартизації звітності (при всій важливості
цієї проблеми), а зростання ролі бухгалтер-
ського обліку в управлінській системі.

Ідеальна система будь-якого управління
завжди має чітку, струнку вертикаль –
“піраміду”. Бухгалтерський облік в системі
управління відіграє ключову функцію, здійс-
нюючи процес висвітлення, вимірювання,
реєстрації, нагромадження, узагальнення та
передачі інформації про господарську дія-
льність, капітал підприємства та запити зов-
нішніх і внутрішніх користувачів для прийн-
яття рішень, а тому потребує визнання та
відповідного сучасним вимогам часу визна-
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чення самого поняття “бухгалтерський об-
лік”, його видів, предмета та методу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто особливості методики розробки бізнес-плану металургійного під-

приємства на прикладі ПАТ “Дніпроспецсталь”. Мета розробки бізнес-плану – дати обґрун-
товану, сучасну систему оцінювання перспектив розвитку металургійного підприємства,
тобто спрогнозувати та спланувати його діяльність на найближчий період і перспективу,
виходячи з потреб ринку й можливостей компанії з їх задоволення.

Ключові слова: бізнес-план, методика, витрати, прибуток, окупність.

I. Вступ0

Бізнес-план – короткий, точний, доступний
і зрозумілий опис передбачуваного бізнесу,
найважливіший інструмент при розгляді ве-
ликої кількості різних ситуацій, що дає змогу
вибрати найбільш перспективні рішення й
визначити засоби для їх досягнення.

Бізнес-план є документом, що дає мож-
ливість управляти бізнесом, тому його можна
представити як невід’ємний елемент страте-
гічного планування і як керівництво для вико-
нання та контролю. Важливо розглядати біз-
нес-план як сам процес планування та ін-
струмент внутрішньофірмового управління.
Бізнес-план є своєрідним документом, що
страхує успіх передбачуваного бізнесу, тоді
як бізнес-план – інструмент самонавчання.

Основний центр бізнес-плану – концентру-
вання фінансових ресурсів для вирішення
стратегічних завдань, тобто він покликаний
допомогти підприємцю вирішити такі основні
завдання, пов’язані з функціонуванням фірми
[1]:
– визначити конкретні напрями діяльності,

перспективні ринки збуту й місце фірми
на цих ринках;

– оцінити витрати, необхідні для виготов-
лення і збуту продукції, порівняти їх з ці-
нами, за якими будуть продаватися то-
вари, щоб визначити потенційну прибут-
ковість проекту;
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– виявити відповідність кадрів фірми й
умов для мотивації їхньої праці вимогам
з досягнення поставлених цілей;

– проаналізувати матеріальне й фінансо-
ве становище фірми і визначити, чи від-
повідають матеріальні та фінансові ре-
сурси досягненню намічених цілей;

– прорахувати ризики й передбачити тру-
днощі, які можуть перешкодити вико-
нанню бізнес-плану.
Бізнес-план допомагає вирішити такі ос-

новні завдання:
1) визначити конкретний напрям діяль-

ності фірми, цільові ринки і місце фірми на
цих ринках;

2) сформулювати довготривалі й корот-
кострокові цілі фірми, стратегії і тактики їх
досягнення;

3) вибрати номенклатуру й визначити
показники товарів і послуг, які будуть про-
понуватися фірмою споживачам, а також
оцінити витрати з їх створення та реалізації;

4) оцінити відповідність кадрів фірми та
умов мотивації їх праці вимогам з досягнен-
ня поставлених цілей;

5) визначити склад маркетингових захо-
дів фірми з вивчення ринку, організації рек-
лами, стимулювання продажів, ціноутво-
рення, каналів збуту тощо;

6) забезпечити життєздатність своєї фі-
рми в умовах жорстокої конкуренції;

7) домогтися максимізації прибутку в
конкретних умовах;

8) оцінити матеріальне й фінансове ста-
новище фірми.
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Нехтуючи складанням бізнес-плану, під-
приємець може виявитися неготовим до тих
труднощів, які можуть виникнути на його
шляху до успіху, і буде гарячково імпровізу-
вати, що часто закінчується плачевно як для
нього, так і для справи, якою він займається.

II. Постановка завдання
Мета статті – дати обґрунтовану, цілісну,

системну оцінку перспектив розвитку фірми,
тобто спрогнозувати та спланувати її діяль-
ність на найближчий період і перспективу,
виходячи з потреб ринку та можливостей
фірми з їх задоволення.

Поряд з головною, визначальною метою
складання бізнес-плану мають відобразити
інші цілі:

1) соціальні цілі – подолання дефіциту
товарів і послуг, оздоровлення екологічної
ситуації, поліпшення психологічного клімату
в країні, створення нових духовних і культу-
рних цінностей, розвиток науково-технічного
й творчого потенціалу, розширення ділових
контактів, міжнародних зв’язків;

2) підвищення статусу підприємця – роз-
виток і зміцнення економічного потенціалу
підприємця (включаючи виробничий потен-
ціал, фінансовий, техніко-технологічний,
науковий, освітній, а також духовний). Це
служить умовою і запорукою можливості
успішного проведення подальших угод, під-
вищення престижу підприємця, породжува-
ного його популярністю, гарною репутацією,
гарантіями високої якості товарів і послуг;

3) інші, спеціальні цілі й завдання – роз-
виток контактів, зарубіжні поїздки, входжен-
ня в різноманітні асоціації тощо.

III. Результати
За допомогою інтернет-забезпечення бу-

ла зібрана вихідна інформація з баз даних,
які надають публічну інформацію
(www.smida.gov.ua).

Маючи вихідні дані, можна перейти до
розробки бізнес-плану. В основу бізнес-
плану потрібно покласти такі принципи й
обмеження:

1) будується укрупнений бізнес-план, який
є сигналом для дій керівництва підприємст-
ва, але збудований бізнес-план не є конкре-
тною рекомендацією щодо дій;

2) використаний обсяг інформації, хоча й
великий, але не має внутрішньої інформації
щодо дослідженого підприємства – це є не-
доліком і доводиться робити припущення
щодо розробки бізнес-плану;

3) у рамках розробки бізнес-плану запуска-
ється програма щодо модернізації підприємс-
тва та залучення додаткового інвестування в
основні фонди.

Основна мета – попередити керівництво
підприємства ПАТ “Дніпроспецсталь” відно-
сно неправильно обраної стратегії розвитку.
Тому деякі розділи пропущені та суттєво
скорочені.

Спочатку розберемо структуру й особли-
вості майбутнього бізнес-плану з модерні-

зації, цілі, завдання та масштабність бізнес-
плану.

Структура розроблювального нами біз-
нес-плану така:

Розділ 1. Призначення і мета проекту.
Розділ 2. Масштаб і сфера діяльності фі-

рми.
Розділ 3. Завдання фірми.
Розділ 4. Стратегії фірми.
Розділ 5. Галузь.
Розділ 6 Маркетинг-план.
Розділ 7. Фінансовий план.
Розділ 1. Призначення і мета проекту.

Сформулюємо основну мету проекту: “Збе-
регти та збільшити обсяги виробництва за-
лежно від зміни кон’юнктури зовнішніх рин-
ків”.

Розділ 2. Масштаб і сфера діяльності фі-
рми. ПАТ “Дніпроспецсталь” буде виробляти
той самий асортимент продукції.

Продукція, що виробляється на підпри-
ємстві:
– сталь конструкційна легована;
– сталь підшипникова;
– сталь інструментальна;
– сталь нержавіюча безнікелева;
– сталь нержавіюча нікелевмісна;
– сталь жаростійка.

Розділ 3. Завдання фірми. Відповідно з
цілями, масштабом і сферами діяльності
наше підприємство ставить перед собою
такі завдання:
– збільшити обсяги виробництва;
– зберегти та досягнути лідируючих пози-

цій фірми в галузі на ринку конкурентів
за рахунок зміни економічної політики
фірми.
Розділ 4. Стратегії фірми. Коли сформу-

льовані мета, масштаб, сфера діяльності та
завдання, повинні бути отримані відповіді на
запитання стратегії фірми, щоб допомогти їй
досягти вирішення поставлених завдань.
Стратегії фірми – “надавати споживачам
високоякісну сталь на внутрішньому та зов-
нішньому ринку за справедливими цінами,
які завжди нижче порівняно з конкурентами
галузі”.

Розділ 5. Галузь. Аналіз галузі – це спе-
цифічний розділ бізнес-плану, якому приді-
лялось досить таки багато часу. У рамках
розробки бізнес-плану для ПАТ “Дніпро-
спецсталь” ми будемо використовувати вже
підготовлені дані і в рамках цієї статті не
будемо зупинятись на тому, як вони були
отримані.

Хоча зазначимо, що оцінювання ринку
проводилась по 19 підприємствах в Україні з
33 первинних інтегрованих факторів та
30 вторинних інтегрованих факторів. Було
виведено “ідеальне” підприємство на ринку
виробництва сталі. Розрахунок проводився
за допомогою розрахунку регресійного рів-
няння (табл.1).
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Таблиця 1
Розрахунок регресійного рівняня

Шаг 01 X’X
Шаг 02 X’Y
Шаг 03 (X’X)-1

Шаг 04 B = 1/X ×Y = (X’X)-1X’Y
Контроль B1 = Y/X
Error B–B1

Розрахунок середньогалузевих показни-
ків проводився в залежності: Активи = f (До-
хід). За цією функцією проводились розра-
хунки по ПАТ “Дніпроспецсталь”. Так сфор-

мована матриця усієї галузі. Результати на-
ведено в табл. 2).

Таблиця 2
Середньогалузеві показники

Показники Середньогалузева
Y = f (x)

ПАТ “Дніпроспецсталь”
(за 2011)

ПАТ “Дніпроспецсталь”
(середні показники за 2007–

2011 р.)
Загальна собівартість 0,871 0,948 0,907
Собівартість 0,817 0,903 0,854
Відсотки до сплати 0,096 0,04 0,083
Комерційно-
управлінські витрати

0,054 0,045 0,053

Прибуток 0,33 0,012 0,01
Податок на прибуток 0,008 0,011 0,009
Чистий прибуток 0,025 0,001 0,001
Матеріальні витрати 0,683 0,829 0,779
Витрати на оплату
праці

0,085 0,061 0,07

Відрахування на соціа-
льні потреби

0,02 0,023 0,026

Амортизація 0,023 0,008 0,016
Інші витрати 0,047 0,056 0,069
Зміна залишків –0,004 0,029 0,044
Грошові кошти 0,034 0,059 0,114
Дебіторська заборго-
ваність

0,335 0,102 0,132

Запаси 0,102 0,119 0,15
Оборотні кошти 0,471 0,281 0,396
Основні засоби 0,274 0,062 0,112
Інші основні засоби 0,132 0,044 0,063
Інвестиції 0,072 0,012 0,035

Не суттєві основні фо-
нди

0,06 0,032 0,025

Необоротні активи 0,406 0,106 0,175
Активи 0,877 0,387 0,571
Будинки, споруди та
передаточні засоби

0,118 0,035 0,06

Машини й обладнання 0,12 0,023 0,042
Транспортні засоби 0,03 0,002 0,004
Виробничий та госпо-
дарський інвентар

0,005 0,003 0,006

Кредиторська заборго-
ваність

0,202 0,158 0,138

Заробітна плата й по-
датки

0,013 0,008 0,012

Короткострокові зо-
бов’язання

0,215 0,166 0,151

Довгострокові зо-
бов’язання

0,156 0,176 0,322

Капітал та резерви 0,506 0,045 0,098

Загальна собівартість = “Собівартість” +
“Комерційно-управлінські витрати ”.

Собівартість = форма № 2 код 40.
Відсотки до сплати = форма № 2 код 60 +

+ форма №2 код 90 + форма № 2 код 110-
165 + форма № 2 код 200-215 + форма
№ 2 код 226.

Комерційно-управлінські витрати = фор-
ма №2 код 70 + форма № 2 код 80.

Прибуток = “Дохід” – “Собівартість” –
“Відсотки до сплати ” – “Комерційно-уп-
равлінські витрати ”.

Податок на прибуток = форма № 2 код
180 + форма № 2 код 185 + форма № 2 код
210.
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Чистий прибуток = “Прибуток” – “Податок
на прибуток”.

Матеріальні витрати = форма № 2 код
230.

Витрати на оплату праці = форма № 2
код 240.

Відрахування на соціальні потреби = фо-
рма № 2 код 250.

Амортизація = форма № 2 код 260.
Інші витрати = форма № 2 код 270.
Зміна залишків = форма № 2 код 280 –

“Собівартість” – “Комерційно-управлінські
витрати”.

Грошові кошти = форма № 1 код 220 +
форма № 1 код 230 + форма № 1 код 240 +
форма № 1 код 250.

Дебіторська заборгованість = форма № 1
код 150 + форма № 1 код 160 + форма № 1
код 170-210.

Запаси = форма 1 код 100-140.
Оборотні кошти = “Грошові кошти” +

“Дебіторська заборгованість” + “Запаси”.
Основні засоби = “Будинки, споруди та

передаточні засоби” + ”Машини та облад-
нання” + “Транспортні засоби” + “Вироб-
ничий та господарчий інвентар”.

Інші основні засоби = “Інвестиції” + “Не
суттєві основні фонди”.

Інвестиції = форма № 1 код 10 + форма
№ 1 код 40 + форма № 1 код 45 + форма № 1
код 50 + форма № 1 код 60-75.

Не суттєві основні фонди = форма № 1
код 20 + форма № 5 код 160 – 250 + форма
№ 5 код 100 + форма № 5 код 105 + форма
№ 5 код 110.

Необоротні активи = “Основні засоби” +
“Інші основні засоби”.

Активи = “Оборотні кошти” + “Необоротні
активи”.

Будинки, споруди та передаточні засоби =
форма № 5 код 120.

Машини й обладнання = форма № 5 код
130.

Транспортні засоби = форма № 5 код
140.

Виробничий та господарський інвентар =
форма № 5 код 150.

Кредиторська заборгованість = форма № 1
код 510-540.

Заробітна плата і податки = форма № 1
код 550 -600 + форма № 1 код 630.

Короткострокові зобов’язання =
“Кредиторська заборгованість” + “Заробітна
плата і податки”.

Довгострокові зобов’язання = форма № 1
код 440 -470 + форма № 1 код 500 + форма
№ 1 код 610 + форма №1 код 605.

Капітал та резерви = форма № 1 код 300-
370 + форма № 1 код 400-420.

Тобто, виходячи з даних табл. 2, можна
зробити висновок, що при примірюванні се-
редньоеталонних моделей можливе зни-
ження собівартості на 0,076% порівняно з
конкурентами.

Один із способів визначення потенціалу
ринку – це порівняння тенденції за провід-
ними країнами світу і країнами, у яких ми
працюємо чи будемо працювати. Загалом
на зміну кон’юнктури ринку впливає три фа-
ктори: ціна, обсяг виробництва, потреба у
товарі. Для цього ми будемо використову-
вати бази даних World Steel Association
(http://www.Worldsteel.org/) та динаміку цін
на міжнародні біржі металу London Ex-
change Metal (http://www.Lme.com/). Спочат-
ку розпочнемо з аналізу виробництва сталі у
світі та подамо статистичні дані у вигляді
таблиці (за 2011 р.) (табл. 3).

Вихідних даних з цієї таблиці недостатньо,
тому виникає необхідність в аналізі даних
за поточний рік задля об’єктивності пода-
чі інформації. Дані взяті також з WSA і
подані у таблиці нижче помісячно, але
немає даних за останні місяці, оскільки
станом на 2012 р. вони були прогнозни-
ми. На основі цих даних і буде будува-
тись укрупнений бізнес-план. Наведемо
дані динаміки за січень – жовтень 2012 р.
(табл. 4).

Оскільки нас цікавить тільки розвиток
українських підприємств, то для висновків
цих таблиць буде достатньо. Виходячи з
таблиць, можна зробити висновок про па-
діння виробництва сталі в українських то-
варовиробників за 2012 р. порівняно з
2011 р.

Перейдемо до аналізу наступного фак-
тора – “ціни”. Для цього звернемося до ста-
тистичних даних міжнародної біржі металу
та роздивимося графік ціни на сталь (рис.)
на Лондонській біржі металів (Lоnсdon Меtal
Ехсhange, LМЕ) (дол / т).

Після розгляду графіка ціни можна зро-
бити висновок, що підприємство ПАТ
“Дніпроспецсталь” показало суттєвий ре-
зультат за 2010–2011 рр. і зростання доходу
завдяки збільшенню ціни на метал, а це
означає, що більша частина доходів підпри-
ємства складається з експорту сталі. Також
потрібно відзначити суттєвий спад виробни-
цтва та доходів ПАТ “Дніпроспецсталь” у
2012 р. за рахунок зниження ціни на метал.
Також, спираючись на графік ціни, можна
сказати, що ринок сталі досяг “дна”, тобто
на 2013–2014 рр. можна очікувати спекуля-
ції на ринку.
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Рис. Динаміка ціни на сталь за 2008–2012 рр. (http://www.lme.com/steel/steel_price_graphs.asp)

У рамках такої ситуації для збереження
обсягів виробництва керівництву ПАТ “Дніп-
роспецсталь” потрібно утриматись від на-
рощування обсягів виробництва на найбли-
жчі два роки. Також у зв’язку зі спадом обся-
гів збуту на зовнішніх ринках виникає потре-
ба оцінити обсяги внутрішнього ринку Украї-
ни та інші динамічно розвинуті ринки. У разі
неспроможності продажу товару на експорт
можна сконцентрувати обсяги продажів на
внутрішній ринок.

За даними WSA, споживання сталі в
Україні в 2012 р. впаде на 2% (до 6,2 млн т),
а в 2013 р. не перевищить 6,7 млн т.

У ПАТ “Дніпроспецсталь” загальний обсяг
виробництва сталі та прокату за 2011 р. бу-
де становити 700 тис. т, а за 2012 р. при-
близно 600 тис. т, тобто незначна частка
серед усіх виробників сталі в Україні. Тому у
ПАТ “Дніпроспецсталь” також можливе пе-
реорієнтування ринків збуту України при
збереженні обсягів виробництва.

Таким чином, можна подати ціни та обсяг
виробництва у відсотковому співвідношенні
в таблиці та зробити припущення щодо роз-
витку ціни й обсягів виробництва на запла-
новані роки (табл. 5).

Таблиця 5
Прогнозний план розвитку виробництва

РокиПоказники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ціна (LME), % 100 110 90 70 70 70 70 70 70
Обсяг виробництва, % 100 127 107 107 107 133 159 184 210
Оцінювання обсягу доходу залежно
від ціни та обсягу виробництва, %

100 140 96 75 75 93 111 129 147

Зростання порівняно з минулим
роком, %

100 140 69 78 100 124 119 116 114

Ціну на метал спрогнозувати неможливо,
тому в плановий період ціна враховується
сталою і береться дещо заниженою, ніж за-
раз.

Також на ціну в майбутньому періоді буде
впливати переорієнтація ринку збуту, якщо
буде прийняте подібне рішення, то, відповід-
но до цього, відбудеться зміна обсягів реалі-
зації в бік збільшення. На період 2012–
2014 рр. потрібно утриматись від нарощу-
вання виробництва. Подібна помилка керів-
ництвом заводу була допущена у 2009–
2011 рр., тому 2012 р. закінчиться зниженням
доходу для підприємства, оскільки була по-
милково обрана стратегія роботи підприєм-
ства на цей період.

Також у рамках маркетингової стратегії
потрібно оцінити та розробити заходи щодо

ринків збуту. Тобто оцінити потенціал внут-
рішнього ринку. Потенціал ринку можна оці-
нити за рахунок ринкового закону “попиту та
пропозиції”. Якщо вище було зазначено, що
нарощувати обсяги виробництва не будуть і
продукція буде продаватись на внутрішній
ринок, то потрібно оцінити динаміку зрос-
тання або зниження ціни та вплив ціни на
попит продукції на ринку.

IV. Висновки
1. Наведено структуру бізнес-плану для

ПАТ “Дніпроспецсталь”, оцінювання ринку
проводилось на 19 підприємствах в Україні
з 33 первинних інтегрованих факторів та
30 вторинних інтегрованих факторів.

2. Показано динаміку виробництва сталі
за 2012 р., за даними WSA, що дає змогу
зробити висновок про падіння виробництва
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сталі в українських товаровиробників за
2012 р. порівняно з 2011 р.

3. Наведено прогнозний план розвитку
підприємства до 2018 р. На період 2013–
2014 рр. потрібно утриматися від нарощу-
вання виробництва.
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Семенов Г.А., Семенов А.Г., Елькин А.В. Особенности разработки бизнес-плана для
металлургического предприятия

В статье рассмотрены особенности методики разработки бизнес-плана металлургичес-
кого предприятия на примере ПАО “Днепроспецсталь”. Цель разработки бизнес-плана –
дать обоснованную, целостную системную оценку перспектив развития металлургического
предприятий, то есть спрогнозировать и спланировать его деятельность на краткосроч-
ный период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей политики по их
достижению.

Ключевые слова: бизнес-план, методика, затраты, прибыль, окупаемость.

Semenov G., Semenov A., Elkin A. Features of development of the business plan for the
metallurgical enterprise

In article features of a technique of development of the business plan of the metallurgical enterprise
on the example of PAO “Dneprospetsstal” are considered. Purpose of development of the business
plan: to give a reasonable, complete system assessment of prospects of development metallurgical
the enterprises, i. e. to predict and plan its activity for the short-term period and prospect, proceeding
from requirements of the market and opportunities of policy for their achievement.

Key words: business plan, technique, expenses, profit, payback.



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

174

УДК 362.331.5 

Г.А. Семенов
доктор економічних наук, професор,

академік АЕН України

К.І. Складанна
аспірант

Класичний приватний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті розглянуто методичні положення щодо впровадження безтарифної системи

оплати праці на ВАТ “Запоріжсталь”. Основна перевага безтарифної системи оплати праці
полягає в тому, що в ній оптимально поєднані індивідуальна та колективна зацікавленість у
покращенні результатів роботи.

Ключові слова: безтарифна система, оплата праці, індивідуальна і колективна зацікав-
леність, результати роботи.

I. Вступ0

Діючі системи оплати праці мають ряд
недоліків. Головний недолік полягає в тому,
що заробітна плата погано, а часто взагалі
не пов’язана з кінцевими результатами праці.
Результати праці колективні, а оплата – ін-
дивідуальна. Щоб здолати це, треба зробити
одне з двох: або індивідуалізувати результа-
ти, або колективізувати систему оплати.

Перший шлях виключено, оскільки в
принципі неможливо відокремити результа-
ти від їх колективної природи. Як, напри-
клад, підприємства, які прагнули роздрібни-
ти колективний інтерес на безліч приватних,
втратили стійкість і зараз налагоджують ті
чи інші форми об’єднання. Серед господар-
ників зміцнюється розуміння, що перспекти-
ва пов’язана з колективними системами за-
охочення праці [1; 2].

Стосовно системи оплати праці можна
виділити такі недоліки: зростання оплати
праці не пов’язане зі зростанням ефектив-
ності; система, що діє, не орієнтована на
співпрацю; система оплати не є досить гну-
чкою. Говорячи про те, що системи, які ді-
ють, не орієнтують на колективну співпра-
цю, мають на увазі певну роз’єднаність пра-
цівників та, перш за все, управлінців і тих,
ким управляють. Яким же чином організува-
ти процес стимулювання зростання трудо-
місткості праці та якості?

Яку методику використовувати? Для су-
часної економіки більшою мірою є прийнят-
ними системи оплати праці, які базуються на
участі в прибутках і розподілі доходів. Суть
гнучкої системи оплати праці “Участь у прибу-
тках” полягає в тому, що за рахунок заздале-
гідь встановленої частки прибутку формуєть-
ся преміальний фонд, з якого працівники
отримують регулярні виплати. Розмір виплат
залежить від рівня прибутку, загальних ре-
                                                          
0 © Семенов Г.А., Складанна К.І., 2013

зультатів виробничої і комерційної діяльності
підприємств. У багатьох випадках система
передбачає виплату всієї або частини у ви-
гляді акцій. У системі “Участь у прибутках”
премії виплачуються за досягнення конкрет-
них результатів виробничої діяльності підпри-
ємства. Нараховуються премії пропорційно до
заробітної плати кожного з урахуванням осо-
бистих і трудових характеристик виконавця:
виробничий стаж, відсутність запізнень і про-
гулів, раціоналізаторська діяльність, вірність
фірмі тощо. Але ця система має ряд недолі-
ків:

1) розмір отримуваного компанією при-
бутку, а отже, величина премій залежить від
безлічі зовнішніх чинників, які часто прямо
не залежать від працівників компанії;

2) для працівників великих компаній час-
то важко оцінити, який вплив вони справили
своєю роботою на величину прибутку.

При використанні цієї системи необхідно
пам’ятати, що збільшення прибутку може
залежати від ринкових чинників і мати корот-
костроковий характер. Тому показник прибу-
тковості не завжди є найкращою основою
для збільшення заробітної плати. Система
також передбачає ризик зазнати збитків,
оскільки на фірму діє безліч зовнішніх непід-
контрольних чинників [3].

Система розподілу доходів передбачає,
що преміальні виплати залежать від таких
показників, як продуктивність, якість, економія
матеріалів, надійність роботи. У результаті
працівник може відчувати тісний взаємо-
зв’язок між результатами своєї роботи і вели-
чиною прибутку.

Перша система справляє позитивний
вплив на залучення працівників і скорочення
плинності кадрів, а друга більшою мірою
впливає на стимулювання підвищення про-
дуктивності, якості, скорочення витрат. На-
явна перевага системи участі в доходах [4].
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Отже, можна зробити висновок: недоліки
системи оплати, що діє, зумовлені індивіду-
альними її характеристиками. Їх подолання
означає не що інше, як докорінну зміну са-
мої системи.

II. Постановка завдання
Мета статті – розглянути методичні по-

ложення впровадження безтарифної систе-
ми оплати праці на ВАТ “Запоріжсталь”.

III. Результати
Безтарифну систему оплати праці можна

розробляти таким чином:
– визначити мінімальний обов’язковий рі-

вень заробітної плати, який гарантуєть-
ся за кожною посадою (ЗП). Цей гаран-
тований рівень має бути вищим у тих
працівників, які мають менше можливос-
ті впливати на кінцеві результати. На-
приклад, головний бухгалтер має багато
роботи завжди, навіть коли підприємст-
во не дає гарних кінцевих результатів.
Тому основна частина його заробітку
має бути гарантована;

– розробити правила розподілу колектив-
ного прибутку. Це найвідповідальніший
етап роботи. Враховуючи місію і цілі під-
приємства, потрібно для кожної посади
розробити систему показників, яка б ма-
ксимально націлювала працівників на
покращення показників роботи, які впли-
вають на кінцевий спільний результат;

– визначити кількісну залежність між дося-
гненнями певних показників роботи кож-
ного працівника та можливостями зрос-
тання його заробітної плати, цю залеж-
ність найзручніше встановлювати в ба-
лах;

– довести до відома й детально роз’яснити
всім працівникам правила розподілу ко-
лективного заробітку до початку періоду,
на який вони вводяться. Ці правила віді-
грають свою мотивувальну роль лише за
умови, що будуть правильно й однознач-
но зрозумілі кожному працівнику.
Після закінчення місяця від заробленого

заробітку, за цей місяць (ФОП) віднімаємо
суму гарантованої заробітної плати всіх
працівників (ФГО = ЗП). Частина, яка зали-
шається (ФС – Фонд стимулювання), підля-
гає розподілу між членами трудового колек-
тиву залежно від тих показників, на досяг-
нення яких націлювали їх умови оплати
праці.

За результатами праці кожного працівни-
ка слід підрахувати суму балів, яку він на-
брав у минулому місяці (Бі). Потім підраху-
вати суму балів, набраних всіма працівни-
ками підприємства за минулий місяць (ΣБі).

Фонд стимулювання поділити на суму
балів, набраних працівниками і знайти “ціну”
кожного балу в гривнях (V):

ФСV Бі= ÷ ∑ . (1)

І, нарешті, розрахувати заробіток кожно-
го працівника (Зі) за минулий місяць як суму
гарантованої та стимулюючої частини:

Зі = Згі + VВі. (2)

При безтарифній системі оплати праці
заробітна плата працівника від керівника до
робітника є його часткою в колективному
фонді оплати праці, що формується залеж-
но від результатів діяльності підприємства.
Заробіток залежить від розміру фонду опла-
ти праці, кваліфікаційного рівня, що привла-
снюється кожному працівникові за результа-
тами трудової діяльності за попередній пе-
ріод, коефіцієнта трудової участі й кількості
відпрацьованого часу.

Введення безтарифної системи оплати
праці на підприємстві передбачає такі заходи:

1. Видання наказу по підприємству про
підготовку до переходу на нову модель
оплати праці, де викладаються основні при-
чини необхідності перетворення в організа-
ції заробітної плати, суть і достоїнства знову
вибраної системи стимулювання, головні
заходи, які необхідно реалізувати, із зазна-
ченням строків і відповідальних за їхнє ви-
конання; затверджується склад комісії із
проведення підготовчої роботи тощо.

2. Розрахунок коефіцієнта кваліфікацій-
ного рівня для кожного працівника.

При безтарифній моделі організації за-
робітної плати кваліфікаційний рівень роз-
глядається ширше, ніж загальноприйняте
розуміння кваліфікаційного розряду в робіт-
ників або посадової категорії у фахівців, ке-
рівників і службовців.

Визначення коефіцієнта кваліфікаційного
рівня доцільно проводити двома способами.

Виходячи зі співвідношень в оплаті праці,
що фактично склалися в період, котрий пере-
дує безтарифній системі оплати праці. Мето-
дологічною основою цього підходу є поло-
ження про те, що фактичний рівень кваліфіка-
ції працівника найбільш повно відображає не
привласнений йому розряд (або посадова
категорія), а отриману ним заробітну плату.
Коефіцієнт кваліфікаційного рівня в цьому
випадку визначається за формулою:

min

,kp і
i

ЗП
K

ЗП
=

де ЗПi  – середня заробітна плата i-го
працівника за досить тривалий період
(6 міс., 1 рік тощо), що передує введенню
безтарифної системи оплати праці, грн;

ЗПmin – середня заробітна плата праців-
ника з найнижчим рівнем оплати за той са-
мий період, грн.

При цьому з розрахунку середньої заро-
бітної плати рекомендується виключити ви-
падкові виплати, а враховувати такі основні:
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– премії за основні результати діяльності,
виплачені працівникам за діючими сис-
темами преміювання;

– надбавки за роботу в багатозмінному
режимі (якщо працівники систематично
працюють позмінно);

– доплати за суміщення професій, розши-
рення зон обслуговування й аналогічних
виплат;

– доплати за підвищену інтенсивність праці;
– доплати за керівництво відділом;
– доплати за умови праці (у випадках, ко-

ли вони не включені в тарифні ставки й
розцінки і враховуються окремо);

– оплату за вислугу років.
Такий підхід дає змогу визначити об’єк-

тивно необхідні в конкретних виробничих
умовах співвідношення в оплаті праці пра-
цівників, виходячи з функцій у процесі виро-
бництва. При необхідності ці функції уточ-
нюються.

Співвідношення, певні на основі фактич-
ної середньої заробітної плати працівників,
не завжди досить об’єктивно відображають
розбіжності в їхньому кваліфікаційному рів-
ні. Це особливо важливо враховувати для
фахівців, окремих груп робітників.

2. Методологічною основою другого спо-
собу є положення про те, що він об’єктивно
визначається сукупністю ряду показників,
використовуваних при оцінювання трудово-
го внеску при будь-якій системі оплати. Кі-
лькісні значення цих показників виводяться
з діючих умов оплати.

В основі встановлення кваліфікаційного
рівня лежить показник, визначуваний як

приватне відділення фактичної заробітної
плати працівника за минулий період (зазви-
чай це шість місяців або рік) на мінімальний
рівень оплати праці, що склався на підпри-
ємстві. При виконанні цього розрахунку вра-
ховуються і наднормовий годинник, і непов-
ний робочий день.

Проведені розрахунки мають служити
лише основою для встановлення кваліфіка-
ційних рівнів. Крім того, необхідно врахову-
вати рівень кваліфікації працівника, особли-
ві вміння (талант організатора, талант ве-
дення переговорів, знання іноземних мов
тощо), комунікабельність, творчий потенці-
ал, здатність переключатися на інші види
роботи тощо. За отриманими показниками,
а також з урахуванням кваліфікаційних ви-
мог до працівників різних професій всі члени
трудового колективу розподіляються за пе-
вними кваліфікаційними групами.

Всі працівники підприємства проходять
атестаційну комісію і кожному привласню-
ється базовий кваліфікаційний коефіцієнт.
За всіма підрозділами підприємства (відді-
лами, цехами) роздаються опитувальні лис-
ти з метою виявлення критеріїв дооцінки
трудового внеску працівників. На підставі
опитувальних листів для кожного підрозділу
розробляється й затверджується система
критеріїв, що підвищують і знижують базо-
вий коефіцієнт кваліфікаційного рівня пра-
цівників цього підрозділу. Наприклад, для
відділу Автоматизованих систем управління
виробництвом та інших відділів, фахівці
яких зайняті суто інженерною працею, сис-
тема критеріїв може бути такою (табл. 1).

Таблиця 1
Система критеріїв дооцінки трудового вкладу спеціалістів

Основні показники, що підвищують базовий коефіцієнт Основні показники, що знижують базовий коефіцієнт
1. Високий рівень виконання виробничого завдання 1. Неякісне виконання виробничих завдань
2. Терміновість виконання завдань 2. Порушення правил техніки безпеки
3. Творчий підхід до виконання завдання 3. Порушення трудової та виробничої дисципліни
4. Ініціативність 4. Несвоєчасне виконання приписів, контрольних органів,

наказів, розпоряджень

Деякі критерії дооцінки трудового вкладу
для робочих основних виробничих та допо-
міжних цехів подано в табл. 2.

Дооцінку трудового вкладу працівника
може проводити у відділах заводоуправлін-
ня і цехах для цехових фахівців – начальник
відділу і начальник цеху. Для робочих осно-

вних цехів – змінний майстер, механік цеху,
начальник зміни, начальник установки тощо.
Доцільно організувати у відділах виборну
“трійку” представників трудового колективу
для розгляду і затвердження дооцінки тру-
дового вкладу кожного працівника.

Таблиця 2
Система критеріїв дооцінки трудового внеску

Основні показники, що підвищують базовий коефіцієнт Основні показники, що знижують базовий коефіцієнт
Основні цехи

1. Виконання змінних завдань і місячних завдань в зада-
них обсягах

1. Невиконання змінних завдань і місячних завдань в зада-
ному обсязі;

2. Відсутність збоїв технологічного режиму 2. Порушення правил техніки безпеки
3. Виконання функції відсутнього працівника 3. Порушення трудової й виробничої дисципліни
4. Стаж роботи на посаді більше ніж 5 років 4. Недотримання технологічних режимів роботи установки

Допоміжні ділянки
1. Виконання графіка ППР 1. Зрив виконання графіку ППР
2. Висока якість профілактичних робіт 2. Вихід з ладу і простій устаткування з вини працівника
3. Виконання функції відсутнього працівника 3. Порушення правил техніки безпеки
4. Стаж роботи на посаді більше ніж 5 років 4. Порушення трудової  дисципліни
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Наступним етапом впровадження безта-
рифної оплати праці є видання наказу про
впровадження безтарифної моделі оплати
праці. Як уже було показано, дуже важливо
донести до кожного робітника основи нової
організації праці, для цього необхідно провес-
ти класи економічного навчання. Зразкову
програму подано в табл. 3.

Останнім етапом впровадження безта-
рифної оплати праці є аналіз ефективності

організації оплати праці за безтарифною
моделлю. На підставі проведеного аналізу
розробляються додаткові заходи щодо вдо-
сконалення безтарифної організації оплати
праці з урахуванням перших результатів її
використання на практиці та вивчення думки
працівників заводу про ефективність цієї
моделі.

Таблиця 3
Програма економічного навчання працівників про принципи організації,

особливості і шляхи ефективного використання на практиці
безтарифної моделі оплати праці

Тема заняття Форма занять Кількість
навчальних годин

Хто проводить
заняття

Ринковим стосункам – нову організацію заробітної плати Лекція 1 Працівник відділу
кадрів

Безтарифні моделі оплати праці: український досвід Лекція 2 Працівник відділу
кадрів

Концепція, основні елементи і принципи організації безта-
рифної моделі оплати праці, прийнятої до впровадження
на підприємстві

Лекція-
дискусія

2–3 Керівники підрозділів

Сітка співвідношення в оплаті праці різної якості Практика 2 Керівники підрозділів
Методика, порядок, критерії і показники визначення заробі-
тної плати конкретного працівника в умовах безтарифної
оплати праці

Практика 3 Працівник відділу
кадрів

Дороги й умови ефективного використання безтарифної
моделі оплати праці на підприємстві

Семінар-залік 2 Працівник відділу
кадрів

Разом 12–13 годин

Розглянемо введення безтарифної фор-
ми оплати праці на прикладі цеху підготовки
виробництва ВАТ “Запоріжсталь”. Визна-
чення коефіцієнта кваліфікаційного рівня
проводимо, виходячи зі:
– співвідношень у місячних тарифних ста-

вках розрядів посад і професій до міні-
мальної тарифної ставки першого роз-
ряду, що фактично склалися в період,
який передує безтарифній системі опла-
ти праці;

– оцінки фактичних умов праці, що вимі-
рюються за кожним робітником відпові-
дно до атестації робочих місць;

– оцінки змінності, яка визначається за
кожним робочим місцем, на якому вста-
новлений змінний режим роботи.
Кваліфікаційні документи для працюючих

у доменному цеху ВАТ “Запоріжсталь” по-
дано в табл. 4.

Таблиця 4
Кваліфікаційні коефіцієнти для працюючих у доменному цеху ВАТ “Запоріжсталь”

Найменування професій, посад
Розряд у період,

що передує “безтарифній”
системі оплати праці

Діапазон квалі-
фікаційних ко-
ефіцієнтів

Начальник цеху 14 7,24–8,04
Заступник начальника цеху 13 6,3–6,99
Старший майстер доменних печей 9 3,6–4,0
Механік цеху 11 4,76–5,29
Електрик цеху 11 4,76–5,29
Енергетик цеху 11 4,76–5,29
Майстер доменних печей 8 3,13–3,48
Майстер з ремонту устаткування 8 3,13–3,48
Диспетчер 7 3,13–3,48
Бухгалтер 7 2,72–3,03
Начальник бюро організації праці 9 3,6–4,0
Інженер з організації та нормування праці 8 3,13–3,48
Економіст 7 2,72–3,03
Начальник технічного бюро 9 3,6–4,0
Інженер-механік 7 2,72–3,03
Горновий доменної печі 7 2,72–3,03
Машиніст крану металургійного виробництва 5 2,06–2,29
Машиніст вагон-ваг 6 2,36–2,63
Прибиральник відходів металургійного виробництва 3 2,06–2,29
Вогнетривник 6 2,36–2,63
Бригадир розливних машин 5 2,06–2,29
Машиніст розливних машин 3 2,06–2,29



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

178

Продовження табл. 4

Найменування професій, посад
Розряд у період,

що передує “безтарифній”
системі оплати праці

Діапазон квалі-
фікаційних ко-
ефіцієнтів

Ковшовий 3 2,06–2,29
Водій автотранспортних засобів 5 1,56–1,73
Слюсар-ремонтник 5 1,56–1,73
Електрогазозварник 5 1,56–1,73
Розподільник робіт 3 2,06–2,29
Прибиральниця службових приміщень 1 1,00–1,31
Сторож 1 1,00–1,31

Коефіцієнт трудової участі робітників ха-
рактеризує індивідуальні результати їх дія-
льності за період, що оцінюється.

Базовий КТУ для всіх професій встанов-
люється як рівний 1,0.

Коефіцієнт трудової участі (далі – КТУ)
являє собою оцінку праці кожного працівни-
ка у загальних результатах праці цеху за-
лежно від особистої продуктивності праці,

виконання найбільш складних робіт, факти-
чного розширення зон обслуговування, спо-
лучення професій, виконання трудової та
виробничої дисципліни, правил техніки без-
пеки.

Базові КТУ залежно від результатів праці
за місяць можуть зростати чи зменшуватись
(табл. 5).

Таблиця 5
Шкала зміни КТУ

№
з/п Показники, що мають вплив на величину КТУ Величина підвищення

(зниження) КТУ
ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ПІДВІЩУЮТЬ КТУ

1 Якісне перевиконання встановлених завдань +0,1 … +0,5
2 Виконання робіт за суміжними професіями (розширення зони обслуговування) +0,1 … +0,5
3 Виявлення ініціативи у праці, висока індивідуальна проф. майстерність, яка сприяє

ефективності зростання праці
+0,1 … +0,5

4 Вживання своєчасних заходів з недопущення аварій та випуску браку +0,1 … +0,3
5 Передача досвіду, освіта робітників +0,1 … +0,2
6 Освоєння нової техніки, технології +0,1 … +0,2

7
Бережливе ставлення до матеріалів, інструментів, матеріально-енергетичних ресур-
сів +0,1 … +0,3

ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ  КТУ
1 Порушення технологічних інструкцій –0,1 …–0,3
2 Неякісне виконання робіт, брак, які допущені з вини робітника –0,1 …–1,0
3 Спізнення на роботу, передчасне залишення місця роботи, а також інші порушення у

роботі й дисципліні, що справляють негативний вплив на результати роботи й авто-
ритет бригади

–0,1 …–1,0

4 Порушення правил охорони праці –0,1 …–1,0
5 Невиконання завдання, яке встановлює майстер або бригадир –0,1 …–0,5
6 Поганий догляд за обладнанням, порушення правил технічної експлуатації, невико-

нання регламентованих робіт, передбачених карткою обслуговування
–0,1 …–0,5

7 Робота з низькою інтенсивністю –0,1 …–0,5
8 Неекономне й недбале ставлення до матеріалів, обладнання, витрата матеріально-

енергетичних ресурсів –0,1 …–0,5
9 Неякісне приймання й здавання зміни, невідвідування змінно-зустрічних зборів –0,1 …–1,0
10 Відсутність чистоти на робочому місці й на закріпленній території –0,1 …–0,3
11 Хуліганські дії на території комбінату, здійснення прогулів без поважних причин,

поява на робочому  місці у нетверезому стані
–1,0 за місяць

Фонд оплати праці (далі – ФОП) за ре-
зультатами роботи цеху за місяць становив
1 828 673 грн.

Віднімаємо суму гарантованої заробітної
плати всіх працівників, яка дорівнює
959 541 грн.

Фонд стимулювання буде дорівнювати:

ФС = ФОП – ФГО, (4)

де ФОП – фонд оплати праці за результа-
тами роботи цеху за місяць;

ФГО – фонд гарантованої заробітної
плати.

ФС = 1 828 673 – 959 541 = 869 132 грн.
Фонд стимулювання підлягає розподілу

між членами трудового колективу залежно

від тих показників, на досягнення яких наці-
лювали їх умови оплати праці.

Сума балів, набраних всіма працівника-
ми підприємства за минулий місяць (ΣБ),
становила 136 000.

Щоб знайти “ціну” кожного балу в гривнях
(V), фонд стимулювання ділимо на суму ба-
лів, набраних працівниками:

ФСV Бі= ÷ ∑ , (5)

V = 869 132 : 136 000 = 6,39 грн.
Після цього розраховується заробіток

кожного працівника (Зі) за минулий місяць,
як суму гарантованої та стимулюючої час-
тини:

Зі = Згі + VВі. (6)
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Розрахунок заробітної плати працівників
подано в табл. 6.

Щоб найкраще оцінити наслідки впрова-
дження безтарифної системи оплати праці,

яка вплинула на всі техніко-економічні пока-
зники підприємства, необхідно розглянути
дані табл. 7.

Таблиця 6
Приклад розподілу колективного ФОП поміж працюючими

у доменному цеху ВАТ“Запоріжсталь” за безтарифною формою оплати
№
з/п ФІП Посада,

професія
Кваліфікаційний

рівень
Відпрацьовані

години КТУ Кількість балів
(гр. 3·4·5)

Фактичний
заробіток (грн)

1 Іванов Начальник цеху 8,0 160 1,3 1664 10 632
2 Петров Заступник, на-

чальник цеху
6,5 160 1,15 1196 7642

...
N Сидорова Прибиральник 1,1 160 1,0 176 1124

Разом 1 789 171

Таблиця 7
Техніко-економічні показники ВАТ “Запоріжсталь”

після впровадження безтарифної системи оплати праці
ВідхиленняПоказники 2010 р. Проект абс. %

Чисельність персоналу, осіб 787 769 –18 –2,3
Фонд заробітної плати, тис. грн 1 828 673 1 789 171 –39,5 –2,2
Середньомісячна заробітна плата, грн 2323 2400 +77 +3,3
Обсяг виробництва, т 3 537 701 3 537 701 – –
Продуктивність праці, тис. грн/осіб 4495 4600 +105 +2,3

Як видно з табл. 7, чисельність персона-
лу зменшилась на 2,3% у зв’язку з оптимі-
зацією чисельності цеху, а саме вивільнен-
ня чисельності за рахунок поєднання про-
фесій, розширення зон обслуговування, під-
вищеної інтенсивності праці внаслідок заці-
кавленості персоналу в підвищенні продук-
тивності праці за рахунок зростання кваліфі-
кації, використання передових прийомів
праці.

За даними табл. 7, можна зробити висно-
вок, що при введенні у доменному цеху ВАТ
“Запоріжсталь” безтарифної системи оплати
праці середньомісячна заробітна плата по
доменному цеху, порівняно з даними 2009 р.,
зросте на 77 грн (3,3%), за рахунок оптимізації
чисельності цеху збільшиться продуктивність
праці на 2,3%. Фонд заробітної плати змен-
шиться за рахунок оптимізації чисельності.

Таким чином, при безтарифній системі
оплати праці заробіток працівника значною
мірою залежить від кінцевих результатів
діяльності всього трудового колективу.

У ринковій економіці за виконання норми
праці найнятий робітник має отримати гаран-
тований заробіток у вигляді тарифної ставки
(окладу) і компенсаційних виплат. Застосо-
вувати таку систему можна лише там, де
трудовий колектив об’єктивно може нести
повну відповідальність за результати робо-
ти підприємства чи підрозділу підприємства.

У практиці вживання безтарифних сис-
тем оплати праці застосовується варіант,
що передбачає вилку коефіцієнтів за кож-
ним кваліфікаційним рівнем. Цей варіант,
якщо використовується “перехресний” ме-
тод побудови шкали диференціації кваліфі-
каційних рівнів, дає змогу зменшити діапа-

зон сітки оплати праці й враховувати при
встановленні кваліфікаційних рівнів не лише
співвідношення фактичного розміру заробі-
тної плати і мінімального за базисний період
на підприємстві, але й якісні характеристики
працівника.

Вживання вилки кваліфікаційних рівнів з
широким діапазоном дає змогу стимулювати
працівників за результати праці, скоротивши
кількість преміальних положень. Конкретна
величина кваліфікаційного рівня встанов-
люється з урахуванням індивідуальних ре-
зультатів праці працівника.

Варіант побудови сітки співвідношень в
оплаті праці працівників різних кваліфікацій-
них рівнів, а також спосіб розрахунку заробі-
тної плати на підприємствах, що застосову-
ють таку систему, розраховується самим
підприємством.

Особливістю наведеної в таблиці тариф-
ної сітки є використання “перехресного” ме-
тоду побудови інтервалів за кваліфікацій-
ними групами. Значення інтервалів пере-
кривають один одного таким чином, що се-
реднє значення інтервалу попередньої гру-
пи є нижнім значенням для наступного ін-
тервалу. У результаті працівник попере-
дньої кваліфікаційної групи при високих ре-
зультатах праці може мати вищий кваліфі-
каційний рівень і, відповідно, заробітну пла-
ту, ніж працівник подальшої кваліфікаційної
групи. Наприклад, працівник кваліфікаційної
групи III при високих індивідуальних резуль-
татах праці може мати заробіток такий са-
мий, як і працівник по кваліфікаційній групі V
з мінімальними результатами праці. Така
гнучка система при чіткій оцінці результатів
праці забезпечує високу зацікавленість пра-
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цівників у найбільш корисному використанні
свого потенціалу.

Четвертий етап – аналізується ефектив-
ність організації оплати праці. Через певний
час після впровадження моделі (наприклад,
через квартал або півріччя) на основі спо-
стережень, обстежень, бесід з працівника-
ми, соціологічних і експертних опитувань
доцільно дати попередню оцінку дієвості
нововведення в системі організації матеріа-
льного стимулювання. При цьому важливо
виявити недоробки і резерви в організації
моделі, внести відповідні корективи.

Отже, основна перевага безтарифної си-
стеми полягає в тому, що оптимально поєд-
нані індивідуальна та колективна зацікавле-
ність у покращенні результатів роботи.

Розробка безтарифних систем оплати
праці є дуже клопітним і відповідальним за-
вданням. Але за допомогою їх грамотного
впровадження можна досягти значного під-
вищення трудової можливості працюючих,
що сприятиме суттєвому зростанню продук-
тивності праці та ефективності роботи в ці-
лому.

Що дала безтарифна система оплати
праці для розвитку виробництва на підпри-
ємствах? Найголовніше – безтарифна сис-
тема оплати праці змінює психологію пра-
цівників. Кожен робітник при такій оплаті
праці знає, що якщо він збільшить свою
продуктивність за рахунок зростання квалі-
фікації, використання передових прийомів
праці, прогресивного інструменту тощо, то
не буде “покараний”, як раніше, збільшен-
ням норми. Все, що заробив, він отримає.
Таким чином, і робітники, і керівники виявля-
ються націленими на кінцевий результат –
випуск і реалізацію продукції. Всі розуміють –
не буде реалізації – не буде доходу, а отже,
не буде заробленої платні.

IV. Висновки
1. Система оплати праці займає важливе

місце в стимулюванні співробітників підпри-
ємства і підтримки його зацікавленості в кін-
цевому результаті праці. У разі неефектив-
ного функціонування погодинної системи
оплати праці виникає необхідність її оптимі-
зації, тобто розробки і впровадження в ро-
боту способів і рекомендацій поліпшення
цієї системи. У процесі оптимізації мають
враховуватися особливості працівників (їх
кваліфікації і трудової мотивації), аналіз
особливостей роботи.

2. Трансформуючи систему оплати праці,
перш за все, необхідно викликати довіру
співробітників компанії. Справа в тому, що
будь-яке нововведення завжди викликає

певну настороженість, і якщо співробітники
не довіряють керівництву, то, як правило, їм
здається, що їх збираються обдурити. Осо-
бливо це стосується введення нової систе-
ми оплати. Ефект від введення цієї системи
може бути важко прогнозованим навіть для
тих, хто її розробляє. Наступне, чого важли-
во досягти, упроваджуючи систему оплати
за результатами, так це те, щоб цей резуль-
тат міг контролюватися співробітником, щоб
саме від його зусиль залежало, досягне він
цього результату чи ні.

3. Удосконалення систем оплати праці
вже зараз може дати нам зростання заціка-
вленості працівників в ефективній праці.
Останнім часом з’явилася необхідність такої
системи оплати праці, що сформувала б
потужні стимули посилення ефективності
праці. Тому що при існуючій тарифній сис-
темі оплати праці працівник недостатньо
зацікавлений навіть у малому підвищенні
ефективності своєї праці, тому що більша
частина його коштів формуються, виходячи
з норм і положень про оплату праці, що за-
безпечують передбачуваний результат.

4. Важливим є удосконалення й розробки
плану дій із впровадження більш ефективної
системи оплати праці й мотивації шляхом
розробки безтарифної системи оплати пра-
ці. Сутність її полягає в тому, що використо-
вується ідея пайового розподілу зароблених
коштів між працівниками підприємства, під-
розділів, у результаті чого трудова мотива-
ція кожного окремо взятого працівника до
високопродуктивної праці зростає.

5. Запропоновані заходи щодо вдоскона-
лення форм і систем оплати праці на ВАТ
“Запоріжсталь” можуть дати приріст його
продуктивності і, як наслідок, умовне скоро-
чення чисельності працівників. Виходячи з
цього, ми можемо визначити очікуване умо-
вне вивільнення чисельності й економію
фонду оплати праці.
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Семенов Г.А., Складанная Е.И. Внедрение безтарифной системы оплаты труда
В статье рассмотрены методические положения по внедрению бестарифной системы

оплаты труда на ОАО “Запорожсталь”. Главное преимущество бестарифной системы
оплаты труда состоит в том, что в ней оптимально соединены индивидуальная и коллек-
тивная заинтересованность в улучшении результатов работы.

Ключевые слова: бестарифная система оплаты труда, индивидуальная и коллективная
заинтересованность, результаты работы.

Semenov G., Skladanna E. Introduction of tariffless system of compensation
In article methodical provisions on introduction of tariffless system of compensation on JSC

Zaporozhstal are considered. The main advantage of tariffless system of compensation consists that
in it are optimum connected individual and collective interest in improvement of results of work.

Key words: tariffless system of compensation, individual and collective interest, results robots.
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РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Розглянуто фактори зростання продуктивності праці, подано їх класифікацію. Наведено
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ліпшення використання робочого часу, удосконалення структури кадрів. Подано розрахунки
фонду заробітної плати на основі поелементного методу.
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I. Вступ0

Зростання продуктивності праці має над-
звичайно велике значення і для кожного
підприємства зокрема, і для суспільства в
цілому. Вивчення факторів і пошук резервів
цього зростання стає важливим завданням
економічної теорії й практики. Відповідно,
фактори зростання продуктивності праці –
це вся сукупність рушійних сил і причин, що
призводять до збільшення продуктивності
праці [1].

Оскільки праця є процесом взаємодії ро-
бочої сили із засобами виробництва, факто-
ри зростання продуктивності праці за зміс-
том можна поділити на три групи:

1) соціально-економічні, що визначають
якість використовуваної робочої сили;

2) матеріально-технічні, що визначають
якість засобів виробництва;

3) організаційно-економічні, що визнача-
ють якість поєднання робочої сили із засо-
бами виробництва.

Резерви зростання продуктивності праці –
це такі можливості її підвищення, які вже
виявлені, але з різних причин поки що не
використані. Резерви використовуються і
знову виникають під впливом науково-тех-
нічного прогресу. Кількісно резерви можна
визначити як різницю між максимально мо-
жливим і реально досягнутим рівнем проду-
ктивності праці в конкретний момент часу.
Таким чином, використання резервів зрос-
тання продуктивності праці – це процес пе-
ретворення можливого у дійсне.

Резерви підвищення продуктивності пра-
ці – це невикористані можливості економії
витрат праці (як живої, так і уречевленої),
які виникають внаслідок дії тих чи інших фа-
кторів (удосконалення техніки, технології,
організації виробництва і праці). Рівень про-
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дуктивності праці залежить від ступеня ви-
користання резервів.

II. Постановка завдання
Мета статті – розглянути резерви зрос-

тання продуктивності праці й показати їх
вплив на оплату праці.

III. Результати
Резерви можна класифікувати відносно

часу їх використання, а також сфери виник-
нення.

За часом використання розрізняють по-
точні й перспективні резерви. Поточні резе-
рви можуть бути використані залежно від
реальних можливостей протягом місяця,
кварталу або року. Використання перспек-
тивних резервів передбачається в перспек-
тиві через рік або декілька років згідно з до-
вгостроковими планами підприємства.

За сферами виникнення розрізняють за-
гальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, га-
лузеві, внутрішньовиробничі резерви.

До загальнодержавних належать такі ре-
зерви, використання яких впливає на зрос-
тання продуктивності праці в економіці за-
галом і які пов’язані з недовикористанням
науково-технічного прогресу, нераціональ-
ним розміщенням підприємств і неефектив-
ною демографічною й територіальною зай-
нятістю населення, недостатнім викорис-
танням ринкових механізмів і методів госпо-
дарювання.

Регіональні резерви пов’язані з можли-
востями поліпшеного використання продук-
тивних сил цього регіону.

Міжгалузеві резерви – це можливості по-
ліпшення міжгалузевих зв’язків, своєчасне,
точне і якісне виконання договорів щодо
кооперативних поставок, використання мож-
ливостей однієї галузі для підвищення про-
дуктивності праці в обробних галузях про-
мисловості сприяє поліпшенню якості про-
дукції в сировинних галузях.



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

183

Галузеві резерви – це резерви, пов’язані
з можливостями підвищення продуктивності
праці, які характерні для цієї галузі економі-
ки й зумовлені недостатнім використанням
техніки й технології виробництва прогресив-
них досягнень і передового досвіду, недолі-
ками в спеціалізації, концентрації та комбі-
нуванні виробництва.

Внутрішньовиробничі резерви виявля-
ються і реалізуються безпосередньо на під-
приємстві. Велике значення цих резервів
полягає в тому, що підприємство є первин-
ним осередком економіки і на ньому вияв-
ляються й використовуються всі попередні
резерви. Внутрішньовиробничі резерви зу-
мовлені недостатньо ефективним викорис-
танням техніки, сировини, матеріалів, а та-
кож робочого часу, наявністю цілодобових і
внутрішньозмінних втрат часу, а також при-
хованого безробіття. Отже, внутрішньови-
робничі резерви можна поділити на:
– резерви зниження трудомісткості праці;
– резерви поліпшення використання ро-

бочого часу.
Резерви підвищення праці безмежні, як і

науково-технічний прогрес, удосконалення
організації виробництва, праці й управління.
Тому в кожний конкретний період треба ви-
користовувати ті резерви, що дають макси-
мальну економію праці за мінімальних ви-
трат.

Необхідною умовою виявлення і викори-
стання резервів є їхня кількісна оцінка.

Резерви можуть оцінюватися в абсолют-
них і відносних величинах. На конкретний
період часу величину резервів можна ви-
значити як різницю між досягнутим і макси-
мально можливим рівнем продуктивності
праці.

Оцінку впливу зниження трудомісткості
продукції, поліпшення використання робочо-
го часу, удосконалення структури кадрів на
підприємстві можна визначити за допомо-
гою таких формул [2]:

За рахунок зниження трудомісткості:

Пп = (Тм / Тн) 100 – 100 (1)

та

Еч = ((Тм – Тн) Р) / Ф × К, (2)

де Пп – величина підвищення продуктив-
ності праці, %;

Тм, Тн – минула та нова трудомісткість
на операцію або виріб;

Еч – економія чисельності робітників;
Р – кількість виробів або операцій;
Ф – реальний фонд робочого часу одного

робітника, год;
К – коефіцієнт виконання норм.
За рахунок поліпшення використання ро-

бочого часу (зменшення його втрат):

Пп = (100 – n) × 100 /
(100 – m) – 100 (3)

або

Пп = (m–n) 100 / (100 – m), (4)

де m – втрати робочого часу в базовому
періоді,%;

n – втрати робочого часу в поточному
періоді,%.

За рахунок змін у структурі кадрів:

Iп. з = Іп × Іd, (5)

де Іп. з – індекс загальної продуктивності
праці;

Іп – індекс продуктивності праці основ-
них робітників;

Іd – індекс зміни частки основних робіт-
ників у загальній кількості робітників у пото-
чному періоді порівняно з базовим, обчис-
люється за формулою:

Id = dп / dб, (6)

де dп – частка основних робітників у пото-
чному періоді;

dб – частка основних робітників у базо-
вому періоді.

Зіставлення динаміки річного, денного і
годинного виробітків сприяє виявленню ре-
зервів підвищення продуктивності праці че-
рез поліпшення використання робочого часу.

На підприємствах для використання ре-
зервів розробляють плани організаційно-
технічних заходів, у яких зазначені види ре-
зервів підвищення продуктивності праці,
заходи щодо їх реалізації, втрати на них,
строки проведення, а також відповідальні
виконавці.

Важливим елементом продуктивності
праці підприємства є його персонал. Вико-
ристання персоналу значною мірою визна-
чає ефективність виробництва.

Персонал підприємства – це сукупність
постійних працівників, які мають професійну
підготовку та практичний досвід і навички
роботи. Залежно від місця персоналу у ви-
робничому процесі він розподіляється на
персонал основної діяльності та персонал
неосновної діяльності. У промисловості ос-
новний персонал (промислово-виробничий)
залежно від виконуваних функцій поділяють
на категорії: робітники, службовці, спеціалі-
сти, керівники.

Персонал підприємства формується під
впливом як зовнішніх факторів (ринкова
кон’юнктура, державні контракти та замов-
лення, зміни законів, які регулюють трудові
відносини), так і внутрішніх факторів (харак-
тер продукції, технологія й організація виро-
бництва). При розширенні випуску продукції
він збільшується; при зменшенні обсягу ви-
пуску – зменшується; при зміні профілю
продукції – змінюється структура персоналу.
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На чисельність персоналу впливає про-
дуктивність праці працюючих. Тому треба
ознайомитися з плануванням продуктивнос-
ті праці, метою якого є неухильне підвищен-
ня її рівня.

Вихідними даними для розрахунку пла-
нового рівня продуктивності праці є вироб-
нича програма, норми часу, рівень виконан-
ня норм, бюджет робочого часу одного робі-
тника, план технічного й організаційного
розвитку підприємства.

Продуктивність праці планується як в аб-
солютному вираженні (рівень), так і у відно-
сному вираженні (у відсотках до попере-
днього періоду).

Рівень продуктивності праці вимірюється
кількістю продукції (обсягом робіт), яка ви-
робляється працівником за одиницю часу
(виробіток) або кількістю часу, витраченого
на виробництво одиниці продукції (виконан-
ня одиниці роботи) (трудомісткість). Універ-
сальним показником є виробіток. Він визна-
чається методом прямого розрахунку:

ОВПП
Ч

= , (7)

де ПП – виробіток;
ОВ – обсяг продукції (послуг);
Ч – чисельність працівників, осіб.

З аналітичною метою розраховують ви-
робіток на одного робітника або одного ви-
робничого робітника.

Після ознайомлення із плануванням пер-
соналу та продуктивності праці слід перейти
до планування оплати праці. Метою цієї ро-
боти на підприємстві є підвищення рівня
оплати праці кожного працівника на підставі
зростання зацікавленості його в підвищенні
особистих і загальних результатів праці.

До планового фонду заробітної плати
входить заробітна плата працівників за ви-
конану роботу та відпрацьований час, а та-
кож ряд виплат і доплат, які передбачені
законами та діючими преміальними схема-
ми. Фонд заробітної плати і середня заробі-
тна плата плануються в абсолютному вира-
женні й у відсотках до базового періоду [3].

Вихідними даними для розробки плану
по заробітній платі є: виробнича програма,
трудомісткість продукції, чисельність пра-
цівників за категоріями, професіями й ква-
ліфікацією, тарифна система, штатний роз-
клад працівників, спеціалістів, службовців,
закони України про оплату праці.

На діючому підприємстві безпосеред-
ньому розрахунку з оплати праці має пере-
дувати аналіз виконання плану із заробітної
плати у попередньому періоді. Треба з’ясу-
вати розмір економії (приріст) фонду заробі-
тної плати з урахуванням очікуваного вико-
нання плану за обсягом виробництва.

Після цього можна розпочинати розраху-
нок планового фонду заробітної плати пер-
соналу.

Залежно від мети розрахунків існують рі-
зні методи визначення планового фонду
заробітної плати. Укрупнено плановий фонд
заробітної плати (ФЗП) розраховують таким
чином:

0баз іФЗП ФЗП К Е ЗП= × ± ×∑ , (8)

де іЕ∑  – зміна чисельності працівників
під дією основних техніко-економічних чин-
ників, осіб;

ЗП – середня заробітна плата одного
працівника у плановому періоді, грн;

,плФЗП ЗП Ч= × (9)

де Чпл – планова чисельність працівни-
ків, осіб.

Для більш тісного узгодження обсягу ви-
робництва й оплати праці використовують
нормативний метод:

,ФЗП ОВ Н= × (10)

де ОВ – плановий обсяг виробництва;
Н – норматив витрат заробітної плати

промислово-виробничого персоналу на
одиницю продукції.

При розрахунку планового фонду заробі-
тної плати за підрозділами і категоріями пер-
соналу підприємства застосовують поеле-
ментний метод. Розрахунок фонду заробіт-
ної плати праці різних категорій робітників
здійснюється з урахуванням характеру їх
роботи та форм оплати праці.

Плановий фонд заробітної плати праців-
ників, які оплачуються за окладами (керів-
ників, спеціалістів, службовців) (ФЗПі) роз-
раховують за формулою:

,і к іФЗП О Ч М= × × (11)

де Ок – посадовий оклад;
Чі – кількість працівників, які мають од-

наковий оклад;
М – кількість місяців роботи.

Отриманий таким розрахунком плановий
фонд заробітної плати треба коригувати на
оплату втрат робочого часу через хворобу,
коли працівники отримують допомогу за ра-
хунок соціального страхування.

Фонд заробітної плати необлікового
складу розраховують на підставі фактичних
даних базового періоду.

Рівень і динаміку матеріального добро-
буту працівників характеризує середня за-
робітна плата. Планова середня заробітна
плата працівника (ЗП) визначається:

пл

ФЗПЗП
Ч

= , (12)

де ФЗП – плановий фонд заробітної плати,
грн;

Чпл – планова середньооблікова чисель-
ність працівників, осіб.
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Для робітників додатково розраховують
середньогодинну та середньоденну заробі-
тну плату: середньогодинна – діленням ча-
сового фонду заробітної плати на плановий
фонд робочого часу в годинах; середньо-
денна – діленням денного фонду заробітної
плати на плановий фонд робочого часу в
днях.

При плануванні заробітної плати треба
забезпечити випереджальне зростання
продуктивності праці порівняно зі зростан-
ням середньої заробітної плати. Співвідно-
шення темпів (І) визначають індексним ме-
тодом:

пп

зп

І
І =

І
І, (13)

де Ізп – індекс оплати праці;
Іпп – індекс продуктивності праці.

Величина співвідношення залежить від
чинників зростання продуктивності праці.
Впровадження нової техніки, удосконалення
технологічних процесів, механізація та ав-
томатизація виробництва знижують трудо-
місткість продукції та підвищують продукти-
вність праці. При цьому зростання продук-
тивності праці значно випереджає зростан-
ня оплати праці, яка підвищується в міру
участі працівників у технічному прогресі й у
зв’язку із підвищенням кваліфікації.

IV. Висновки
1. Продуктивність праці має надзвичайно

велике значення і для кожного підприємст-
ва, і в цілому для економіки України. Резер-
ви зростання продуктивності праці – це такі

можливості, які вже виявлені, але з різних
причин не використовуються.

2. Наведено класифікацію резервів зрос-
тання продуктивності праці: загальнодержа-
вні, регіональні, міжгалузеві, галузеві й вну-
трішньовиробничі. Подано формули для
розрахунку продуктивності праці за рахунок
зниження трудомісткості, поліпшення вико-
ристання робочого часу за рахунок змін у
структурі кадрів тощо.

3. Рівень індивідуальної продуктивності
праці вимірюється кількістю продукції, яка
виробляється працівником за одиницю часу
(виробіток).

4. При плануванні заробітної плати потріб-
но забезпечувати випереджальне зростання
продуктивності праці порівняно зі зростанням
середньої заробітної плати. Величина співвід-
ношення залежності від чинників зростання
продуктивності праці.

Список використаної літератури
1. Лисогор Л.С. Продуктивність праці в

Україні: проблеми та перспективи під-
вищення / Л.С. Лисогор // Демографія та
соціальна політика. – 2010. – № 2. –
С. 131–138.

2. Семенов Г.А. Техніко-економічні розра-
хунки на підприємстві : навч. посіб. /
Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К Стан-
чевський. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2005. –
198 с.

3. Лук’янченко Н.Д. Проблеми планування
фонду оплати праці на підприємстві /
Н.Д. Лук’янченко, О.А. Вороніна // Вісник
ХНУ. – 2010. – № 4. – Т. 2. – С. 16–19.

Стаття надійшла до редакції 06.02.2013.

Семенов А.Г., Юсипчук Л.А. Резервы производительности труда и их влияние на опла-
ту труда

Рассмотрены факторы роста производительности труда, дана их классификация. При-
ведены методы расчета производительности труда от влияния снижения трудоемкости
продукции, улучшения использования рабочего времени, усовершенствования фонда зарабо-
тной платы на основе поэлементного метода.

Ключевые слова: резервы, производительность труда, классификация, методы расче-
та, фонд оплаты труда.

Semenov A., Yusipchuk L. Reserves of labor productivity and their influence on compen-
sation

Factors of growth of labor productivity are considered, their classification is given. Methods of
calculation of labor productivity from influence of decrease in labor input of production, improvement of
use of working hours, wages fund improvement on the basis of a bit-by-bit method are given.

Key words: reserves, labor productivity, classification, calculation methods, compensation fund.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ ПБК “СЛАВУТИЧ”
Розкрито методи маркетингових досліджень виробництва товарів, виявлено можливості

підприємства посісти конкурентні позиції на ринку.
Ключові слова: маркетингові дослідження, конкуренція, зовнішнє середовище, маркетин-
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I. Вступ
Маркетингові дослідження є основним

засобом збору й аналізу інформації, яка по-
трібна для прийняття економічно обґрунто-
ваних рішень.

II. Постановка завдання:
– розкрити методи маркетингових дослі-

джень виробництва товарів;
– виявити можливості підприємства посіс-

ти конкурентні позиції на ринку.
III. Результати
На підприємстві корпоративного типу

ПАТ ПБК “Славутич” питанню організації мар-

кетингової діяльності приділяється дуже вели-
ка увага. На підприємстві ПАТ ПБК “Славутич”
найбільш ефективний підхід передбачає
формування окремих центрів прибутку, при
кожному з яких створюється окрема марке-
тингова служба, що враховує особливості та
специфіку виробництва, та продукція, котра
виробляється. Таким чином, це завдання на
ПАТ ПБК “Славутич” вирішується шляхом
створення відділу маркетингу й реклами і
безпосередньо в кожному виробництві від-
ділів маркетингу. Схему оргструктури мар-
кетингової служби подано на рис. 1.

Начальник відділу маркетингу і реклами

Заступник начальника
відділу – начальник

бюро

Бюро
реклами

Представництво ВАТ
ПБК “Славутич” у

м. Київ

Протокольна
група

Бюро формування попиту Інформаційна
видавнича група

Рис. 1. Схема організаційної структури маркетингових підрозділів ПАТ ПБК “Славутич”

Мета маркетингової діяльності ПАТ ПБК
“Славутич” й основні функціональні обов’язки
маркетингових підрозділів визначені систе-
мою розроблених стандартів підприємства і
підпорядковані вирішенню двох груп завдань
щодо: 1) практичного здійснення стратегії ви-
ходу комбінату на нові ринки збуту з конкурен-
тоспроможною, високоякісною продукцією;
2) створення мобільної та гнучкої системи
взаємодії функціональних служб із замовни-
ками й потенційними споживачами пивобеза-
лкогольної продукції ПАТ ПБК “Славутич”.

Маркетингова діяльність у ПАТ ПБК “Сла-
вутич” у системі забезпечення якості проду-
кції регламентована спеціальним стандар-
том, відповідно до якого підрозділи, безпо-
середньо відповідальні за здійснення мар-
кетингової роботи – відділ маркетингу й ре-
клами та відділи маркетингу й контрактів
виробництв, – мають забезпечити:
– надійну, своєчасну й достовірну інфор-

мацію про ринок продукції, на якому діє
акціонерне товариство;

– необхідний вплив на споживача, попит,
ринок, максимально можливий контроль
сфери реалізації.
В умовах різко зростаючої конкуренції на

ринках збуту продукції ПАТ ПБК “Славутич”
для вирішення вищезгаданих цільових за-
вдань застосовує моделі маркетингової дія-
льності, що дають змогу, з одного боку,
більш детально вивчати, організовувати й
систематизувати знання про взаємозв’язки,
що виникають на ринках, переваги й можли-
вості кінцевого споживача, а з іншого боку,
розробляються більш ефективні методи
впливу на потенційних замовників, спираю-
чись на глибоке знання ринкової ситуації.

Робота зі створення сучасної конкурен-
тоспроможної техніки на ПАТ ПБК “Сла-
вутич” здійснюється завдяки гнучкій системі
маркетингу, яка передбачає швидку реакцію
на зміни зовнішнього середовища. Це за-
безпечує такий підхід, коли в рамках єдиної
маркетингової стратегії підприємства у ком-
плексі охоплені всі функціональні розділи

0 © Тунік А.Г., 2013
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маркетингу: продукція, ціни, ринки, сервіс,
реклама, інформаційна база. Саме такий
принцип покладений в основу розробки фу-
нкціональних обов’язків фахівців маркетин-
гових структур підприємства ПАТ ПБК “Сла-
вутич”.

У цій структурі відділ маркетингу й рек-
лами є самостійним структурним підрозді-
лом комбінату ПАТ ПБК “Славутич”, голо-
вною метою якого є організація й виконання
робіт із всебічного вивчення споживачів,
активного випливу на споживача, на ринок,
формування іміджу підприємства, попиту на
продукцію підприємства. Робота відділу бу-
дується на підставі цілей і завдань ПАТ ПБК
“Славутич” й організовується в тісній взає-
модії з підрозділами підприємства.

До складу відділу входять такі підрозді-
ли: бюро формування попиту, бюро рекла-
ми, інформаційно-видавнича група, прото-
кольна група, представництво ПАТ ПБК
“Славутич” у м. Київ.

Основними бізнес-функціями відділу є:
– планування маркетингових заходів і роз-

робка методичних рекомендацій з усіх
напрямів маркетингових досліджень;

– участь у формуванні й реалізації страте-
гічних та оперативних планів маркетингу;

– методологічне забезпечення маркетин-
гових заходів, заходів щодо формування
попиту;

– участь у розгляді пропозицій з постанов-
ки на виробництво нових видів продук-
ції, організації проведення маркетинго-
вих досліджень за новими видами про-
дукції;

– розробка й реалізація фірмового стилю
підприємства;

– створення всіх видів рекламної продук-
ції; забезпечення рекламною продукцією
всіх учасників маркетингової діяльності;
підготовка й проведення рекламних ком-
паній у засобах масової інформації;

– підготовка пропозицій і проектів витрат
за окремими видами маркетингових ко-
мунікацій;

– здійснення контролю за використанням
засобів, визначення ефективності ви-
трат і необхідне коригування, якщо ви-
трати не дають бажаного результату;

– організація презентаційних заходів (ви-
ставок, конференцій, презентацій тощо);

– планування й організація заходів “паблік
рилейшинз”;

– організація протокольних заходів, пов’я-
заних із прийомом й обслуговуванням
іноземних делегацій та окремих фахів-
ців на підприємстві.
Відповідно до стандарту про маркетинго-

ву діяльність, професійні завдання фахівців
відділів маркетингу, створених у виробницт-
ві ПАТ ПБК “Славутич”, полягають у такому:

– проведення маркетингових досліджень і
визначення потенційної місткості ринку
за традиційними видами продукції; ве-
дення заводського портфеля замовлень;
забезпечення стійкого завантаження ви-
робничих потужностей виробництва;

– організація й проведення роботи з руху
товарів (одержання заявок від спожива-
чів, оформлення контрактів на поставку
продукції; видача замовлень у виробни-
цтво, контроль за відвантаженнями й
платежами);

– участь у формуванні цін на продукцію
підприємства;

– організація роботи зі збуту продукції ме-
тодом прямого контакту зі споживачами,
а також через системи торговельних по-
середників;

– підготовка завдань на створення рекла-
мної продукції, підготовку й проведення
заходів рекламного й презентаційного
характеру; участь у спеціалізованих ви-
ставках, ярмарках, конференціях, пре-
зентаціях.
У ПАТ ПБК “Славутич” намічені й практи-

чно реалізуються конкретні кроки з розвитку
маркетингу в усіх сферах діяльності, зміц-
ненню його взаємозв’язку з роботою інших
підрозділів. Вживаються заходи щодо під-
вищення ефективності організації реклами,
більш оперативного, достовірного й високо-
якісного інформування потенційних покупців
про технічні й експортні можливості акціоне-
рного товариства “Славутич” з метою про-
сування конкурентоспроможної продукції й
устаткування на закордонний ринок, форму-
вання стійкого попиту на продукцію комбіна-
ту на основі більш глибокого й системного
вивчення кон’юнктури на світовому ринку.

Більш глибока інтеграція маркетингу в
систему внутрішньофірмового менеджменту
вплинула на підвищення якості безалкого-
льної продукції, що випускає ПАТ ПБК
“Славутич”, і сприяла тим самим активному
просуванню на закордонні ринки.

У процесі маркетингу підприємство пла-
нує, що і як випускати, куди спрямовувати
товар, яку призначити на нього ціну тощо. А
для цього, безумовно, необхідно знати сво-
го потенційного покупця, його можливості,
наміри, зрештою, мати дані про наявність
аналогічного товару на ринку, попит на ньо-
го і про багато інших таких проблем. Подіб-
на інформація добувається в процесі мар-
кетингових досліджень.

За останні три роки виробництво і про-
даж пивобезалкогольної продукції ПАТ ПБК
“Славутич”, як показує аналіз продажу за
2010–2012 рр. (табл.), збільшився завдяки
організації маркетингових досліджень: пиво
на 16%, а безалкогольні напої на 16%. Од-
нак у 2011 р. ми бачимо зниження продажу
пивобезалкогольної продукції на 7%.
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Таблиця
Аналіз продажу продукції ВАТ ПБК “Славутич” за 2010–2012 рр.
Найменування товару 2010 р. 2011 р. 2012 р. % збільшення продажів
Пиво 63% 73% 76% 14
Безалкогольні напої 37% 27% 24% –7

Організація маркетингових досліджень
на підприємстві ПАТ ПБК “Славутич” також
здійснюється кількома етапами:

1. Підготовчий, у рамках якого здійсню-
ється проектування дослідження, розробля-
ється його програма (формуються цілі й за-
вдання, уточнюються дослідні проблеми,

висуваються робочі гіпотези, обираються
методи збору матеріалу тощо).

2. Польовий, де відбувається збір пер-
винної інформації з використанням методів
спостереження, опитування, експерименту,
спеціальні маркетингові дослідні методики
(рис. 2).

Спеціальні desk research   омнібус
маркетингові кейс-стаді ролінгове опитування
дослідні методики аудит торгових точок хол-тест
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Рис. 2. Класифікація методів маркетингового дослідження

3. Етап систематизації, узагальнення й
інтерпретації зібраних даних, на якому здій-
снюється переведення емпіричних даних у
наукові факти, тобто аналізуються тенден-
ції, встановлюються закономірності розвитку
економічних відносин і процесів тощо.

Найважливішим для організації маркетин-
гових досліджень ПАТ ПБК “Славутич” ета-
пом є польовий. Загалом можливі два варі-
анти організації збору даних у маркетинго-
вому дослідженні. Тобто збір даних доруча-
ється спеціалізованій фірмі, що має штат
підготовлених інтерв’юерів, досвід подібної
роботи, який вміє налагодити контроль за
нею, або здійснюється власними силами.

ПАТ ПБК “Славутич” проводить збір пер-
винної інформації самостійно. Для цього
підприємство організовує робочу групу, яку
очолює польовий директор і до якої входять
супервайзери, бригадири.

Сам процес збору первинної інформації
на ПАТ ПБК “Славутич” проходить п’ять
етапів:
– підготовка до збору інформації: призна-

чаються супервайзери і бригадири, під-
бираються інтерв’юери (вони можуть бу-
ти власними або залучатися тимчасово
на принципах сумісництва);

– інструктаж інтерв’юерів. Його проводить
польовий директор або супервайзери.
Тут здійснюється ознайомлення інтер-
в’юерів із загальними завданнями до-
слідження і загальними вимогами до
них; детально пояснюються особливості
заповнення опитувального листа або ін-
шого інструментарію; здійснюється тренінг
інтерв’юерів щодо заповнення інструмен-
тарію (до речі, перед цим, до тиражуван-
ня, проводиться обов’язковий пілотаж ін-
струментарію, тобто на питання інтерв’ю
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відповідають кілька людей, у результаті
з’ясовується, які питання “не працюють”,
які складні для респондентів тощо);

– контроль роботи інтерв’юерів (моніто-
ринг): супервайзери і бригадири в про-
цесі проведення опитування здійснюють
постійний контроль за діяльністю ін-
терв’юерів. Завдання подібного контро-
лю зводяться не тільки до відстежуван-
ня чесної і сумлінної роботи інтерв’юе-
рів. У випадку фальсифікації інтерв’юе-
ром даних опитування звільняють його з
роботи, як правило, йому не виплачу-
ється заробітна плата за всі проведені
інтерв’ю. Що реєструються (за допомо-
гою спеціально розроблених одиниць
аналізу).
При організації дослідження ПАТ ПБК

“Славутич” враховує ряд особливостей, вла-
стивих спостереженню і таких, що обмежу-
ють його можливості в маркетингу. Мова йде
про безпосередній зв’язок спостерігача з
об’єктом спостереження, що, безумовно на-
кладає відбиток на сприйняття досліджуваної
дійсності; вплив на спостерігача величезної
кількості чинників, у результаті чого практич-
но неможливе повторне спостереження.

Відзначимо, що спостереження на ПАТ
ПБК “Славутич” застосовується при вивчен-
ні й аналізі таких важливих питань:
– уточнення специфіки споживчої поведін-

ки населення, зокрема процесу форму-
вання мотивацій на купівлю пива та
безалкогольних напоїв;

– вивчення конкурентів і форми організа-
ції маркетингової діяльності.

IV. Висновки
У сучасному ринковому економічному

середовищі дуже актуальною є проблема
вивчення зовнішнього середовища підпри-
ємства, бо саме на основі такої інформації
та її аналізу підприємство будує й коригує
свої управлінські рішення.

Ця робота узагальнює різні підходи до
питання застосування маркетингових дослі-
джень, шляхів отримання маркетингової ін-
формації, вивчення масштабів і цілей про-
ведення досліджень.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР
Стаття присвячена дослідженню підходів та методів ефективності інтегрованих корпо-

ративних структур. Запропоновано модель оцінювання ефективності інтегрованих корпо-
ративних структур. Розглянуто комплексну систему оцінювання економічної ефективності
підприємства.

Ключові слова: інтегровані корпоративні структури, інтеграція, синергетичний ефект,
трансакційні витрати, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, фінансовий менедж-
мент, внутрішнє та зовнішнє середовища, ефективність.

І. Вступ0

Спрямованість економічного аналізу та
оцінювання діяльності інтегрованих структур
(корпорацій, фінансово-промислових груп,
холдингів тощо) полягає в агрегуванні об’єк-
тивних статистичних показників діяльності
підприємств – їх учасників.

Для більш глибокого аналізу й оцінюван-
ня ефективності інтегрованих корпоратив-
них структур необхідне застосування більш
складних методів.

Практика створення українських інтегро-
ваних структур, у першу чергу корпорацій,
зумовила потребу в проведенні аналітико-
експертної роботи з показниками ефектив-
ності, які містяться в організаційних групах.
На практиці дані про корпоративні програми
діяльності та конкурентні переваги на стадії
створення групи все ж таки недостатньо ін-
формативні та достовірні. Тому необхідна
розробка й застосування інших методів
ефективності інтегрованих структур.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – розглянути, спираючись на

світовий досвід корпоративного господарю-
вання, який досліджується в багатьох зару-
біжних та в новітніх вітчизняних наукових
працях, підходи (методи) до оцінювання
ефективності корпоративної інтеграції.

ІІІ. Результати
Основна мета взаємодії підприємств на

основі інтеграції економічних процесів – отри-
мання синергетичного ефекту, тобто переваг
від сумісної діяльності. Створення та функціо-
нування інтегрованої корпоративної структури
(далі – ІКС) має переваги тільки тоді, коли во-
ни дають позитивний, стабільний ефект.

Одним зі способів визначення синерге-
тивного ефекту є оцінювання бізнесу, при
проведенні якого доцільно використовувати
три підходи: прибутковий; витратний (май-
новий) та порівняльний.
                                                          
0 © Юхновська Ю.О., 2013

Прибутковий підхід – процес зіставлення
майбутніх доходів з поточними витратами,
проводиться з урахуванням впливу фактора
часу. Цей підхід дає змогу керівному персо-
налу приймати правильні обґрунтовані рі-
шення. У рамках дохідного підходу виділя-
ють два методи: капіталізації й дисконту-
вання доходу. Метод капіталізації застосо-
вується в умовах, коли передбачається, що
розмір майбутніх доходів зміниться незнач-
но відносно їх поточної величини, тобто те-
мпи зростання доходу будуть помірними.
Метод дисконтування грошових потоків дає
змогу більш реально підійти до питання оці-
нювання майбутніх доходів підприємства.

Витратний (майновий) підхід в оцінюван-
ні бізнесу являє собою оцінювання, виходя-
чи з витрат, зокрема витрат підприємства.
Зазвичай балансова вартість активів і зо-
бов’язань підприємства під впливом тих чи
інших факторів (зовнішніх і внутрішніх) зна-
чно відрізняється від їх реальної ринкової
вартості. Тому перед оцінювачем стоять такі
завдання: приведення балансової вартості у
відповідність з їх ринковою вартістю, приве-
дення величини зобов’язань у відповідність
з їх ринковою вартістю, визначення різниці
між сумою активів підприємства і вартість
усіх його зобов’язань.

Порівняльний підхід являє собою оціню-
вання бізнесу на основі порівняння. Він вклю-
чає в себе два методи: продажів і мультиплі-
каторів. Метод продажів полягає в оцінюванні
підприємства за допомогою визначення вар-
тості аналогічного підприємства. Метод муль-
типлікаторів використовується переважно для
оцінювання закритих компаній.

При аналізі сучасних проблем управління
підприємствами, а також методичних поло-
жень управління на основі інтеграції еконо-
мічних процесів неодноразово згадувалося
про вплив факторів зовнішнього і внутріш-
нього середовища на сам процес інтеграції,
а отже, і на його результат.
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Більшість авторів [2; 6; 7] виділяють такі
етапи аналізу та оцінювання впливу факто-
рів зовнішнього середовища (рис. 1).

Враховуючи, що всі види синергетичних
ефектів можна описати такими змінними, як
збільшення прибутку (доходу), зниження

затрат, зменшення потреби в інвестиціях,
оптимізація ціни та обсягів виробництва,
побудуємо модель впливу факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища на вели-
чину синергетичного ефекту (рис. 2).

Формування системи факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища

Експертне оцінювання рівня достатності впливу
факторів зовнішнього середовища

Оцінювання адаптації потенційних напрямів
діяльності до умов зовнішнього середовища

Обрання пріоритетного напряму розвитку

Рис. 1. Етапи аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішнє середовище підприємства

Фактори внутрішнього середовища

Виробництво ФінансиОрганізаційна структураМаркетинг

Змінні синергетичного ефекту

Персонал

Ціна ВиробництвоВитрати ВкладиПрибуток

С
ис
те
м
а

оп
од
ат
ку
ва
нн
я

За
хо
ди

 д
ер
ж
ав
но
ї

пі
дт
ри
м
ки

Ко
нт
ра
ге
нт
и

С
та
н 
ри
нк
у

П
ор
яд
ок

ці
но
ут
во
ре
нн
я

Р
ів
ен
ь 
ек
он
ом

іч
но
го

ро
зв
ит
ку

 р
ег
іо
ну

Ін
ве
ст
ор
и

Фактори зовнішнього середовища

Кр
ед
ит
на

по
лі
ти
ка

Рис. 2. Модель впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на величину синергетичного ефекту

З рис. 2 видно, що серед факторів внут-
рішнього середовища, які впливають на ве-
личину синергетичного ефекту, виділяють:

виробництво: власне сам технологічний
процес, рівень продуктивності устаткування,
система збуту, постачання, якість продукції,
маркетингова й логістична діяльність;
– організаційну структуру: організаційно-

правова форма, тип організаційної стру-
ктури, ефективність управління;

– фінанси: величина власних резервів,
платоспроможність, ліквідність, фінан-
сово-економічний стан, рентабельність,
окупність вкладень;

– персонал: кадрова політика, структура
персоналу, система мотивації, політика
у сфері підготовки, перепідготовки, на-
вчання, підвищення рівня кваліфікації.
Серед факторів внутрішнього середовища,

які впливають на величину синергетичного
ефекту, можна, наприклад, відзначити такі:
– показник, що характеризує вплив креди-

тної політики на величину синергетично-
го ефекту, – лояльність проведеної фі-
нансово-кредитної політики;

– показник, що характеризує вплив конт-
рагентів, – надійність постачальників і
покупців;
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– показник, що характеризує вплив систе-
ми оподаткування, – податкові пільги,
переваги, гарантії.
Важливо не тільки визначити фактори,

які впливають на величину синергетичного
ефекту, а й провести їх оцінювання за до-
помогою розрахунку конкретних показників
оцінки синергетичного ефекту.

Для цього визначимося з вимогами, яких
необхідно дотримуватися при оцінюванні
синергетичного ефекту [1; 10]:

1. Поряд з фінансовими система повинна
містити і ряд нефінансових характеристик.
Кількість показників не має бути занадто
великою. Існує думка, що людина може по-
стійно відстежувати й контролювати не бі-
льше ніж 20 показників [5]. Вимірювати по-
трібно тільки ті показники, які здатні дати
визначну характеристику.

2. Показники мають відображати поточ-
ний стан справ та їх динаміку.

3. Показники мають давати можливість
прогнозування і планування майбутнього
стану підприємства.

4. Показники повинні залежати від цільо-
вої орієнтації підприємства, обраної ним
стратегії. Вони можуть змінюватися, коригу-
ватися залежно від змін стратегічних на-
прямів діяльності.

5. Використовувані показники мають ві-
дображати ті сторони діяльності підприємс-
тва, які цікавлять і постачальників, і спожи-
вачів, і персонал, й акціонерів.

6. Система показників має бути такою,
щоб при необхідності її можна було деталі-
зувати або, навпаки, щоб була можливість
їх об’єднання.

7. Система показників не повинна бути
занадто складною за розрахунками.

В основному для кожного підприємства
оцінювання його стану полягає насамперед в
оцінюванні фінансових показників діяльності
(прибуток, рентабельність, платоспромож-
ність), але поступово в практику оцінки посту-
пово входять і нефінансові показники, такі як
якість продукції, індекс задоволеності клієнтів,
рівень автоматизації виробництва, технічні
характеристики виробничого процесу.

На першому етапі формується система
факторів внутрішнього й зовнішнього сере-
довища, які вагомо впливають на діяльність
підприємств.

А.А. Томпсон та А. Дж. Стрикленд визна-
чають, що “на процес формування будь-якої
стратегії впливає цілий ряд факторів – як
зовнішніх, так й внутрішніх. Зовнішні факто-
ри можуть включати в себе соціальні, полі-
тичні, юридичні та громадянські фактори,
привабливість галузі, зміни в галузі та в кон-
курентних умовах, можливості й загрози
компанії. Внутрішні – сильні та слабкі сторо-
ни компанії, її конкурентні можливості” [8].

Соціальні, політичні, юридичні та грома-
дянські фактори – це саме те, що підприєм-
ство не може закласти у свою стратегію і є
законним, соціально прийнятним, відповідає
політиці уряду та його нормативним актам.
На думку деяких авторів [4], ці фактори об-
межують стратегічні дії компанії, які вона
може або має здійснити.

Привабливість галузі та умови конкурен-
ції також визначають формування стратегії.
Оцінювання підприємством галузі та конку-
рентного середовища безпосередньо впли-
ває й на те, яку саме стратегію розвитку
підприємство буде розробляти. Так, страте-
гія вертикальної інтеграції приводить до ус-
піху тільки тоді, коли вона значно зміцнює
конкурентну позицію підприємства [8].

Ринкові можливості та загрози, які від-
криваються перед підприємствами, а також
їх сильні та слабкі сторони, є ключовими
факторами, що впливають на їх розвиток.
Стратегія підприємств має бути спрямована
на забезпечення захисту від зовнішніх за-
гроз, використання підприємствами ринко-
вих можливостей та дій, які сприяють захис-
ту конкурентної позиції компанії і довгостро-
кової прибутковості.

Визначення факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища є ключовим пи-
танням, оскільки помилкове віднесення фа-
кторів до тієї чи іншої групи або невраху-
вання впливу певних факторів може суттєво
змінити реальний економічний прогноз ста-
ну зовнішнього середовища та призвести до
прийняття неправильних управлінських рі-
шень щодо стратегії розвитку підприємства.

Враховуючи думки багатьох авторів, мо-
жна сказати, що на діяльність інтеграційних
структур впливають дві групи факторів: зов-
нішні, до яких належать економічні, політичні,
правові, технологічні, соціальні, міжнародні,
конкурентні, ринкові, та внутрішні – виробни-
чі, фінансові, маркетингові, технологічні, ін-
новаційні, трудові, управлінські (рис. 3).

Комплекс показників, що підлягають оці-
нюванню, безпосередньо залежить від по-
ставлених перед підприємством стратегіч-
них цілей. Залежно від стратегічних цілей на
підприємстві виробляються стратегічні на-
прями діяльності (наприклад, клієнти і про-
дукти, бізнес-процеси, персонал і ресурси).
При складанні ієрархії цілей промислового
підприємства доцільно використовувати ме-
тодику оцінювання на основі збалансованих
показників (BSC). Ця методика дає змогу
описати діяльність підприємства з різних
сторін (фінанси, відносини із зовнішнім сві-
том, внутрішнє середовище) і перевести
стратегічні цілі підприємства в площину кон-
кретних показників (рис. 4) [9].
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Рис. 4. Побудова “дерева цілей” на основі методики системи збалансованих показників

Слід зазначити, що для оцінювання еко-
номічної ефективності підприємства слід
цілеспрямовано встановлювати характерис-

тики, за якими показники можна розцінюва-
ти як виконані чи ні. Для цього їх можна
розділити на дві групи:
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1. Показники, які дуже важливі для вико-
нання основних стратегічних цілей підпри-
ємства. В основному це зростання його ці-
ни. До таких показників належать плато-
спроможність, рентабельність продажів, лік-
відність, величина власних резервів тощо.

2. Показники, виконання яких необхідне,
але не критичне для зростання вартості під-
приємства. Наприклад, коефіцієнт зносу,
частота простоїв технологічного устатку-
вання тощо.

Для першої групи показників задаються
жорсткі критерії виконання, для другої групи –
діапазон значень. За умови виконання всіх
показників першої групи показники другої
групи не вважаються визначними для вне-
сення коригувань у плани компанії [3].

IV. Висновки
В умовах конкуренції підприємство має

постійно підвищувати свій потенціал з ме-
тою отримання прибутку в майбутньому.
Рівень конкурентоспроможності підприємст-
ва (тобто його позиція на ринку, в галузі) є
інтегральним показником цього потенціалу.
Під підвищенням потенціалу розуміють по-
стійне вдосконалювання, поступальний роз-
виток діяльності підприємства. Одним із
способів, який забезпечував удосконалення
діяльності підприємства, є розвиток методик
ведення бізнесу. Інтегрувати розвиток бізнес-
методик покликане бізнес-моделювання.

Управління підприємствами має спира-
тися на складові інтегрованої системи еко-
номічних процесів; посилення зацікавленос-
ті персоналу в досягненні високих показни-
ків результативності; комплексному підході
до вирішення проблем, що виникають у зо-
внішньому й внутрішньому оточенні підпри-
ємства.
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Статья посвящена исследованию подходов и методов эффективности интегрированных
корпоративных структур. Предложена модель оценки эффективности интегрированных
корпоративных структур. Рассмотрена комплексная система оценки экономической эффе-
ктивности предприятия.

Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, интеграция, синергети-
ческий эффект, транзакционные затраты, конкурентоспособность, конкурентные преиму-
щества, финансовый менеджмент, внутренняя и внешняя среда, эффективность.

Juhnovskaja J. Methods of analysis efficiency of integrated corporate structure
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structures. A model of evaluation of the effectiveness of the integrated corporate structures. We
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АНАЛІЗ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано принципи прозорості нормативно-правового регулювання дер-

жавних фінансів. Досліджено основні вимоги забезпечення прозорості за Міжнародними стан-
дартами в бюджетно-податковій сфері МВФ. Визначено головні проблеми прозорості держа-
вних фінансів в Україні.

Ключові слова: державні фінанси, податкова сфера, фіскальна система, бюджетні про-
гнози, оцінка прозорості, громадська структура, стандарт прозорості.

І. Вступ0

Принципи відкритості та прозорості в
діяльності органів державної влади є одним
із основних чинників демократичного здійс-
нення державної влади. З огляду на прого-
лошені Конституцією України положення
про те, що Україна є правовою державою,
підставою для реалізації принципів від-
критості та прозорості виступають норми
права, а зміст самої реалізації полягає у
визначенні засад та напрямів діяльності ор-
ганів державної влади. Без побудови прозо-
рої системи влади в України немає шансів
здолати корупцію та вийти із кризи. Особли-
во прозорими й детально регламентовани-
ми мають бути питання бюджетування. Від-
критість та прозорість фіскальної системи є
основою та водночас важливим інструмен-
том здійснення економічних реформ.

II. Постановка завдання
Мета статті – оцінити чинне українське

законодавство та практику функціонування
сфери громадських фінансів з погляду між-
народних стандартів прозорості й відкритос-
ті громадських фінансів; сформулювати ре-
комендації щодо покращення стану прозо-
рості та відкритості громадських фінансів
України.

ІІІ. Результати
Прозорість у бюджетно-податковій сфері

передбачає, передусім, відкрите подання
громадськості структури та функцій органів
державного управління, цілей податково-
бюджетної політики, рахунків суспільного
сектору, а також бюджетних прогнозів. На-
ведені чотири загальні принципи прозорості
становлять основу нормативного регулю-
вання у вказаній галузі:

1) чіткість функцій і обов’язків – стосуєть-
ся визначення структури та функцій органів
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державного управління, розподілу обов’яз-
ків серед зазначених органів, а також відно-
син між органами державного управління й
рештою економіки;

2) доступність інформації для громадсь-
кості – підкреслює важливість публікації ви-
черпної податково-бюджетної інформації в
чітко встановлені терміни;

3) відкритість підготовки бюджету, його
виконання й звітності – визначає тип роз-
критої інформації про бюджетний процес;

4) гарантії достовірності – пов’язаний з
якістю податково-бюджетних даних і необ-
хідністю незалежної перевірки податково-
бюджетної інформації, де акцент робиться
винятково на наданні незалежних гарантій
достовірності податково-бюджетної інфор-
мації зовнішнім аудитором, національним
статистичним відомством та іншими експер-
тами. Відображаючи наведене вище поси-
лення акценту на якості податково-бюджет-
них даних, четвертий загальний принцип
найповніше визначає аспект прозорості.

Стандартом прозорості в бюджетно-по-
датковій сфері є надання громадськості та
ринкам капіталу гарантій того, що в їх роз-
порядженні є достатньо повна картина стру-
ктури й фінансів органів державного управ-
ління, що дає змогу адекватно оцінити сту-
пінь стійкості стану державних фінансів.

Основними вимогами для забезпечення
прозорості в зазначеній сфері за Міжнарод-
ними стандартами прозорості в бюджетно-
податковій сфері МВФ є такі:

Чіткість функцій і обов’язків. Структура і
функції органів державного управління по-
винні бути чітко визначені. Інституційна
структура органів державного управління та
іншої частини суспільного сектору має опри-
люднюватися.

Відносини між органами державного
управління і неурядовими установами дер-
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жавного сектору мають ґрунтуватися на чіт-
ких механізмах взаємодії. У річних звітах
державних фінансових установ і нефінансо-
вих державних підприємств повинні вказу-
ватися некомерційні послуги, що надаються
на вимогу держави. Приватизація держав-
них активів має бути відкрита для незалеж-
ного аудиту.

Доступність інформації для громадсь-
кості. Бюджетна документація та інші фіс-
кальні звіти, призначені для громадськості,
повинні охоплювати всю бюджетну й поза-
бюджетну діяльність центрального уряду;
мають також надаватися зведені дані про
стан суспільних фінансів.

Публікація податково-бюджетної інфор-
мації повинна бути юридичним зобов’язан-
ням органів державного управління.

Відкритість підготовки бюджету, його
виконання та звітності. Річний бюджет
має готуватися на комплексній і узгодженій
макроекономічній основі; повинні також
оприлюднюватися основні засади підготовки
бюджету. Ця інформація має надаватися в
супровідних інформаційних матеріалах
складових бюджетної документації. Зазна-
чене положення передбачене Бюджетним
кодексом України.

Розподіл обов’язків між органами держа-
вного управління. Розподіл обов’язків між
органами державного управління різних рів-
нів, а також між виконавчою, законодавчою і
судовою гілками влади має бути чітко ви-
значеним. Розмежування функцій в органах
державного управління є принципово важ-
ливою умовою прозорості. На найбільш за-
гальному рівні необхідно визначити розпо-
діл податкових повноважень і функцій щодо
витрачання коштів між різними рівнями ор-
ганів державного управління, а на кожному
рівні – функції виконавчої та законодавчої
гілок влади в бюджетно-податковій сфері.
Часто це завдання вирішується в рамках
конституційного права [1, с. 56].

Бюджетне законодавство кожної країни
відповідає певним традиціям. Країни конти-
нентальної Європи, правові системи яких
засновані на цивільному праві, такі як Фран-
ція, переважно детально кодифікують у за-
конодавчих актах бюджетну практику і про-
цедури, які узгоджуються з орієнтацією цих
країн на сильний адміністративний конт-
роль. У бюджетному законодавстві, що ба-
зується на правовій системі Великобританії,
основна увага, як правило, приділяється
загальним принципам управління держав-
ними коштами, а деталізовані бюджетні
процедури відбиваються в нормативних по-
ложеннях і адміністративних інструкціях.
Проте останнім часом серед деяких країн
спостерігається тенденція до розробки
більш комплексних систем законодавчих ак-
тів, в яких підкреслюється відповідальність
органів державного управління за забезпе-
чення прозорості та підзвітності. У США

значна частина бюджетного законодавства
пов’язана з установленням середньостро-
кових цільових показників бюджету в рамках
бюджетного процесу, що зумовлено важли-
вою роллю Конгресу США у формуванні
бюджету й контролі за його виконанням.

Більшість країн, що розвиваються, слі-
дують або європейській моделі бюджетного
законодавства, або моделі, заснованій на
законодавстві Великобританії, проте у бага-
тьох випадках ці країни виявилися неспро-
можними розробити належні правові й адмі-
ністративні системи з огляду на недостатній
політичний і адміністративний потенціал.
Країни з перехідною економікою перебува-
ють на різних етапах розробки законодавчої
бази для бюджетного процесу, однак на
практиці більшість із них зазнає труднощів у
проведенні реалістичної податково-бюджет-
ної політики і здійсненні контролю за вико-
нанням бюджету. Формування міцної право-
вої системи в цих країнах має підкріплюва-
тися розвитком потенційних умов для відо-
браження цієї системи в реалістичних бюд-
жетах.

Результати виконання бюджету і про-
гнози. Для отримання більш повного уявлен-
ня про поточне виконання бюджету в річному
бюджеті або в будь-якій іншій бюджетній до-
кументації має надаватися інформація про
результати виконання бюджету в минулому
та прогнози основних зведених бюджетних
показників на два подальші бюджетні роки.
До річного бюджету повинні включатися дані
за первинними й уточненими бюджетними
оцінками за два попередні бюджетні роки, а
також дані про фактичні результати виконан-
ня бюджету (або очікувані результати, якщо
остаточні показники виконання бюджету за
поточний рік відсутні).

Ця інформація містить як основні зведені
бюджетні показники, так і докладнішу інфо-
рмацію про субагрегати. Має зазначатися
також статус інформації про результати ви-
конання бюджету. Це дає змогу провести
порівняльне оцінювання остаточних реаль-
них показників і бюджету, а також може при-
вернути увагу до істотних чинників ризику в
галузі прогнозування й заходів політики або
макроекономічних ризиків і, в ширшому сен-
сі, до ступеня реалістичності бюджету. Не-
обхідно розкривати відомості про будь-які
зміни в класифікації або формі подання ста-
тей з року в рік разом з обґрунтуванням цих
змін. Мають також надаватися прогнози ос-
новних зведених бюджетних показників на
два роки, наступні за поточним бюджетом.
Оптимальною практикою є відображення в
бюджетній документації зведених бюджет-
них прогнозів на 5–10 років. Практика вве-
дення в Україні середньострокового бюдже-
тного планування довела ефективність та-
ких підходів [2, с. 76].

Цілі програм. Завдання забезпечення
прозорості та підзвітності органів державно-
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го управління вимагає, щоб бюджет та ра-
хунки відповідали цілям і результатам дія-
льності органів державного управління, а не
просто співвідносилися зі статтями, на які
витрачаються кошти, як це прийнято в тра-
диційному варіанті постатейного бюджетно-
го процесу. Сучасний бюджетний процес
ставить своїм завданням за можливістю ви-
значати цілі фінансової діяльності й оціню-
вати її результати. Важливою складовою
початкової роботи в цьому напрямі є кла-
сифікація витрат за категоріями: “програма”,
“підпрограма” і “вид діяльності”, які визна-
чаються достатньо конкретизовано.

Загальні стандарти внутрішнього кон-
тролю. Для кожного з видів діяльності бю-
джетної організації повинні встановлювати-
ся конкретні контрольні цілі, які мають від-
повідати обставинам, бути вичерпними,
зрозумілими і становити невід’ємну частину
загальних цілей організації. Керівництво і
співробітники повинні постійно дотримува-
тися стандартів, а також бути чесними і
компетентними. Система внутрішнього кон-
тролю має забезпечувати гарантію того, що
її цілі будуть досягнуті.

Деталізовані стандарти внутрішнього
контролю. Дієвий внутрішній аудит є одним
з основних методів боротьби зі зловживан-
нями і/або неадекватним управлінням суспі-
льними коштами. Він має ґрунтуватися на
надійній системі внутрішнього контролю і не
може розглядатися як заміна такої системи.
Перевірка з боку внутрішніх аудиторів також
дає цінний матеріал для оцінювання відпові-
дності фінансовим вимогам, яка проводиться
зовнішніми ревізійними органами. Наявність і
дієвість системи внутрішнього аудиту підкрі-
плюються вимогою чіткого опису його проце-
дур у доступній для громадськості формі, а
також можливістю перевірки дієвості таких
процедур зовнішніми аудиторами.

Періодичність і своєчасність. Ця вимога
є основною для забезпечення прозорості в
бюджетно-податковій сфері. Для ефектив-
ного управління суспільними фінансами по-
трібна своєчасна й надійна поточна інфор-
мація про стан державних і місцевих фінан-
сів протягом року. Основною вимогою для
забезпечення прозорості бюджетно-подат-
кової сфери є подання такого звіту в зако-
нодавчі органи протягом трьох місяців після
закінчення півріччя. Це узгоджується із за-
вданням забезпечення підзвітності за нале-
жні дії у відповідь на зміну економічних
умов, а тому є основною вимогою для за-
безпечення прозорості бюджетно-податко-
вої сфери [3, с. 99].

Результати реалізації програм. Звіт про
результати, досягнуті в реалізації цілей ос-
новних бюджетних програм, повинен щоріч-
но подаватися законодавчим органам. Ос-
новною вимогою для забезпечення прозо-
рості бюджетно-податкової сфери є подання
звіту про цілі основних бюджетних програм.

Відтак, необхідно проводити моніторинг ре-
зультатів та ефекту від реалізації держав-
них програм і протягом 12 місяців після за-
кінчення року подати в законодавчі органи
опис та оцінювання досягнутих результатів
порівняно із цілями програм, визначеними в
бюджетній документації. Також необхідним
є надання порівняльних даних за два попе-
редні бюджетні роки. Доцільно проводити
незалежний аудит досягнутих результатів
порівняно з усіма цільовими показниками
реалізації програм. Зазначена інформація
має надаватися законодавчим органам про-
тягом шести місяців після закінчення бю-
джетного року.

Система оцінювання якості даних. Осно-
вні параметри. Попередніми умовами якості є
правове й інституційне середовище, що за-
безпечує підтримку статистики; ресурси, спі-
вмірні з потребами статистичних програм;
якість вважається фундаментальною вимо-
гою, що висувається до статистичної роботи.

Достовірність і професіоналізм є керів-
ним принципом у теорії та практиці в галузі
статистики, які регулюються етичними нор-
мами.

Методологічна обґрунтованість досяга-
ється шляхом використання понять і визна-
чень відповідно до стандартних систем ста-
тистики; сфера охоплення статистики, сис-
теми класифікації та розподілення на секто-
ри оцінюються і враховуються відповідно до
прийнятих міжнародних стандартів та є ос-
новою для відображення в обліку.

Точність і надійність зумовлюється тим,
що наявні початкові дані створюють належ-
ну базу для складання статистики; викорис-
тані статистичні методи відповідають якіс-
ним статистичним процедурам; проводиться
періодичне оцінювання і перевірка достові-
рності початкових даних.

Зручність користування забезпечується
за рахунок того, що статистика охоплює іс-
тотну інформацію в галузі; своєчасність і
періодичність відповідають прийнятим між-
народним стандартам розповсюдження да-
них; статистичні дані є внутрішньо не супе-
речливими й узгоджені в часі та з іншими
основними системами даних, уточнення да-
них проводиться відповідно до планомірно-
го і передбаченого порядку.

Доступність бюджетної інформації забез-
печується через надання об’єктивних стати-
стичних даних у зрозумілій і доступній фор-
мі та розповсюдження у належний спосіб;
існує практика надання оперативної та ква-
ліфікованої допомоги користувачам.

Запровадження вказаних міжнародних
стандартів прозорості в бюджетній сфері
дасть змогу підвищити ефективність вико-
ристання коштів місцевих бюджетів.

Детальний аналіз сектору державних фі-
нансів приводить до висновку, що в Україні все
ще не виконуються кілька важливих стандар-
тів, які визначають загальноприйняті принципи
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функціонування сектору державних фінансів, і
запропоновані відповідні рекомендації такими
організаціями, як Рада Європи, Міжнародний
Валютний Фонд, ОЕСР чи Світовий Банк, прак-
тично ще не впроваджено. Відхилення від ста-
ндартів видно також між існуючими законодав-
чими нормами і практичним функціонуванням
сектору державних фінансів.

На нашу думку, найважливіші проблеми,
завдяки яким стандарти відкритості та про-
зорості все ще не виконуються в Україні,
наступні:
– відсутність ясного чіткого розподілу ком-

петенцій між органами державної влади
й відсутність чітких і послідовно засто-
совуваних процедур управління держа-
вними фінансами та держмайном;

– кілька обмежень задекларованої свободи
доступу до фіскальної інформації через те,
що вузько визначено коло інформаційних
обов’язків органів державної влади;

– відсутність точно визначених сфер сек-
ретної інформації;

– обмежена свобода засобів масової ін-
формації,

– сильна залежність органів місцевого
самоврядування від органів центральної
адміністрації.
Остання проблема, яка є порушенням

аналізованих нами стандартів і разом з тим
посилює й погіршує негативний вплив наве-
дених вище факторів, а саме численні ви-
падки порушення діючого законодавства.

IV. Висновки
Потрібно також звернути увагу на те, що

стандарти відкритості та прозорості держав-
них фінансів, навіть ті, що уже впроваджено
до українського законодавства, не мають
достатніх конституційних гарантій. Це приво-
дить до ситуації, в якій правові акти, котрі
забезпечують відповідність українських зако-
нів міжнародним нормам і практиці, є надмі-
рно чутливими до існуючих політичних нати-
сків. Вирішення цих проблем має ключове
значення не лише для відкритості та прозо-
рості суспільних фінансів, але й для ефекти-
вності функціонування всієї економіки.
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Апарова О.В. Анализ прозрачности государственных финансов в Украине
В статье проанализированы принципы прозрачности нормативно-правового регулирова-

ния государственных финансов. Исследованы основные требования обеспечения прозрачно-
сти по Международным стандартам в бюджетно-налоговой сфере МВФ. Определены про-
блемы прозрачности государственных финансов в Украине.

Ключевые слова: государственные финансы, налоговая сфера, фискальная система, бю-
джетные прогнозы, оценка прозрачности, общественная структура, стандарт прозрачности.

Aparova O. Analysis Fiscal Transparency іn Ukraine
The principles of transparency, legal regulation of public finances are analyzed in the article. The

basic requirements for ensuring transparency of IFRS in fiscal field IMF are explored. The main prob-
lems of transparency of public finance in Ukraine are determined.

The aim of the article is to assess the current Ukrainian legislation and practices of public sector fi-
nance with the international standards of transparency and openness of public finances, formulate
recommendations for the amendment of the transparency and openness of public finance of Ukraine.

The most important prod to which standards of openness and transparency is still not implemented
in Ukraine are: lack of clear division of competences between public authorities and the absence of
clear and consistently applied procedures for public financial management and asset management;
some restrictions declared free access to fiscal information that narrow range of information obliga-
tions of public authorities; the lack of well-defined areas of classified information; limited freedom of
the media, heavy reliance of local governments on state administration.

The latter problem, which is a violation of our standards and analyzed at the same time reinforces and
exacerbates the negative impact of the above factors, including numerous violations of applicable laws.

We also note that the standards of openness and transparency of public finances, even those that have
been incorporated into Ukrainian legislation does not have sufficient constitutional guarantees. This leads
to a situation where regulations to ensure consistency of Ukrainian legislation with international norms and
practices are excessively sensitive to current political pressures. Solving these problems is crucial not only
for the openness and transparency of public finances, but also for the functioning of the economy.

Key words: public finance, tax, fiscal system, budget projections, assessment of transparency, so-
cial structure, standard of transparency.
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Львівська комерційна академія

БАНКІВСЬКА КРИЗА: СУТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ
На основі поглядів науковців сформовано авторське трактування поняття “банківська

криза” та здійснено їх видову класифікацію криз. Розглянуто передумови виникнення та по-
ширення банківських криз. Охарактеризовано наслідки впливу кризових явищ на світову та
вітчизняну економіку. Визначено класичні методи подолання та напрями запобігання негатив-
ним впливам можливих банківських криз у майбутньому.

Ключові слова: банківська система, банківська криза, види банківських криз, чинники вини-
кнення банківських криз, управління банківською системою.

І. Вступ0

Однією з головних умов сталого економі-
чного розвитку є наявність ефективно діючої
та цілісної інфраструктури. Важливе місце
серед усієї сукупності складових елементів
останньої належить фінансово-кредитним
інституціям, передусім банкам, адже саме
вони відіграють визначальну роль у мобілі-
зації тимчасово вільних коштів, у спряму-
ванні необхідних обсягів фінансових ресур-
сів у найпріоритетніші сфери економічної
діяльності, що в кінцевому підсумку приво-
дить до підвищення матеріального добро-
буту населення країни. Банківська система
відображає фінансово-економічний стан
країни і водночас може виступати чинником
його зміни.

За останні кілька десятиліть у світовій
економіці відбулися значні зміни, пов’язані з
її глобалізацією, скороченням державного
втручання, лібералізацією фінансових рин-
ків, зменшенням рівня передбачуваності
економічних процесів, що похитнуло усі за-
сади діяльності банків. Кризи, які виникають
у процесах функціонування та розвитку бан-
ків, мають негативні наслідки й можуть при-
звести як до банкрутства окремих з них, так
і до масової неплатоспроможності, тобто
системної кризи банківської системи.

Проблема банківських криз у світовому
масштабі, на жаль, не знайшла свого вирі-
шення, а їх періодичність і реальна небез-
пека є однією із найбільших проблем ринко-
вих економік. Значний внесок у розвиток
теорії банківських криз зробили українські та
російські вчені, зокрема: А.В. Анікін, О.І. Ба-
рановський, А.К. Грязнова, Я.А. Жаліло, І.В. Ла-
ріонова, В.К. Паливода, А.С. Попова та ін. Од-
нак, незважаючи на значний інтерес вчених
до проблеми, у науковій літературі так і не
сформовано єдиного підходу до визначення
базових понять з проблематики банківських
криз, немає чіткого розмежування видів криз,
не виокремлено ознак, що їх ідентифікують та
причин виникнення.

                                                          
0 © Буряк О.П., 2013

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є формування на основі

дослідження існуючих у науковій літературі
дефініцій банківських криз авторського трак-
тування цього поняття, визначення видів,
ознак та причин появи банківських криз.

ІІІ. Результати
У науковій літературі сучасності, як уже

зазначалося, єдиного підходу до визначен-
ня поняття “банківська криза” не склалося. А
в Україні проблематика банківських криз є
відносно новою, оскільки за умов планової
економіки, що існувала у нашій державі
майже до кінця минулого століття, криз не
було і не могло бути. Єдине визначення ба-
нківських криз радянської доби знаходимо у
Радянському енциклопедичному словнику
(1989 р.) – банківська криза тут трактується
як “порушення збалансованості грошово-
кредитної системи, яке періодично повто-
рюється. Вона виражається у масовому ви-
лученні вкладів, різкому скороченні комер-
ційного і банківського кредиту, зростанні
фінансових банкрутств, гонитві за готівко-
вими грішми і золотом, значному підвищенні
норми відсотка” [1, с. 662].

У ринковій економіці, де кризи супрово-
джують процес поступового розвитку суспі-
льства, цим питанням присвячується значна
увага. Залежно від мети та предмета свого
дослідження різні науковці по-різному трак-
тують сутність банківської кризи – одні вчені
визначають її як руйнування зв’язків між
елементами системи, інші – як закономірну
форму оновлення діючої системи управління
грошовими потоками і національними фінан-
сами [2]. Характеризуючи банківську кризу,
більшість авторів вказують на ті самі ознаки,
що їх використовували радянські вчені, – ма-
сове вилучення вкладниками коштів з банків,
колапс фінансових інститутів, масоване
втручання держави у діяльність банку [3].

Досліджуючи сутність та природу банків-
ських криз, А.Г. Грязнова, М.А. Федотова та
В.М. Новікова дійшли висновку, що в їх осно-
ві лежить “інтегрована природа складної вза-
ємодії несприятливих зовнішніх і внутрішніх
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факторів” [4, с. 90]. При цьому наголошуєть-
ся, що “періодичні невдачі в банківському
секторі є невід’ємною рисою будь-якого рин-
кового господарства” [4, с. 90]. Основними
ознаками банківських криз вчені вважають
паніку клієнтів і неплатоспроможність банків.

О.І. Барановський розглядає банківську
кризу як механізм “руйнування зв’язків між
елементами банківської системи” [5, с. 209].
На наш погляд, до цього необхідно додати,
що банківська криза – це крайнє загострен-
ня суперечностей у банківській системі, яке
загрожує її подальшій життєдіяльності і руй-
нуванням основ функціонування.

На думку О.О. Чуб, банківська криза – це
“відображення складного процесу пристосу-
вання банківської системи до нових макро-
економічних умов” [6, с. 7]. У дефініції автор
оминає істотні характеристики банківської
кризи й обходиться загальним оцінним мір-
куванням. Однак інше визначення цього ав-
тора, яке говорить, що “банківська криза –
неспроможність більшої частини банків ви-
конувати свої основні функції” [6, с. 65], за-
слуговує на увагу. На нашу думку, вищена-

ведене визначення доцільно конкретизува-
ти, доповнивши його такими словами: “що
завдає руйнівних наслідків як банківській
системі, так і економічній системі загалом”.

На основі розглянутих поглядів запропо-
нуємо власне бачення дефініції. На наш по-
гляд, банківською кризою варто вважати
різке погіршення стану банківської системи,
що спричинює банківську паніку і виража-
ється у масовому вилученні вкладів, різкому
скороченні кредитування, значному підви-
щенні норми відсотка, масовому призупи-
ненні платежів банками та зростанні фінан-
сових банкрутств.

Відкритим в економічній літературі зали-
шається питання класифікації банківських
криз, хоча інтерес учених до цієї проблеми
не спадає, а з початку 80-х рр. ХХ ст. нарос-
тає. На основі опрацювання наукових дже-
рел нами було розроблено власну класифі-
кацію криз, побудовану за переліком основ-
них ознак, які є спільними для всіх країн, що
на них поширюються кризи у глобальному
економічному середовищі (табл.).

Таблиця
Види банківських криз*

Класифікаційна ознака Типовий розподіл
кризи економічних результатівЗалежно від стадії кризового

процесу кризи політичних передумов
системні (ті, що охоплюють всю банківську систему, виявляються у масовому банкрутстві
банків та негативно впливають як на банківський бізнес, так і на всю монетарну сферу у ви-
гляді інфляції, кредитної рестрикції і дефіциту державних і місцевих фінансових ресурсів)

Залежно від масштабів поширен-
ня

локальні (кризи в окремих секторах банківської системи або в невеликій кількості банків,
що не справляють відчутного впливу на стан і динаміку монетарної сфери)
постінфляційні (відбуваються після початку грошової стабілізації)
постстабілізаційні (відбуваються наприкінці періоду швидкого кредитного зростання в
умовах порівняльної стабільності цін)

За інфляційно-девальваційною
ознакою

постдевальваційні (відбуваються за умови переростання грошової стабілізації у грошову
девальвацію)
відкриті (характеризуються невиконанням банками своїх зобов’язань перед клієнтами,
нездатністю банківської системи безперебійно здійснювати розрахунки, масовим відпли-
вом депозитів, різким скороченням кредитування, банкрутством банків)

Залежно від форми прояву

приховані (латентні) (характеризуються зниженням капіталу, збитковістю та іншими нега-
тивними тенденціями в роботі окремих банків, які поступово накопичуються, досягають
критичного рівня та набувають відкритої форми)
макроекономічні (їх дія поширюється на всю банківську систему країни, вони генерують
макроекономічний спад та інфляцію)
мікроекономічні (спричинюють проблеми для певного кола банків)

Залежно від ступеня ураження

мегаекономічні (системні банківські кризи, які вийшли за межі національних держав і
спричинюють збитки для багатьох країн)
жорсткі (кризи, які супроводжуються рецесією, що збігається з 10% і більшим падінням
вартості банківських активів, доларизацією зобов’язань, зниженням ліквідності банків,
від’ємним приростом ВВП)

Залежно від жорсткості наслідків

м’які (кризи, для яких вищевказані параметри є меншими)
локальні (місцеві)
національні (зумовлені диспропорціями та деструктивними чинниками у межах держави)
регіональні (охоплюють банківські системи певних регіонів світу)

За географією поширення

світові (поширюються на всі або майже всі держави, набувають глобального характеру)
прості (характеризуються загрозами банківській системі, але не містять валютної і борго-
вої складової)
 подвійні (банківські кризи, які поширюються на їх валютний або борговий сектори)

За складністю

потрійні (банківські кризи, які охоплюють власне банки, валюту і заборгованість)
*Складено на основі [7, с. 20, 23; 2; 8, с. 17; 9, с. 34; 10, с. 9].

Разом з визначенням змісту банківської
кризи, її форм і різновидів вчені приділяли
увагу дослідженню основних причин виник-
нення та проходження банківських криз у
різних країнах. Узагальнення різнопланових

поглядів та підходів науковців дали змогу
визначити головні фактори, що впливають
на виникнення банківських криз. Це безвід-
повідальна поведінка інвесторів, які брали
на себе непомірно великі кредитні борги з
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метою “зірвати” величезні прибутки на іпо-
теці і цінних паперах; змова світових банкі-
рів, яка виражається у неконтрольованій
доларовій емісії ФРС; шахрайські дії мільяр-
дерів; перерегулювання фінансових, у т. ч.
банківських, ринків; розвиток олігополістич-
ного рейтингового ринку; економічний спад
та негаразди у реальному секторі економіки,
спад виробництва, погіршення платоспро-
можності позичальників банків; проінфля-
ційна грошово-кредитна та фіскальна полі-
тика уряду; інституційні особливості сучас-
них кредитних, валютних і фондових ринків,
з якими пов’язана банківська діяльність; по-
гана якість активів; незіставно великі опера-
ційні витрати; наявність прихованих збитків.
На наш розсуд, усі причини виникнення і
поширення банківських криз доцільно роз-
межовувати на дві групи – внутрішні (причи-
ни, які породили внутрішні умови, обставини
та дії) і зовнішні (причини, які зародились у
зарубіжних банківських, фінансових або го-
сподарських системах і підштовхують чи
стимулюють кризові явища в інших націона-
льних банківських системах в умовах глоба-
лізації). За умов фінансової глобалізації ці
причини взаємонакладаються.

Аналіз наведених причин дає можливість
зробити певні висновки і рекомендації для
України. Сьогодні важливо не лише мінімізу-
вати негативний вплив кризи, але й перегля-
нути механізм функціонування банківського
сектору економіки та роль держави у ньому.
Комплекс заходів, спрямованих на подолан-
ня економічного спаду та нейтралізацію нас-
лідків банківської кризи, має ґрунтуватися на
застосуванні таких механізмів: узгодження
дій усіх органів державної влади та суб’єктів
господарювання; посилення взаємодії фі-
нансового і реального секторів економіки;
посилення участі держави в розвитку науки,
освіти, підтримці народжуваності, покращенні
морального і культурного клімату в суспільс-
тві; ліквідація системи інсайдерського конт-
ролю з підвищенням відповідальності як
держави, так і бізнесу; запровадження меха-
нізмів відповідальності влади за результати
управлінських рішень; розширення горизонту
стратегічного планування траєкторії держав-
ного розвитку; визначення нормативів щодо
мінімальних вимог до платоспроможності
позичальників тощо.

ІV. Висновки
Банківські кризи є надзвичайно складним

та багатофакторним явищем, яке потребує
системного аналізу. Банківською кризою
варто вважати різке погіршення стану бан-
ківської системи, що спричинює банківську
паніку і виражається у масовому вилученні
вкладів, різкому скороченні кредитування,
значному підвищенні норми відсотка, масо-

вому призупиненні платежів банками та
зростанні фінансових банкрутств. Банківсь-
ка криза в процесі свого розгортання поро-
джує економічну кризу, а це змушує уряди і
центральні банки країн вживати швидких і
масштабних рішень, ефективність яких за-
лежить від вміння урядовцями ідентифіку-
вати причини, що зумовили її виникнення.

До основних чинників виникнення банків-
ської кризи належать такі: фінансова глоба-
лізація, надмірна кредитна експансія під час
тривалого економічного піднесення; недос-
коналість нагляду та регулювання банківсь-
кої діяльності. Класичними інструментами у
боротьбі із будь-якими кризами є: узгоджен-
ня дій усіх органів державної влади та
суб’єктів господарювання; посилення взає-
модії фінансового і реального секторів еко-
номіки; запровадження механізмів відпові-
дальності влади за результати управлінсь-
ких рішень тощо.
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Буряк А.П. Банковский кризис: сущность, причины, последствия
На основе анализа взглядов ученых сформирована авторская трактовка понятия

“банковский кризис” и осуществлена его видовая классификация. Рассматриваются предпо-
сылки возникновения и распространения банковских кризисов. Охарактеризованы последст-
вия влияния кризисных явлений на мировую и отечественную экономику. Определены класси-
ческие методы преодоления и направления предотвращения негативных воздействий воз-
можных банковских кризисов в будущем.

Ключевые слова: банковская система, банковский кризис, виды банковских кризисов,
факторы возникновения банковских кризисов, управления банковской системой.

Buryak О. Banking crisis: nature, causes, consequences
Based on the views of scholars formed the author's interpretation of the term “banking crisis” and

made their species classification crises. We consider the conditions of emergence and spread of
banking crises. Characterize the effects of the crisis on the global and domestic economy. Defined
classical methods of overcoming and preventing areas of possible adverse impacts of banking crises
in the future.

Key words: banking, banking crisis, banking crises types, factors of banking crises, managing
banking system.



Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 2 (71)

203

УДК 336.7

Я.А. Дроботя
кандидат економічних наук

Полтавська державна аграрна академія

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
У статті подано дослідження історії виникнення центральних банків, зокрема, визначено

причини та хронологію їх зародження. Систематизовано етапи розвитку центральних банків
на рівні світового господарства. Визначено напрями подальшої еволюції центральних банків.
Проаналізовано різницю між поняттями “державний”, “центральний”, “національний” та
“емісійний банк”.

Ключові слова: державний, центральний, національний та емісійний банк.

І. Вступ0

Центральні банки займають провідне місце
у регулюванні банківської діяльності та забез-
печенні стабільності банківської системи, ок-
рім того, вони є фінансовими агентами уряду,
банками банків та як провідники монетарної
політики мають суттєвий вплив на розвиток
економіки країни в цілому. Однак так було не
завжди. На початковому етапі розвитку бан-
ківської системи взагалі не існувало цен-
тральних банків. Банківська система пройшла
еволюційний шлях, перш ніж люди усві-
домили необхідність їх створення. Хоча в су-
часному світі центральний банк – найважли-
віша ланка банківської системи та важлива
складова економіки країни, однак і в наш час
центральні банки еволюціонують, зазнаючи
змін. А тому ця тема є актуальною та заслуго-
вує уваги для подальшого дослідження.

Серед дослідників центральних банків та
розвитку їх діяльності необхідно виділити
І.В. Дука, Н.Є. Златіну, Ю.А. Кашпрука, В.В. Ко-
зюка, Т. Кричевську, Ф.С. Мішкіна, А.М. Мо-
роза, А.Г. Пишного, М.Ф. Пуховкіна, С.К. Рев-
чука, М.В. Руденка, М.І. Савлука, Т.В. Семка,
І.Г. Скоморовича, Ю.О. Чамро. Однак, незва-
жаючи на значну кількість досліджень, питан-
ня еволюції центральних банків залишається
недостатньо висвітленим, що й зумовлює не-
обхідність публікації.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є висвітлення результатів дос-

лідження щодо історії виникнення центральних
банків, причин їх зародження та етапів розвит-
ку на рівні світового господарства.

ІІІ. Результати
Першопричиною появи центральних бан-

ків, як і грошей, є поступовий еволюційний
процес, що привів людство до усвідомлення
необхідності здійснювати регулювання гро-
шей в обігу, тобто контролювати їх емісію.
М. І. Савлук стверджує, що поява центрально-
го банку пов’язана з потребою в централізації
                                                          
0 © Дроботя Я.А., 2013

емісії грошей [2, с. 491]. Однак, на нашу дум-
ку, потреба в централізації грошової емісії є
вторинною відносно необхідності регулюван-
ня грошової маси. Оскільки банки здійс-
нювали функцію емісії грошей, то саме на них,
з нашого погляду, і має бути покладено зав-
дання регулювання грошового обігу. Однак з
огляду на те, що на початковому етапі розвит-
ку банків емісія була не централізованою, ре-
гулювати її було досить складно, та й функцію
регулювання не було кому здійснювати. Крім
того, на нашу думку, якби функцію емісії і на-
далі виконували всі банки, виникла б еко-
номічна криза, оскільки кожен ыз банків праг-
нув би до задоволення лише власних ін-
тересів. А тому виникло усвідомлення не-
обхідності виділення одного із банків, який би
здійснював функцію емісії грошей з метою
регулювання грошового обігу, задовольняючи
потреби суспільства в цілому, а не власні еко-
номічні інтереси.

Необхідність у появі центрального банку
також пов’язана з незручністю використання
значної кількості паперових знаків вартості,
оскільки кожен банк мав власні [2, с. 505].
Отже, появу центрального банку слід також
пов’язати з прагненням до уніфікації грошо-
вої одиниці на певній території (рис.). Крім
того, поява центральних банків пов’язана з
розвитком інститутів влади та розвитком
економіки, що висували нові вимоги до гро-
шових знаків і їх контролю. Причиною появи
центральних банків слід вважати і те, що в
умовах металевих грошей грошовий обіг та
банківська система були саморегульовани-
ми, їм не потрібно було втручання регулюю-
чих органів, однак паперові грошові знаки,
які могли швидко знецінюватись, потребу-
вали втручання регулюючих органів. Ство-
рення центральних банків пов’язане також з
виникненням потреби у гаранті, що забез-
печив би довіру до паперових грошей з боку
громадян [2, с. 504–506].
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Причини появи  центральних банків

Контроль за регулюванням грошової маси

Централізація банкнотної емісії

Розвиток інститутів публічної влади

Виникнення паперових грошей

Потреба в надійному гаранті

Потреба у фінансуванні  державних органів влади

Уніфікація грошової одиниці

Захист інтересів вкладників

Гарантія обміну банкнот на золото

Задоволення потреб економіки в
 платіжних засобах належної якості

Рис. Чинники, що спричинили появу центральних банків
Джерело: узагальнено на основі [2, с. 504–508; 7, с. 180; 9; 10, с. 129; 11].

Досліджуючи питання виникнення цен-
тральних банків, з нашого погляду, не-
обхідно проаналізувати термінологію, зок-
рема визначити відмінності між поняттями
“державний”, “національний”, “емісійний” і
“центральний банк”. В.М. Кравець, А.Г. Пиш-
ний стверджують, що існують різні назви
центральних банків залежно від їх ролі в
грошовій системі. Зокрема, емісійний банк –
це банк, головною функцією якого є емісій-
на; центральний чи національний – це банк,
що виконує ключову роль у кредитній сис-
темі; державний банк – це банк, що має
державну форму власності, а головною його
функцією є фінансування державних потреб
[8; 9]. Отже, поняття “державний”, “націона-
льний”, “емісійний” і “центральний банк” не
слід ототожнювати.

Як стверджує А.Г. Пишний, перші державні
банки почали виникати ще в ІV столітті до н. е.
з метою здійснення обмінних операцій [9].
Перші державні банки були інститутами, які
відрізнялися від приватних банків лише тим,
що мали державну форму власності. Ці банки
також здійснювали управління капіталом дер-
жавних установ, що давало їм прибутки. У ІV
ст. до н. е. – І ст. н. е. існували царські банки,
які виконували функції збирання коштів до
царської казни (через податки, штрафи над-
ходження від оренди тощо) та здійснення
розрахунків від імені царя [9]. Отже, перші
державні банки, які були попередниками цен-
тральних банків, виникли ще до нашої ери.
Функції цих банків значно відрізнялись від
функцій центральних банків та зводились до
фіскальної функції, функції здійснення розра-
хунків, ведення рахунків царської казни, фі-
нансування державних органів влади [9]. Крім

того, ці банки не мали статусу емісйних. У
ХVІ ст. муніципальні, державні банки викону-
вали функцію надання позик під заставу май-
на [9]. У ХVІІ ст. з’являється перший цен-
тральний банк у Швеції, який стає прообразом
сучасних банків [4, с. 447]. Центральні банки
ХVІІ ст. та наступних століть відрізняються від
своїх попередників, державних банків, втра-
тою фіскальної функції та їх роллю в еко-
номіці, що зводиться до регулювання моне-
тарної політики, а не задоволення потреб
держави [2; 10].

М.І. Савлук, Т.В. Семко, М.В. Руденко ствер-
джують, що є два шляхи походження цен-
тральних банків – еволюційний та законодав-
чий [2, с. 508–509; 10, с. 129]. На нашу думку,
походження центральних банків пов’язано
саме з еволюційними процесами і поступовим
усвідомленням необхідності виділення цен-
трального банку з-поміж інших. Внаслідок то-
го, що багато країн є відносно молодими,
створення їх центрального банку має законо-
давчий шлях. Однак виникнення центральних
банків молодих держав все ж таки базується
на еволюційному усвідомленні необхідності
створення центрального банку та досвіді про-
відних країн. Отже, з нашого погляду, ана-
лізуючи появу центральних банків глобально,
не на рівні окремих країн, слід зазначити, що
все ж таки їх створення має еволюційний
шлях, а не законодавчий.

У табл. 1 подано етапи розвитку центра-
льних банків.

Отже, згідно з даними табл. 1, виникнення
державних банків почалося ще в ІV ст. до н. е,
а зародження центральних банків – із середи-
ни ХVІІ ст.
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Таблиця 1
Етапи розвитку центральних банків

Період Розвиток діяльності центральних банків

1-й етап
(ІV ст. до н. е. – І ст. н. е.)

Створення перших державних банків, які виконували обмінні операції.
Державні “царські банки” виконували функції збирання коштів до царської казни через податки,
штрафи надходження від оренди тощо. Ці банки здійснювали розрахунки від імені царя,
фінансування державних витрат

2-й етап (ХVІ ст.) Створення державних, муніципальних ломбардних банків
3-й етап
(серед. XVІІ – ХVІІІ –
поч. ХІХ ст.)

Обмеження кількості емісійних банків. Зародження центральних банків. Визначення функцій
центральних банків, формування законодавства щодо діяльності та закріплення статусу цен-
тральних банків. Центральні банки цього етапу були залежними від політики уряду

4-й етап
(перша полов. ХІХ ст.)

Становлення та розвиток центральних банків. Подальше формування їх функцій, становлення й
удосконалення законодавства щодо діяльності центральних банків і закріплення їх статусу.
Формування системи міждержавних розрахунків та створення банку міждержавних розрахунків.
Формування законодавства з регулювання міждержавної діяльності банків. Центральні банки
цього етапу здобувають незалежність від політики уряду

5-й етап
(серед. ХІХ ст.)

Виникнення співпраці з міжнародними кредитно-фінансовими організаціями. Створення МВФ.
Виникнення міждержавного валютного регулювання та можливості отримання кредитних ре-
сурсів центральними банками від міжнародних кредитно-фінансових організацій

6-й етап
(кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)

Кінець ХІХ ст.: створення Комітету регулювання діяльності банків на міжнародному рівні, що
розробляє принципи ефективного банківського нагляду і директиви щодо аналізу та
оцінювання банківських ризиків, визначає методи управління ризиками, шляхи забезпечення
прозорості банківської діяльності. Рекомендації Комітету стають невід’ємною складовою
банківського законодавства країн. Розвиток регіональної економічної інтеграції. Процес збли-
ження та переплетення національних економік призвів до створення Європейської валютної
системи. Початок ХХ ст.: створення Європейського валютного союзу

7-й етап
(кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)

Кінець ХХ ст.: створення Європейської системи центральних банків. Банківська система цих країн
має трирівневу побудову (1-й рівень – Європейський центральний банк; 2-й рівень – національні цен-
тральні банки країн ЄС; 3-й рівень – комерційні банки). Встановлено єдиний валютний курс для країн
Європейського валютного союзу та введено євро в безготівковий обіг. Визначено єдину монетарну
політику та необхідність зберігання золотовалютних резервів країн – учасниць ЄС в Європейському
Центральному банку. Початок ХХІ ст.: введення в готівковий обіг єдиної валюти країн учасниць ЄС

Джерело: узагальнено на основі [1–6; 8–11].

Розвиток міждержавних відносин цен-
тральних банків та розвиток регіональної
інтеграції, що є першим кроком на шляху
створення наднаціональних банків, виник-
нення співпраці з міжнародними кредитно-
фінансовими організаціями характеризують
ХІХ ст. У ХХ ст. було створено об’єднання
центральних банків Європейських держав

та сформовано трирівневу банківську сис-
тему. Подальший розвиток наднаціональ-
ного банку відбувся у ХХІ ст., зокрема, було
введено єдину грошову одиницю на тери-
торії функціонування Європейського цен-
трального банку.

У табл. 2 подано хронологію зародження
центральних банків серед країн світу.

Таблиця 2
Зародження центральних банків серед країн світу

Рік Створення центрального банку Рік Отримання статусу емісійного банку
Греція

ІV ст. до н. е. Створення першого державного банку – Цього статусу не було
Швеція

1668 р.
Створення першого центрального
банку з метою контролю за значним
зростанням грошової маси

Відсутність інформаційних даних

Англія

1694 р.

Створення банку як акціонерної ком-
панії завдяки наближеності до уряду
шляхом надання позик уряду для
фінансування воєнних дій

1928

Статус емісійного банку набув банк Англії, що пройшов
шлях від комерційного банку, у якому зберігали свої ре-
зерви приватні банки Англії, від надання позик уряду для
ведення війни до набуття статусу емісійного

Франція

1800 р. Створення банку як акціонерної ком-
панії 1848

Створення емісійного банку Франції. Особливістю цен-
трального банку Франції було безпосереднє кредитуван-
ня торговельно-промислових операцій та задоволення
потреб держави у грошових коштах

Італія

1845 р. Викуп акцій банку, що належали
приватним структурам, державою 1861 Сформовано центральний банк Італії шляхом злиття

багатьох емісійних банків
Німеччина

1875 р.
Виникнення Німецького федераль-
ного банку, що складається з
11 центральних земельних банків

1875
Здобуття статусу емісійного банку Німеччини. Особ-
ливість центрального банку – емісія грошей для задово-
лення потреб уряду

Росія
1860 р. Заснування державного банку 1897 Статус емісійного банку отримав банк Росії

США

1913 р. Створення центрального банку на
основі закону 1913

Створення Федерального резервного банку США, який
набув статусу емісійного та пройшов шлях від двох невда-
лих спроб створення єдиного емісійного банку до ФРС
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Продовження табл. 2
Рік Створення центрального банку Рік Отримання статусу емісійного банку

Україна

1991 р. Створення центрального банку на
основі закону 1991 Створення центрального емісійного банку на основі прий-

нятого закону майже одночасно зі створенням держави
Європейський Союз

1998 р. Створення на основі закону 2002
Створення Європейського наднаціонального банку як
регіонального банку на базі країн Європейського Союзу,
що набув статусу емісійного банку

Джерело: узагальнено на основі [2–4; 8–10].

Отже, за даними табл. 2, першою країною,
у якій було створено державний банк, є
Греція, зокрема місто Афіни, а першою
країною, у якій було створено центральний
банк, – Швеція. Однак говорити про останню
країну є некоректним, оскільки цей процес
може тривати при створенні нових країн. Та-
ким чином, одні центральні банки спочатку
набували статусу національних і центральних
та внаслідок еволюційного розвитку здобува-
ли монопольне право емісій грошей, для
інших цей процес був одночасним.

IV. Висновки
Центральні банки виникли внаслідок ево-

люційного усвідомлення необхідності регу-
лювання грошової маси, а тому моно-
полізували емісію банкнот. Еволюційний
процес щодо центральних банків триває й
досі, можливо, банківська система матиме
трирівневу побудову на чолі з єдиним над-
національним банком або ж регіональними
наднаціональними банками.
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Дроботя Я.А. Центральные банки: взгляд в прошлое
В статье представлены исследования истории возникновения центральных банков, в част-

ности, определены причины и хронология их возникновения. Систематизированы этапы развития
центральных банков на уровне мирового хозяйства. Определены направления дальнейшей эволю-
ции центральных банков. Проанализированы различия между понятиями “государственный”,
“центральный”, “национальный” и “эмиссионный банк”.

Ключевые слова: государственный, центральный, национальный и эмиссионный банк.

Drobotya Y. Сentral banks: looking back
The article presents research into the history of central banks, including the causes and chronology

of their birth. Systematized stages of central banks at the level of the world economy. The directions of
the further evolution of central banks. Analyzed the difference between the concepts of “state”,
“central”, “national” and “bank of issue”.

Key words: state, central, national and bank of issue.
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ОСНОВНІ ВІХИ У ФОРМУВАННІ
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Досліджено основні віхи у формуванні грошово-кредитної політики в незалежній Україні.

Розкрито сутність та особливості грошово-кредитного регулювання на різних етапах сус-
пільного розвитку. Окреслено напрями вдосконалення засобів грошово-кредитного регулю-
вання в період посткризового відновлення національної економіки.

Ключові слова: монетарна сфера, грошово-кредитна політика, інструменти грошово-
кредитної політики.

І. Вступ0

Одним із найпотужніших засобів держав-
ного впливу на економічні процеси в країні є
грошово-кредитна політика. Цей вплив розпо-
чинається з передачі імпульсів від змін в ін-
струментах монетарної політики на макроеко-
номічні змінні через певні канали у механізмі
трансмісії. Тому будь-які зміни в реалізації
грошово-кредитної політики впливають як на
інтереси кожного господарюючого суб’єкта,
так і системи в цілому, вони можуть як стабілі-
зувати, та і дестабілізувати розвиток економі-
чної, політичної, соціальної та інших сфер су-
спільного життя. На кожному етапі суспільного
розвитку держави центральний банк обирає
цілі своєї діяльності, що передбачають вико-
ристання тих чи інших монетарних засобів.
Однак в Україні вплив регулятора на форму-
вання попиту та пропозиції грошової маси
дещо обмежений і не завжди позитивний. Су-
часний стан вітчизняної економіки висуває
нові вимоги до грошово-кредитної політики.

Ефективність монетарних інструментів
економічного розвитку країни ґрунтовно до-
сліджують у своїх працях А. Гальчинський,
В. Геєць, С. Дзюбик, І. Лютий, В. Міщенко,
В. Стельмах та ін. Незважаючи на значні
здобутки вітчизняних учених, зазначимо, що
існує необхідність подальшого осмислення
проблеми у зв’язку з відсутністю досліджень
історичних аспектів формування та прове-
дення грошово-кредитної політики з тим,
щоб не допустити помилок, зроблених у ми-
нулому, виявити причинно-наслідкові зв’яз-
ки в особливостях реалізації цієї політики та
визначити перспективи її розвитку. Зазна-
чене визначає актуальність і практичну цін-
ність наукової тематики.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті полягає в уточненні часових

інтервалів розвитку грошово-кредитної полі-
тики в Україні та їх характеристиці.

ІІІ. Результати
Процес становлення та розвитку грошо-

во-кредитної політики в Україні розпочався

                                                          
0 © Марчук О.О., 2013

синхронно, разом з проголошенням держа-
вності та початком формування ринкових
інститутів і механізмів. У перші роки ринко-
вих реформ (1991–1992 рр.) монетарні ме-
ханізми та інструменти застосовувалися за
спрощеною схемою і в основному із викори-
станням адміністративних методів регулю-
вання. Згодом вони почали вдосконалюва-
тися, набувати нових форм, притаманних
ринковим економікам. Проаналізувавши ме-
ханізми та інструменти грошово-кредитного
регулювання, які застосовувалися під час
тих чи інших соціально-економічних подій, і
визначивши їх вплив на основні параметри
грошової маси та розвиток реального секто-
ру, можна дати відповідь, які з них є опти-
мальними на перспективу.

Розвиток грошово-кредитної політики в
Україні розпочався з 1991 р. Передумови
для цього забезпечив Закон України “Про
банки і банківську діяльність”. Правове за-
безпечення створило підстави для форму-
вання банківської системи України, засад
грошового ринку, на базі яких почали фор-
муватись засади для запровадження гро-
шово-кредитної політики. Однак, окрім зако-
нодавчого забезпечення, реальних підстав
для проведення повноцінної грошово-кре-
дитної політики не було сформовано, що
дало поштовх до трансформаційної кризи,
яка супроводжувалася спадом виробництва
й інфляцією. Замість фінансування галузей
та підприємств НБУ, за рішеннями Верхов-
ної Ради України та Кабінету Міністрів, по-
чав здійснювати кредитну емісію грошей.
Емісія готівкових грошей збільшилась у
47 разів, а безготівкових – у 27 разів. У ре-
зультаті таких дій індекс інфляції в 1992 р.
досяг 2100%.

У 1993 р. вперше була здійснена спроба
розпочати формування ринкових засад
грошово-кредитної політики. Було розроб-
лено “Основні напрями грошово-кредитної
політики на 1993 рік” [1], де необхідною умо-
вою стабілізації української економіки ви-
значено зниження темпів інфляції не менше
ніж у 2–2,5 раза за рахунок обмеження кре-
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дитування та жорсткого виконання держбю-
джету. Однак досягти поставленої мети не
вдалося – рівень інфляції у 1993 р. досяг
найвищого історичного рівня – 10 255%. На-
прикінці 1993 р. влада прийняла рішення
про перехід до фіксованого валютного кур-
су. Впродовж 1993–1994 рр. у регуляторній
політиці держави все ще переважали адмі-
ністративно-обмежувальні монетарні ін-
струменти: висока норма обов’язкового ре-
зервування та її часті зміни, пряме обме-
ження кредитної діяльності комерційних ба-
нків через встановлення кредитних стель,
обмеження їх доступу до централізованих
кредитних ресурсів [2, с. 46]. У цей період
почалася доларизація економіки, стрімко
розвивався тіньовий сектор, поглибилися
тенденції падіння виробництва: у 1994 р.
був зафіксований найбільший за всю новіт-
ню історію України спад виробництва, який
становив майже 23% [3, с. 113]. У зв’язку із
цим виникло усвідомлення непослідовності
управлінських дій та визнання необхідності
формування нового курсу.

Розпочався новий етап розвитку грошо-
во-кредитної політики в Україні (1995–
1999 рр.). На цьому етапі було проголошено
курс на прискорене формування ринкового
механізму, проведення жорсткої антиінф-
ляційної політики, стимулювання розвитку
підприємництва, посилення ролі монетарної
політики в системі економічного регулюван-
ня. У 1995 р. НБУ відмовився від кредиту-
вання Уряду на пільгових умовах. У цьому
році був створений ринок цінних паперів,
бюджетний дефіцит почали фінансувати за
рахунок облігацій внутрішньої державної
позики. Крім того, 1995 р. відзначився поча-
тком стабілізації цін – індекс споживчих цін
знизився до 282% [4].

Президент 25 серпня 1996 р. підписав
Указ “Про грошову реформу в Україні”. Згідно
з ним, з 2 до 16 вересня 1996 р. з обігу було
вилучено український карбованець і введено
постійну грошову одиницю − гривню. Впро-
вадження гривні створило передумови для
початку формування нової грошово-
кредитної політики, яка дала змогу НБУ ви-
значити кількісні параметри грошової маси
залежно від стану економічної кон’юнктури.

Монетарна політика 1995–1996 рр. за-
безпечила посилення стабілізаційних про-
цесів в економіці, уповільнила інфляційні
процеси (індекс інфляції знизився з 2100% у
1992 р. до 139,7% – у 1996 р. [5, с. 14]),
створила передумови для зміцнення курсу
національної валюти й уповільнення темпів
зниження промислового виробництва та об-
сягів ВВП, активізацію зовнішньоекономічної
діяльності. Поліпшення макроекономічної
ситуації було досягнуто передусім завдяки
активному застосуванню ринкових механіз-
мів, зокрема запровадження неінфляційних
джерел покриття дефіциту державного бю-
джету шляхом продажу державних цінних

паперів, подальшої лібералізації зовнішньо-
економічної діяльності та валютного ринку,
дотримання позитивного рівня облікової
ставки НБУ та відсоткових ставок за депо-
зитами і кредитами комерційних банків.

У наступні два роки НБУ продовжив реа-
лізацію грошово-кредитної політики, спря-
мовану на макроекономічну стабілізацію.
Основними його регулятивними заходами,
вжитими у зазначений період, стали [3,
с. 120–121]: забезпечення кількісного конт-
ролю за динамікою грошової маси шляхом
встановлення межі її приросту; відмова від
прямого кредитування дефіциту державного
бюджету; дотримання позитивного рівня
облікової ставки НБУ щодо темпів зростан-
ня цін. Реалізація зазначених заходів забез-
печила падіння інфляції з 40% у 1996 р. до
серпня 7% в 1998 р. Починаючи з вересня
1998 р., відбулося різке зростання темпів
інфляції, однак таке зростання було зумов-
лене не недоглядами монетарної політики
України, а кризовими явищами в Росії, з
якою Україна тісно співпрацювала. Вже до
кінця 1998 р., завдяки виваженій політиці
НБУ, темпи інфляції вдалося загальмувати.
Основними заходами, завдяки яким вдалося
не випустити з-під контролю інфляційні про-
цеси, стали: підвищення норм обов’язкового
резервування й облікової ставки, регуляти-
вні заходи на валютному ринку, спрямовані
на зниження попиту, рекомендації щодо об-
меження кредитних операцій.

З 2000 р. починається наступний, третій
етап розвитку грошово-кредитної політики
України (2000–2007 рр.). Цей етап ознаме-
нував початок економічного піднесення. Ос-
новними завданнями, які ставив перед со-
бою НБУ у зазначений період, були: впро-
вадження режиму прямого таргетування
інфляції; підтримка економічного зростання;
стабільність валютного курсу; перехід від
часткової до повної конвертації гривні. За-
вдяки вжитим заходам українській економіці
вдалося відновити тенденції економічного
зростання, забезпечити цінову стабільність,
збільшення обсягів валютних резервів. Реа-
льне зростання ВВП у 2001 р. становило
9,1% порівняно з попереднім роком, а про-
тягом 2000–2004 рр. середньорічне його
збільшення перевищувало 8%. Заробітна
плата впродовж 2001 р. підвищилася на
20,4%, інфляція становила 6,1%, тоді як
грошова маса зросла аж на 42%. Обсяг кре-
дитних вкладень в економіку України зріс з
19,5 млрд грн у 2000 р. до 245 млрд грн у
2006 р., тобто в 12 разів. Істотно збільшився
коефіцієнт монетизації економіки, який на
початку 2007 р. становив понад 48%. Збіль-
шення коефіцієнта монетизації стало свід-
ченням того, що національна валюта поси-
лила свої позиції з точки зору виконання
нею класичних грошових функцій [2, с. 50].

Починаючи з 2005 р., коли Україну було
визнано державою з ринковою економікою,
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різко зросли потоки іноземного капіталу в
країну. Активні залучення банків на іноземних
ринках капіталу та висока інфляція на світо-
вих ринках товарів призвели до різкого зрос-
тання кредитного портфеля та посилення ва-
лютних дисбалансів, що стимулювало розви-
ток інфляційних процесів унаслідок зростання
ВВП понад свій потенційний рівень. НБУ зму-
шений був вжити заходи для нівелювання
ризиків внутрішнього й зовнішнього характеру,
які постійно наростали і несли вагому загрозу
порушенню стабільності в економіці. З цією
метою він проводив стриману грошово-
кредитну політику, спрямовану на нівелюван-
ня монетарного чинника інфляції; стимулював
банки укладати угоди в національній валюті і
більш виважено підходити до управління вла-
сними активами та пасивами; розширював
можливості банків з підтримки їх ліквідності;
проводив відсоткову політику, спрямовану на
стимулювання заощаджувальної активності
населення [2, с. 70]. Ці та інші заходи забез-
печили стійке підґрунтя для протидії кризовим
явищам у фінансовій сфері економіки. Проте
НБУ не вдалося виконати всі заплановані цілі
грошово-кредитної політики, зокрема, йому не
вдалося перейти до політики інфляційного
таргетування.

У жовтні 2008 р. доступ до зовнішнього
фінансування через кризу на світових фі-
нансових ринках був суттєво обмежений.
Одночасно виникла напружена ситуація в
діяльності окремих великих банків. Усе це
підірвало довіру населення до банківської
системи та спровокувало масовий відплив
коштів з банків. Так розпочався сучасний,
третій етап розвитку грошово-кредитної по-
літики в Україні (з 2008 р. – і до сьогодні).

В умовах глобальної фінансової кризи
особливо яскраво виявились недоліки бан-
ківської системи України. До підвищення ри-
зику привела невідповідність капіталу україн-
ських банків і строків, на які вони надавали
кредити юридичним і фізичним особам (що
спровокувало кредитні ризики й ризики лікві-
дності), – позичали за кордоном строком на
4–5 років під 4,5%, а розміщували кредити на
10–20 років під 12%. Тобто існували значні
строкові, а також валютні дисбаланси у бан-
ківській системі України [6].

Однією із головних проблем у розгортан-
ні кризи було те, що в умовах зростання за-
гального обсягу кредитування пріоритет
віддавався кредитуванню фізичних осіб по-
рівняно з юридичними (у 2007–2009 рр. об-
сяги кредитування фізичних осіб були втричі
більші, ніж обсяги кредитування юридичних
осіб), що значно збільшувало платоспромо-
жний попит. Лише 20% кредитного портфеля
комерційних банків становили інвестиційні
кредити. Причому 54% від них є іпотечними
кредитами, які обслуговують потребу насе-
лення в житлі. Таким чином, банківська сис-
тема України практично самоусунулась від

інвестування. За таких обставин було склад-
но подолати наслідки фінансової кризи.

В умовах розгортання глобальної фінан-
сової кризи різко скоротились валютні над-
ходження українських експортерів, що при-
звело до скорочення золотовалютних резе-
рвів НБУ. Для підтримки банківських систем
у більшості країн світу почали виконувати
рекомендації МВФ з рекапіталізації банків
шляхом вкладення державних коштів. Река-
піталізація проблемних українських банків
здійснювалася за рахунок збільшення дефі-
циту державного бюджету. Для фінансуван-
ня поточних видатків бюджету Уряд почав
використовувати кредитні кошти МВФ, які
він отримав у рамках програми “Стенд бай”.
Використання кредитних коштів майже ні-
чим не відрізняється від проведення небез-
печної й економічно необґрунтованої емісії
грошей [7, с. 11]. У результаті такого фінан-
сування зростає державний борг, а це може
спровокувати інфляцію, тому більш доціль-
ним джерелом фінансування рекапіталізації
банків, на наш розсуд, є залучення ресурсів
від приватизації державного майна.

Для підвищення ліквідності банківської
системи у кризовий період держава виділила
їй 42 млрд грн, проте кошти були використані
на купівлю іноземної валюти в спекулятивних
цілях. Збільшення гривневої грошової маси в
умовах обмеженої пропозиції валюти спрово-
кувало обвал гривні до 8–9 грн за дол. США.
НБУ тимчасово втратив можливість контро-
лювати курс української гривні, що стало од-
ним із основних чинників поглиблення фінан-
сово-економічної кризи в Україні. Таким чи-
ном, банківська система виявилась не тільки
неспроможною протистояти кризі, але стала
одним із головних каталізаторів її поглиблен-
ня. Обмеження ліквідності банківської систе-
ми сприяло зниженню обсягів кредитування
реального сектору економіки та подорожчан-
ня вартості кредитних ресурсів. Обмеження
кредитного потенціалу грошово-кредитної
політики звузило можливості для встанов-
лення та досягнення цільових орієнтирів.
Тому проблема розвитку ресурсної бази бан-
ківської системи, підвищення рівня її капіта-
лізації та кредитного потенціалу стала
центральною в посткризовий період.

Починаючи з 2010 р. визначилися нові
цілі проведення грошово-кредитної політи-
ки, сформувався новий монетарний устрій.
Цілі грошово-кредитної політики були пов’я-
зані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфля-
ції, обсягами окремих монетарних агрегатів.
У результаті українській економіці вдалося
вийти із гострої фази фінансово-економічної
кризи і перейти до етапу посткризового
оздоровлення. Серед головних позитивних
змін у сфері грошово-кредитного регулю-
вання, що стали можливими завдяки здійс-
ненню зваженої грошово-кредитної політи-
ки, можна виділити такі [8]: зменшення спе-
кулятивного попиту на іноземну валюту й
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стабілізація обмінного курсу гривні; знижен-
ня інфляційного тиску на споживчому рин-
ку (у розрахунку до відповідного місяця по-
переднього року індекс споживчих цін у ве-
ресні 2010 р. становив 110,5%, у вересні
2011 р. – 100,1%, 2012 р. – 100,1% (порівня-
но з 115,0% у вересні та 112,3% у грудні
2009 р.)); покращення показників функціону-
вання банківської системи (зріс регулятив-
ний капітал банків, знижено рівень збитко-
вості банківської системи); прискорення тем-
пів зростання обсягів коштів на рахунках у
банках; активізація процесів кредитування.

Однак, незважаючи на позитивну динамі-
ку, зазначимо, що зі своїм завданням – від-
новлення економічного зростання завдяки
стабілізації монетарної сфери, НБУ справ-
ляється не досить успішно. Кредитні ресур-
си все ще не занадто дорогі, рекапіталізація
банків не доведена до логічного завершен-
ня, а довіра населення до банківської сис-
теми перебуває на низькому рівні.

ІV. Висновки
Ключовим елементом загальної економі-

чної політики держави є грошово-кредитна
політика. Ефективна грошово-кредитна по-
літика здатна забезпечити економічну без-
пеку держави, що є особливо важливим в
умовах процесів глобалізації економіки. По-
будова майбутньої стратегії грошово-кре-
дитної політики України має базуватися на
адекватній оцінці стану економіки, її об’єк-
тивних тенденцій; ступенях розвитку банків-
ської системи, фондового ринку, розвинутості
її інструментів; характеру взаємозв’язків мак-
роекономічних і монетарних параметрів тощо.

На сьогодні існує безліч недоліків у прове-
денні грошово-кредитної політики, які спричи-
нюються внутрішніми й зовнішніми факторами
в комплексі. Світова криза є одним із цих фак-
торів. Проте не можна стверджувати, що ли-
ше кризові явища заважають проведенню
ефективної грошово-кредитної політики: існує
значна кількість внутрішньодержавних чинни-
ків, які треба вирішити, перш ніж виправляти
наслідки періоду фінансової нестабільності.

Ефективність грошово-кредитної політики
в посткризових умовах можна забезпечити
шляхом внесення змін до певних норматив-

но-правових актів, закономірним має стати
обмеження ролі валютно-курсової політики і
переходу до режиму вільно змінюваного ва-
лютного курсу, а також підвищення регулюю-
чих можливостей традиційних інструментів:
операцій на відкритому ринку, відсоткової
політики, операцій рефінансування. Визна-
чальним напрямом підвищення цільової
спрямованості грошово-кредитної політики є
перехід до прямого таргетування інфляції.
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Марчук О.О. Основные вехи в формировании денежно-кредитной политики в Украине
Исследованы основные вехи в формировании денежно-кредитной политики в независимой

Украине. Раскрыта сущность и особенности денежно-кредитного регулирования на различных
этапах общественного развития. Определены направления совершенствования средств де-
нежно-кредитного регулирования в период восстановления национальной экономики.
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Marchuk O. Milestones in the formation of monetary policy in Ukraine
The basic milestones in the formation of monetary policy in an independent Ukraine. The essence

and peculiarities of monetary at various stages of social development. The directions of improving
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
Проаналізовано чинне податкове законодавство в рамках фінансового регулювання інвес-

тиційної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано концепцію фінансового регулю-
вання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування.

Ключові слова: інвестиційний податковий кредит; інвестиції; фінансове регулювання ін-
вестицій; податкова амортизація; податкові пільги; ставка податку на прибуток.

I. Вступ0

Відповідно до Концепції Державної ці-
льової економічної програми розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2011–2015 рр., осно-
вними причинами виникнення проблеми ни-
зької інвестиційної активності є:
– несприятливі умови для інвестування,

зокрема, недосконале законодавство з
питань захисту права власності, адмініс-
трування податків, отримання у влас-
ність земельних ділянок, провадження
підприємницької діяльності та здійснен-
ня контролю за нею;

– недостатній рівень державної підтримки
інвестиційної діяльності, неналежним
чином розвинута система підготовки ін-
вестиційних програм і проектів для на-
дання державних інвестицій;

– нерозвинутість інвестиційного ринку й
інфраструктури;

– відсутність дієвих механізмів державно-
приватного партнерства в інвестуванні.
У зв’язку з тим, що одна з причин низької

інвестиційної активності вітчизняних суб’єк-
тів господарювання пов’язана з оподатку-
ванням, доцільним є розробити рекоменда-
ції щодо фінансового регулювання інвести-
ційної діяльності в економіці України в кон-
тексті оподаткування.

Проблеми інвестиційного розвитку з по-
зицій податкового реформування перебу-
вають у центрі уваги вітчизняних фахівців:
розглядаються досвід зарубіжних країн що-
до напрямів державної підтримки процесів
інвестування й особливості формування
інвестиційного клімату (О. Кириченко, Г. Ма-
зур, О. Марченко, С. Онишко, С. Поважний,
Ф. Поклонський, Н. Присяжнюк, О. Сич, О. Чи-
лікін, М. Чумаченко, А. Яценко), податкові
аспекти регулювання інвестиційних процесів
(А. Антонов, В. Вишневський, О. Вієцька,
В. Зянько, Ю. Іванов, С. Каламбет, Т. Ко-
сова, Д. Пономаренко, О. Чорна, А. Щерба).
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Питання взаємодії податкової та інвестицій-
ної політики висвітлювалися у працях зару-
біжних учених О. Багінова, З. Боди, М. Бо-
лингера, В. Бочарова, К. Занга, В. Коссова,
Б. Лау, С. Нікітіна, А. Трошина, К. Хассетта
та інших дослідників. Разом з тим у науковій
літературі недостатньо уваги приділено пи-
танню вдосконалення податкових інструме-
нтів фінансового регулювання інвестицій,
впровадження в господарську діяльність су-
б’єктів економічних відносин інвестиційного
податкового кредиту та оцінювання впливу
інструментів податкової політики на інвес-
тиційну діяльність підприємств.

II. Постановка завдання
Мета статті – обґрунтування концепції

фінансового регулювання інвестиційної дія-
льності в економіці України в контексті опо-
даткування.

III. Результати
А. Щерба відзначає: “Податкове стиму-

лювання інвестиційної активності здійсню-
ються за допомогою комплексу спеціальних
інструментів. Під такими інструментами ми
розуміємо зміну елементів податку чи рест-
руктуризацію податкової системи країни з
метою підвищення або пригнічення інвести-
ційної діяльності залежно від кон’юнктури
інвестиційного ринку” [1].

Як відзначалося раніше, регулювання ін-
вестиційної діяльності в економіці України в
контексті оподаткування, як і в будь-якій ін-
шій країні, може бути спрямовано на:
– зниження ставки податку;
– удосконалення системи податкової амор-

тизації;
– надання інвестиційно спрямованих по-

даткових пільг.
Зниження ставки податку на прибуток.

П. 10 підрозділу 4 “Особливості справляння
податку на прибуток підприємств” Розділу ХХ
“Перехідні положення” Податкового кодексу
України [2] передбачено поетапне зниження
ставки податку на прибуток (рис. 1).
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Рис. 1. Зміна ставки податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового кодексу України
Джерело: власна розробка автора

з 1 квітня 2011 р. до 31 грудня 2011 р. включно – 23%;
з 1 січня 2012 р. до 31 грудня 2012 р. включно – 21%;
з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно – 19%;

з 1 січня 2014 р. – 16%.

На думку окремих авторів, такий підхід ви-
значається “позитивним кроком податкової
реформи, оскільки він веде до поліпшення
умов та результатів діяльності, покращення
інвестиційного середовища” [3, с. 326].

Проте, як відзначають Т. Мединська та
Р. Корзун: “Базова ставка податку на прибу-
ток розміром 25%, яка діяла в Україні до
1 квітня 2011 р., створює відчутне податкове
навантаження. І все ж такий показник не
можна кваліфікувати як один з найвищих у
світі. Навпаки, у більшості країн світу пода-
ток на прибуток корпорацій змінюється в
межах 20–30%” [4, с. 308].

Розвиваючи свою ідею, автори дійшли
висновку, що: “… саме по собі зменшення
ставки податку на прибуток та сумнівна
практика пільг, які мають місце в Україні, не
є гарантіями економічного зростання. Істо-
тне зниження ставок податку на прибуток
юридичних осіб стало одним із головних
“козирів” Податкового кодексу. Однак до-
кладніший аналіз показує, що відсотки ви-
рішують далеко не все, і формальне скоро-
чення податкового навантаження на під-
приємства не означає появу серйозних ін-
вестиційних стимулів. Для реального сти-
мулювання інвестиційного клімату потрібно
провести значно глибші реформи та вико-
ристати напрацьований світовий досвід” [4,
с. 312].

Прискорена амортизація. Амортизація є
одним із найпоширеніших інструментів сти-
мулювання інвестиційної діяльності підпри-
ємств. Це пояснюється тим, що вона, разом
з прибутком підприємств, виступає внутрі-
шнім джерелом їх фінансування.

Відповідно до Податкового кодексу Ук-
раїни, амортизації підлягають:

– витрати на придбання основних засобів
для використання в господарській дія-
льності;

– витрати на самостійне виготовлення
(створення) основних засобів для викори-
стання в господарській діяльності, у тому
числі витрати на оплату заробітної плати
працівникам, які були зайняті на виготов-
ленні (створенні) основних засобів;

– витрати на проведення ремонту, реконст-
рукції, модернізації та інших видів поліп-
шення основних засобів, що перевищують
10% сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів, які підлягають
амортизації, на початок звітного року;

– витрати на капітальне поліпшення зем-
лі, не пов’язане з будівництвом, а саме
іригацію, осушення та інше подібне капі-
тальне поліпшення землі;

– капітальні інвестиції, отримані платни-
ком податку з бюджету, у вигляді цільо-
вого фінансування на придбання (ство-
рення) об’єкта інвестування (основного
засобу, нематеріального активу) за умо-
ви визнання доходів пропорційно до су-
ми нарахованої амортизації за таким
об’єктом;

– сума переоцінки вартості основних за-
собів тощо.
Витрати, що підлягають податковій амо-

ртизації, визначені п. 144.2–144.3 Податко-
вого кодексу України.

У табл. 1 подано класифікацію об’єктів
основних засобів та мінімально допустимі
строки їх корисного використання.
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Таблиця 1
Класифікація об’єктів основних засобів та мінімально

допустимі терміни їх корисного використання
Групи Мінімально допустимі терміни

корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки –
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом 15

група 3 – будівлі 20
споруди 15
передавальні пристрої 10
група 4 – машини та обладнання 5
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку
інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, ви-
трати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визна-
ються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутато-
ри, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного жив-
лення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефо-
ни (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує
2500 гривень

2

група 5 – транспортні засоби 5
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4
група 7 – тварини 6
група 8 – багаторічні насадження 10
група 9 – інші основні засоби 12
група 10 – бібліотечні фонди –
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи –
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5
група 13 – природні ресурси –
група 14 – інвентарна тара 6
група 15 – предмети прокату 5
група 16 – довгострокові біологічні активи 7

Джерело: [2].

Податковим кодексом України передба-
чено такі методи нарахування амортизації:
– прямолінійний – річна сума амортизації

визначається діленням вартості, яка
амортизується, на строк корисного ви-
користання об’єкта основних засобів;

– зменшення залишкової вартості – річна
сума амортизації визначається як добу-
ток залишкової вартості об’єкта на по-
чаток звітного року або первісної вар-
тості на дату початку нарахування амо-
ртизації та річної норми амортизації.
Річна норма амортизації (у відсотках)
обчислюється як різниця між одиницею
та результатом кореня ступеня кількос-
ті років корисного використання об’єкта
з результату від ділення ліквідаційної
вартості об’єкта на його первісну вар-
тість;

– прискореного зменшення залишкової
вартості – річна сума амортизації ви-
значається як добуток залишкової вар-
тості об’єкта на початок звітного року
або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної нор-
ми амортизації, яка обчислюється від-
повідно до строку корисного викорис-
тання об’єкта і подвоюється; застосо-
вується лише при нарахуванні аморти-
зації до об’єктів основних засобів, що

входять до груп 4 (машини та облад-
нання) та 5 (транспортні засоби);

– кумулятивний – річна сума амортизації
визначається як добуток вартості, яка
амортизується, та кумулятивного кое-
фіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт роз-
раховується діленням кількості років,
що залишаються до кінця строку корис-
ного використання об’єкта основних за-
собів, на суму кількості років його кори-
сного використання;

– виробничий – місячна сума амортизації
визначається як добуток фактичного
місячного обсягу продукції (робіт, по-
слуг) та виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчис-
люється діленням вартості, яка аморти-
зується, на загальний обсяг продукції
(робіт, послуг), який підприємство очі-
кує виробити (виконати) з використан-
ням об’єкта основних засобів.
У табл. 2 узагальнено методи нараху-

вання амортизації відповідно до групи
об’єкта основних засобів.

Як видно з табл. 2, вітчизняним суб’єк-
там господарювання надано право само-
стійно обирати методи нарахування амор-
тизації та певною мірою терміни її нараху-
вання.
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Таблиця 2
Методи нарахування амортизації відповідно до груп об’єктів

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Методи нарахування податкової амортизації

Група прямолінійний зменшення
залишкової вартості

прискореного зменшення
залишкової вартості кумулятивний виробничий

1 – – – – –
2 + + – + +
3 + + – + +
4 + + + + +
5 + + + + +
6 + + – + +
7 + + – + +
8 + + – + +
9 + – – – +
10
11

Використовується один із методів, встановлених
п. 145.1.6 Податкового кодексу України

12 + – – – +
13 – – – – –
14 + – – – +
15 + – – – +
16 + + – + +
Джерело: [5, с. 124].

Проте досвід США показує, що лібералі-
зація правил нарахування податкової амор-
тизації не може привести до активізації ін-
вестиційної діяльності суб’єктів господарю-
вання, адже вони надто довго та безініціа-
тивно реагують на такі заходи. Більш ефек-
тивним могло б стати встановлення на за-
конодавчому рівні лише прискорених мето-
дів нарахування амортизації для активної
частини основних засобів з низьким строком
її нарахування.

У цьому контексті ефективною також мо-
же стати ідея, яка останнім часом вислов-
люється у вітчизняній науковій літературі та

полягає в тому, щоб розділити податкову
амортизацію на дві складові:
– нейтральну – у вигляді нейтральних

норм податкової амортизації для всіх
без винятку суб’єктів господарювання;

– стимулюючу – у вигляді інвестиційної
податкової знижки для інвестиційно ак-
тивних прибуткових підприємств [6; 7].
Інвестиційно спрямовані податкові пі-

льги. На сьогодні діють три основні норма-
тивно-правові акти, які впроваджують значні
пільги для підприємств пріоритетних галу-
зей економіки (табл. 3).

Таблиця 3
Нормативно-правове забезпечення стимулювання
інвестиційної діяльності підприємств в Україні

Нормативно-правовий акт Що регламентує
Закон України “Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з ме-
тою створення нових робочих місць”

Регулює критерії надання пільг та загальні питання
адміністративних процедур

Закон України “Про внесення змін до Митного коде-
ксу України”

Впроваджує окремі податкові пільги для підпри-
ємств, які задовольняють встановленим законо-
давством критеріям та робить інвестиційну діяль-
ність привабливою з фінансової точки зору

Закон України “Про внесення змін до розділу XX
“Перехідні положення” Податкового кодексу Украї-
ни щодо особливостей оподаткування суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проек-
ти у пріоритетних галузях економіки”

Впроваджує окремі податкові пільги для підпри-
ємств, які задовольняють встановленим законо-
давством критеріям та робить інвестиційну діяль-
ність привабливою з фінансової точки зору

Джерело: власна розробка автора.

Відповідно до Закону України “Про сти-
мулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою ство-
рення нових робочих місць”, “пріоритетна
галузь економіки” – це будь-яка галузь еко-
номіки, спрямована на виробництво високо-
технологічної конкурентоспроможної та еко-
логічно чистої продукції та надання високо-
якісних послуг, за умови, що така індустрія:
– (і) реалізує (сприяє реалізації) держав-

ної політики щодо розвитку виробничого
та експортного потенціалу України;

– (іі) створює нові робочі місця.

Підприємство має право на застосування
встановлених законодавством пільг, якщо
воно відповідає таким вимогам:
– інвестиційний проект підприємства за-

тверджено Кабінетом Міністрів України;
– розмір інвестицій становить більш ніж

3 млн євро (для суб’єктів середнього та
малого підприємництва, що мають намір
застосовувати пільги, цей розмір стано-
вить 1 млн та 0,5 млн євро відповідно);

– кількість створених нових робочих місць
для працівників перевищує 150 (50 та
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25 для суб’єктів середнього й малого
підприємництва відповідно);

– середня заробітна плата працівників не
менш як у 2,5 раза перевищує розмір
мінімальної заробітної плати.
Закон України “Про внесення змін до

розділу XX “Перехідні положення” Податко-
вого кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб’єктів господарювання, які
реалізують інвестиційні проекти у пріорите-
тних галузях економіки” впроваджує такі по-
даткові пільги для затверджених інвестицій-
них проектів підприємств у пріоритетних
галузях економіки:

1. Знижені ставки податку та звільнення
від оподаткування, тобто прибуток, отрима-
ний від реалізації затвердженого інвести-
ційного проекту, підлягає оподаткуванню за
такими ставками:

з 1.01.2013 р. до 31.12.2017 р. – 0%;
з 1.01.2018 р. до 31.12.2022 р. – 8%.
з 1.01.2023 р. – прибуток, отриманий

внаслідок реалізації затверджених інвести-
ційних проектів, оподатковуватиметься за
загальною ставкою податку на прибуток під-
приємств (яка з 1 січня 2014 р. буде стано-
вити 16%).

2. Прискорена амортизація, тобто до не-
рухомості та капітальних витрат на поліп-
шення земель, що використовуються у від-
повідному інвестиційному проекті, може бу-
ти застосовано амортизацію методом при-
скореного зменшення залишкової вартості.

Проте існують певні обмеження щодо за-
стосування зазначених податкових пільг:
– пільги застосовуються лише до затвер-

джених інвестиційних проектів – підпри-
ємство має вести окремий фінансовий і
податковий облік результатів діяльності
у межах інвестиційного проекту; будь-
яка інша діяльність компанії не може
підпадати під дію зазначених пільг;

– сума податкових пільг, наданих підпри-
ємству, не може перевищувати обсяг ін-
вестицій, фактично здійснених таким
суб’єктом господарювання, – коли сума
наданих пільг досягає обсягу інвестицій,
застосування пільг припиняється;

– суми коштів, не сплачених до бюджету,
мають бути використані на визначені ці-
лі: реінвестування у проект з метою
розширення виробництва, впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій тощо.
Закон України “Про внесення змін до Ми-

тного кодексу України” передбачає звіль-
нення від оподаткування ввізним митом ім-
порту устаткування та комплектуючих виро-
бів до нього з метою реалізації затвердже-
них інвестиційних проектів, за умови, що
вони:
– не виробляються в Україні;
– є новими (не були у використанні);

– не є підакцизними товарами в Україні;
– були виготовлені не більше трьох років

до моменту державної реєстрації інвес-
тиційного проекту.
Опис товарів, необхідних для імпорту,

має бути подано Кабінету Міністрів України
разом з поданням про погодження інвести-
ційного проекту.

Крім того, якщо устаткування звільняєть-
ся від оподаткування ввізним митом, під-
приємство має право відстрочити сплату
податку на додану вартість (ПДВ) на це об-
ладнання шляхом видачі податкового век-
селю із двомісячним строком погашення.
Податковий вексель має бути погашено го-
тівкою до державного бюджету, а сума тако-
го ПДВ сплаченого при погашенні векселя
підлягає включенню в податковий кредит у
місяці, в якому було здійснено погашення
векселя. Податкові векселі з ПДВ матимуть
для тих підприємств, які почнуть здійснюва-
ти поставки, що є об’єктом оподаткування
ПДВ, протягом двох місяців після імпорту
обладнання. Позитивний ефект від податко-
вих векселів з ПДВ не буде настільки знач-
ним, якщо поставки, які є об’єктом оподат-
кування ПДВ, не почнуться протягом двох
місяців.

Що стосується встановлених змін, то по-
ки що відсутня практика їх застосування, а
отже, і неможливо оцінити їх ефективність.
Проте слід зауважити, що надання пільг
лише пріоритетним галузям економіки може
мати негативні наслідки для розвитку еко-
номіки країни в цілому, що може виявитися
у диспропорціях розвитку окремих галузей.

У цьому контексті доцільним було б за-
пропонувати такий вид інвестиційно спря-
мованої податкової пільги, яким могли б
скористатися усі без винятку суб’єкти госпо-
дарювання, які є прибутковими, а також зай-
мають активну інвестиційну позицію.

Проектом Податкового кодексу України
інвестиційно активним підприємствам пе-
редбачалося надання інвестиційно-іннова-
ційного податкового кредиту, під яким розу-
мілося відстрочення податкового зобов’я-
зання зі сплати податку на прибуток, що на-
дається суб’єкту господарювання з метою
збільшення його фінансових ресурсів для
виконання інвестиційних (інноваційних) про-
ектів (програм).

Статтею 24 Проекту Податкового кодексу
України визначався порядок надання інвес-
тиційно-інноваційного податкового кредиту.
Так інвестиційно-інноваційний податковий
кредит передбачалося надавати суб’єктам
господарювання при дотриманні певних ви-
мог:
– здійснення інвестиції у базові інновації;
– укладання договору про надання інвес-

тиційно-інноваційного податкового кре-
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диту між суб’єктом господарювання та
органом державної податкової служби
лише після виникнення першого подат-
кового зобов’язання з податку, обчисле-
ного щодо діяльності суб’єкта господа-
рювання в межах виконання інвестицій-
ного (інноваційного) проекту (програми);

– ведення суб’єктом господарювання, що
отримав інвестиційно-інноваційний по-
датковий кредит, окремого обліку ре-
зультатів фінансово-господарської дія-
льності у межах виконання кожного за-
реєстрованого інвестиційного (іннова-
ційного) проекту (програми);

– отримання інвестиційно-інноваційного
податкового кредиту на період виконан-
ня інвестиційного (інноваційного) проек-
ту (програми), але не більше ніж на три
роки, шляхом відстрочення податкових
зобов’язань із податку, нарахованих із
прибутку від діяльності суб’єкта госпо-
дарювання в межах виконання інвести-
ційного (інноваційного) проекту (програ-
ми) в загальному порядку, встановле-
ному цим розділом;

– сума інвестиційно-інноваційного подат-
кового кредиту не може перевищувати
суму інвестицій, фактично внесених
суб’єктом господарювання згідно з інве-
стиційним (інноваційним) проектом (про-
грамою), зареєстрованим у встановле-
ному законом порядку;

– кошти, отримані в рамках інвестиційно-
інноваційного податкового кредиту, ма-
ють використовуватися суб’єктом госпо-
дарювання виключно на цілі, передба-
чені таким інвестиційним (інноваційним)
проектом (програмою).
З одного боку, така норма мала б стиму-

лювати інвестиційно-інноваційну діяльність
підприємств, адже суму відсотків за корис-
тування таким кредитом передбачалося на-
раховувати на суму відстроченого податко-
вого зобов’язання з цього податку у розмірі
50% облікової ставки Національного банку
України. Так, відповідно до даних Націона-
льного банку України, облікова ставка у
2011 р. становила 7,75%, а в 2012 р. – 7,5 %,
тобто ставка за інвестиційно-інноваційним
кредитом мала становити близько 3,81%.
Для порівняння, ставка за кредитами нефі-
нансових корпорацій у 2011 р. становила
14,3%, а в 2012 р. – 14,67%.

Проте, з іншого боку, надто короткий тер-
мін кредитування (3 роки) не може розгля-
датися суб’єктами господарювання як такий,
заради якого варто вступати у договірні від-
носини з державою. Причинами цього може
стати, по-перше, те, що в наукоємних і висо-
котехнологічних галузях термін обороту ка-
піталу й отримання першого прибутку дуже

тривалий, набагато більший, ніж три роки.
По-друге, процедура отримання інвестицій-
но-інноваційного податкового кредиту може
виявитися тривалою та не позбавленою ри-
зиків корупції.

Незважаючи на це, адаптація механізму
надання інвестиційно-інноваційного податко-
вого кредиту як альтернативного інструменту
регулювання інвестицій в Україні до потреб
сучасної економічної ситуації могла б дати
змогу стимулювати інвестиційну активність
суб’єктів господарювання у технічне пере-
оснащення виробництва, а також інноваційну
діяльність, з метою забезпечення зростання
національної економіки. Для цього доцільною
є розробка та реалізація науково-методич-
ного підходу до визначення оптимальних від-
соткових ставок та строків надання інвести-
ційно-інноваційного податкового кредиту
суб’єктам реального сектору економіки в ра-
мках діючих умов господарювання з метою
досягнення економічного ефекту як з боку
суб’єктів господарювання (зростання інвес-
тицій), так і з боку держави (зростання подат-
кових надходжень до бюджету).

IV. Висновки
Аналіз чинних механізмів фінансового ре-

гулювання інвестиційної діяльності в контексті
оподаткування, а також розроблені рекомен-
дації щодо їх удосконалення дали змогу роз-
робити концепцію фінансового регулювання
інвестиційної діяльності в економіці України в
контексті оподаткування (рис. 2).

Мета запропонованої концепції пере-
хрещується з метою Концепції Державної
цільової програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2011–2015 рр. та включає в
себе:
– підвищення інвестиційної активності віт-

чизняних підприємств;
– залучення додаткових позикових коштів

на розвиток інвестиційної діяльності віт-
чизняних підприємств;

– прискорення економічного розвитку на-
ціональної економіки.
Інструментами досягнення цієї мети ви-

значено: законодавче забезпечення інвес-
тиційного процесу; надання чинній політиці
податкової амортизації стимулюючої скла-
дової; впровадження ефективного механіз-
му надання інвестиційного податкового кре-
диту.

Очікуваними результати у середньостро-
ковій перспективі є:
– активізація інвестиційної діяльності віт-

чизняних підприємств;
– зростання податкових надходжень до

бюджету;
підвищення темпів економічного зростання

національної економіки.
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Аналітичне обґрунтування Практична реалізація

Визначення впливу інвестиційної політики на стан національ-
ної економіки:
• мультиплікативний ефект;
• акселеративний ефект

Мета:
• підвищення інвестиційної активності вітчиз-
няних підприємств;
• залучення додаткових позикових коштів на
розвиток інвестиційної діяльності вітчизняних
підприємств;
• прискорення економічного розвитку націо-
нальної економіки

Оцінювання податкових інструментів фінансового регулю-
вання інвестицій в Україні:
до 1997 р. – прийняття Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”;
з 1997 р. – до 2011 р. – з моменту прийняття Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” до прийняття Податкового ко-
дексу України;
з 2011 р. – з моменту прийняття Податкового кодексу України

Інструменти досягнення:
• законодавче забезпечення інвестиційного
процесу;
• надання чинній політиці податкової аморти-
зації стимулюючої складової;
• впровадження ефективного механізму на-
дання інвестиційного податкового кредиту

Аналіз можливих інструментів
фінансового регулювання інвестиційної діяльності вітчизня-
них підприємств
в контексті оподаткування:
• зниження ставки податку на прибуток;
• надання інвестиційно-інноваційних податкових пільг;
• удосконалення податкової амортизаційної політики;
• підвищення ефективності податкового кредиту

Очікувані результати
у середньостроковій перспективі:
• активізація інвестиційної діяльності вітчиз-
няних підприємств;
• зростання податкових надходжень до бю-
джету;
• підвищення темпів економічного зростання
національної економіки

Рис. 2. Концепція фінансового регулювання інвестиційної діяльності
в економіці України в контексті оподаткування

Джерело: власна розробка автора.

Для ефективної реалізації запропонованої
концепції доцільним є проведення дослі-
джень, спрямованих на визначення оптима-
льної ставки та строків надання інвестиційно-
го податкового кредиту, що дасть змогу спро-
гнозувати можливі наслідки його введення у
податкове законодавство України.
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Стычинская Е.А. Обоснование концепции финансового регулирования инвестицион-
ной деятельности в экономике Украины в контексте налогообложение

Проанализировано действующее налоговое законодательство в рамках финансового ре-
гулирования инвестиционной деятельности отечественных предприятий. Обоснована кон-
цепция финансового регулирования инвестиционной деятельности в экономике Украины в
контексте налогообложения.
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рование инвестиций; налоговая амортизация; налоговые льготы; ставка налога на прибыль.
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Stychinskaya O. Background concepts of financial regulation of investment in the economy
of Ukraine in the context of taxation

The current tax legislation in the financial regulation of investment activities of domestic enterprises
was analyzed. Concept of the financial regulation of investment activity in the economy of Ukraine in
the context of taxation was grounded.

Key words: investment tax credits; investment; financial regulation of investment; tax depreciation,
tax benefits, income tax rate.
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МАРКЕТИНГОВА МАКРОСЕГМЕНТАЦІЯ ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ

Визначено сутність, рівні та критерії сегментації депозитного ринку. Проаналізовано ди-
наміку й структуру обсягу вкладів у банківській системі в розрізі виділених сегментів, галузе-
ві та регіональні аспекти сегментації вкладників банків. Розроблено рекомендації щодо вико-
ристання отриманих результатів у маркетинговій діяльності банків.

Ключові слова: депозитний ринок, вкладник, банк, сегментація, маркетингова, діяльність.

І. Вступ0

Умови зростаючої конкуренції на банківсь-
кому ринку потребують розробки гнучких рин-
кових стратегій, проведення сегментації ринку
банківських послуг, розвитку нових його сег-
ментів, послуг і методів обслуговування. Ана-
лізуючи ситуацію на банківському ринку,
В.В. Оніщенко доходить висновку, що держа-
вні банки за своєю позицією поступаються
своїм головним конкурентам. У першу чергу,
це пов’язано з такими ознаками, як частка ба-
нку на ринку еквайрингу платіжних карток,
ознаки продуктивної політики, технологічна
оснащеність здійснення карткових операцій,
надання додаткових послуг клієнту банку,
агентська мережа банків та їхня рекламна
кампанія [8, c. 169]. Залучення клієнтів є од-
ним із найголовніших завдань при здійсненні
пасивних операцій банку, оскільки ресурсна
база визначає можливості здійснення актив-
них операцій і, як наслідок, обсяг потенційних
доходів банку. Ю.А. Бараннік акцентує увагу
на необхідності вдосконалення депозитних
операцій шляхом розширення кола депозит-
них рахунків клієнтів за різноманітними режи-
мами [1, c. 93].

В умовах фінансової кризи вкладники,
втративши довіру до банківських установ,
почали забирати гроші з депозитних рахун-
ків, що значно ускладнило подальшу депози-
тну та кредитну політику банківських установ
[11, c. 102]. Провівши двофакторне моделю-
вання, М.Д. Мужилівський переконливо до-
водить, що зовнішнє середовище має найбі-
льший вплив на внески членів на депозитних
рахунках кредитних спілок [5, c. 218].

Обсяг вкладних операцій клієнтів банку на
макрорівні є відображенням стану національ-
ної економіки. Загальний обсяг нових депозитів
у квітні 2012 р. зменшився до 100,2 млрд грн та
був меншим, ніж середній обсяг за попередні
12 місяців (104,7 млрд грн) [6]. Обсяг депозитів
за 12-місячними кумулятивними даними (рі-
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чне обчислення) збільшився до 1258,6 млрд
грн, або на 0,2% у річному обчисленні.

Відновлення довіри до банківських уста-
нов потребує вдосконалення маркетингу в
депозитних операціях комерційних банків,
використання нових форм і методів марке-
тингової діяльності на депозитному ринку.
Проблеми маркетингової сегментації пере-
бувають у центрі уваги багатьох учених. Зо-
крема, О.В. Бражко акцентує увагу на мето-
диці аналізу маркетингової привабливості ці-
льового сегмента на основі формування стра-
тегії диверсифікації підприємства [2, c. 221].
Незважаючи на значний обсяг публікацій,
проблеми маркетингової сегментації опра-
цьовуються або в теоретичному ракурсі, або
відносно специфіки підприємств реального
сектора економіки. Утім клієнтська сегмен-
тація банківського ринку залишається мало-
дослідженою.

ІІ. Постановка завдання:
– кількісна і якісна оцінка сегментів вклад-

ників комерційних банків на макрорівні з
позицій маркетингової діяльності;

– розробка рекомендацій з використання
отриманих результатів у маркетинговій
діяльності банків.
ІІІ. Результати
Одним із принципів маркетингу є спря-

мованість на досягнення позитивних коме-
рційних результатів на окремих сегментах
ринку. Сегментування ринку – це його по-
діл на ряд дрібних однорідних сегментів,
що, у свою чергу, дає змогу виділити групи
клієнтів з близькими або ідентичними по-
требами. На практиці застосовують марке-
тингову й стратегічну сегментацію ринку [7,
c. 193]. Маркетингова сегментація виникла
у 60-х рр. минулого століття, коли почала
посилюватися тенденція до розрізнення
специфіки споживчого попиту, яка знахо-
дить своє відображення у сегментації ринку
збуту та пристосування до умов цільового
ринку [9, c. 295]. Це зумовило виникнення
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поняття “STP-аналіз” від скорочення пер-
ших літер англійських слів segmenting (сег-
ментація), targeting (вибір цільового ринку)
та positioning (позиціювання). Основна ме-
та маркетингової сегментації банківського
ринку – поділити покупців на групи, які ха-
рактеризуються однаковими потребами,
купівельною спроможністю. Вона дає змогу
адаптувати товари до потреб споживачів,
виділити першочергові цілі, організувати
ефективний маркетинг. Основною особли-
вістю маркетингової сегментації є те, що
вона приводить до змін у короткостроково-
му чи середньостроковому періоді. Але з
насиченням ринку та поглибленням конку-
ренції стратегічний аналіз все більше пе-
реорієнтовується з маркетингової сегмен-
тації на стратегічну.

Розрізняють два рівні сегментування –
макро- та мікросегментування. На рівні
макросегментування можуть бути виділені
такі основні групи вкладників комерційних
банків: інші фінансові корпорації; сектор
загального державного управління; нефі-
нансові корпорації; інші сектори економіки
(табл.). У розрізі кожного з цих ринків або
макросегментів на основі певних критеріїв
здійснюють мікросегментування (поділ
клієнтів на окремі групи) відповідно до рі-
вня і характеру попиту на банківські по-
слуги. У сегменті інших фінансових корпо-
рацій виділяють страхові корпорації та не-
державні пенсійні фонди, інші фінансові
посередники та допоміжні фінансові орга-
нізації, у сегменті сектора загального дер-
жавного управління – центральні органи
державного управління, регіональні та мі-
сцеві органи державного управління; у се-
гменті нефінансових корпорацій – держав-
ні нефінансові корпорації та інші нефінан-
сові корпорації; у сегменті інших секторів
економіки – домашні господарства й неко-
мерційні організації, що обслуговують до-
машні господарства.

Подальша сегментація нефінансових кор-
порацій здійснюється за видами економічної
діяльності і регіонами, домашніх госпо-
дарств – за регіонами.

Вкладник – юридична чи фізична особа,
яка здійснила розміщення готівкових (без-
готівкових) грошових коштів або банківсь-
ких металів на рахунок у банку чи придба-
ла ощадний (депозитний) сертифікат банку
на договірних умовах [10]. Протягом 2005–
2011 рр. обсяг вкладів збільшився з
134 754 до 491 756 млн грн, тобто у
3,65 раза. Найбільшими темпами зросли
залишки на рахунках центральних органів
державного управління (у 13,15 раза). Утім
обсяг коштів на рахунках регіональних та
місцевих органів державного управління на

кінець 2011 р. становив лише 9% від рівня
2005 р. Вклади домогосподарств зросли у
4,15 раза, інших нефінансових корпорацій –
у 3,21 раза. Найвищими темпами вклади
клієнтів банків зростали протягом 2005–
2007 рр. У кризовому 2009 р. мало місце
скорочення обсягів вкладів на 6,9%.

Основу ресурсної бази комерційних бан-
ків України становлять депозити домашніх
господарств, частка яких протягом 2005–
2011 рр. зросла з 55,49% до 63,12%, а
також депозити інших нефінансових кор-
порацій, питома вага яких скоротилася з
31,25% до 27,48%. Станом на 01.01.12 р. на
депозити державних нефінансових корпо-
рацій припадає 3,65%, інших фінансових
посередників та допоміжних фінансових
організацій – 2,42%, страхових корпорацій
та недержавних пенсійних фондів – 2,01%,
центральних органів державного управління –
0,76%, некомерційних організацій, що об-
слуговують домашні господарства – 0,52%,
регіональних та місцевих органів держав-
ного управління – 0,03%. Найбільша частка
залишків на рахунках банків припадає на
торговельні підприємства (24,91%), під-
приємства переробної (20,16%) і добувної
промисловості (12,16%), підприємства, що
здійснюють операції з нерухомим майном,
оренду, інжиніринг та надання послуг
підприємцям, – 14,98%. Менша частка при-
падає на підприємства транспорту й зв’язку
(8,62%), агропідприємства (6,18%), вироб-
ництво та розподіл електроенергії, газу та
води (5,48%), будівництво (4,63%).

Залишки на рахунках нефінансових кор-
порацій і домогосподарств мають нерівно-
мірний регіональний розподіл. На м. Київ і
Київську область припадає 36,6% вкладів
домогосподарств і 45,6% нефінансових кор-
порацій, на Дніпропетровську область – від-
повідно, 8,7% і 16,5%, на Донецьку область –
відповідно, 8,6% і 11,0%, на Харківську –
відповідно, 5,1% і 3,8%.

У І кварталі 2012 р. депозити резидентів
зросли на 3,2%, незважаючи на сезонне зни-
ження залишків депозитів у січні [3]. Депозити
сектору домашніх господарств продовжували
займати найбільшу питому вагу в структурі
депозитів резидентів (65,1%, або 330,3 млрд
грн) та зростали протягом усього кварталу.
Така динаміка була зумовлена досить висо-
кими темпами зростання реальної заробітної
плати населення та стабільним курсом гривні
щодо долара США. У річному обчисленні те-
мпи приросту депозитів домашніх господарств
прискорились до 13,5% порівняно з 12,8% у
грудні 2011 р.
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Скорочення залишків коштів на депозитних
рахунках сектору нефінансових корпорацій
протягом січня – лютого 2012 р. мало перева-
жно сезонний характер та було пов’язане з
виробничими циклами корпорацій і сплатою
податкових платежів. У березні депозити не-
фінансових корпорацій зросли порівняно з
попереднім місяцем. Найвагоміше зростання
залишків у національній валюті спостеріга-
лось на рахунках на вимогу корпорацій опто-
вої торгівлі та посередництва (зокрема, через
зростання споживчого попиту), переробної
промисловості (переважно корпорацій мета-
лургійного виробництва), а також корпорацій
транспорту й зв’язку та сільського господарст-
ва. Суттєве зростання залишків депозитів у
доларах США в березні спостерігалось у кор-
порацій, що займаються видобуванням мета-
левих руд.

Депозити інших фінансових корпорацій за І
квартал скоротилися на 6,5% і на
01.04.2012 р. становили 20,4 млрд грн. Ско-
рочення відбулось через зменшення залишків
коштів на рахунках інших фінансових попере-
дників і допоміжних фінансових корпорацій,
що тривало протягом кварталу. Водночас піс-
ля сезонного зниження в січні протягом люто-
го – березня спостерігалося зростання залиш-
ків коштів на рахунках страхових корпорацій
та недержавних пенсійних фондів, зокрема у
березні – на 2,2 млрд грн, або на 26,2%. Ви-
східній динаміці цих депозитів сприяло зрос-
тання обсягів укладання нових договорів
страхування застави та життя позичальників.

IV. Висновки
1. За результатами макроекономічного

аналізу виділено найбільш значущі сегменти
вкладників банків: за секторами національної
економіки (домогосподарства, нефінансові ко-
рпорації, інші фінансові корпорації); за видами
економічної діяльності нефінансових корпора-
цій (торгівля, переробна й добувна промисло-
вість, операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям); за
регіонами (м. Київ і Київська область, Дніпро-
петровська, Донецька, Харківська області).

2. Виділення чинників, які впливають на
обсяг вкладів за певними макросегментами,
дає змогу виконати прогнозування їх динамі-
ки. Такими чинниками для домогосподарств
є: обсяг реальних доходів, темп інфляції, ва-
лютний курс; для нефінансових корпорацій –
сезонність, особливості виробничих і фінан-
сових циклів, споживчий попит; для інших
фінансових корпорацій – сезонність, обсяг
угод на фінансовому ринку тощо.

3. Виділені макросегменти вкладників
банків можуть слугувати основою сегментації
клієнтів банків на мікрорівні з урахуванням
галузевої спеціалізації регіону й використан-
ням кластерного аналізу. Виходом алгорит-
мів кластеризації можуть бути “ієрархічні де-
рева” або об’єднання вкладників у групи.

Перспективами подальших досліджень у
цьому напрямі є маркетингова мікросегмен-
тація вкладників комерційних банків
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Тарасов И.Ю. Маркетинговая макросегментация вкладчиков банков
Определена сущность, уровни и критерии сегментации депозитного рынка. Проанализи-

рована динамика и структура объема вкладов в банковской системе в разрезе выделенных
сегментов на макроуровне, выделены отраслевые и региональные аспекты сегментации
вкладчиков банков. Разработаны рекомендации по использованию полученных результатов в
маркетинговой деятельности банков.

Ключевые слова: депозитный рынок, вкладчик, банк, сегментация, макроуровень, марке-
тинговая, деятельность.

Tarasov I. The marketing macrosegmentation of depositors of banks
The essence, levels and criteria of deposit market segmentation is determinated. A dynamics and

structure of volume of holding are analyzed in the banking system in the cut of the allocated segments on a
macrolevel, the branch and regional aspects of segmentation of depositors of banks are distinguished.
Recommendations out on drawing on the got results in marketing activity of banks are worked.

Key words: deposit market, depositor, bank, segmentation, macrolevel, marketing, activity.
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ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розглянуто найважливіші показники ефективності сільськогосподарського виробництва

на Івано-Франківщині, динаміка й специфіка розвитку кожної з основних форм землекористу-
вання в Україні на сучасному етапі в масштабах вказаної області.

Ключові слова: господарства населення, сільськогосподарські підприємства, фермерські
господарства.

І. Вступ0

Агропромисловий комплекс України пе-
реживає складний період свого розвитку,
період докорінної реорганізації системи ви-
робничих відносин у всіх його найважливі-
ших сферах. Йде процес становлення й по-
стійного вдосконалення нових організацій-
них структур господарювання, природа і ха-
рактер організації трудових процесів у яких
кардинальним чином відрізняються від тих,
які існували при колективній формі власнос-
ті на землю. Тому далеко не випадково, що
проблема підвищення ефективності сільсь-
когосподарського виробництва у цих умовах
набуває особливої актуальності й займає
чільне місце в дослідженнях багатьох вітчи-
зняних економістів-аграрників. Так, глоба-
льним питанням агропромислового компле-
ксу велику увагу приділяють І.І. Лукінов,
М.Й. Малік, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин,
окремі аспекти зі вказаної тематики знай-
шли своє відображення у працях таких еко-
номістів, як В.В. Горлачук, А.С. Даниленко,
Д.С. Добряк, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Я. Но-
ваковський, Д.С. Третяк та ін. Основна спе-
цифіка пропонованої статті полягає в тому,
що сучасний стан сільськогосподарського
виробництва на Івано-Франківщині розгля-
дається, з одного боку, як логічне завер-
шення тих організаційно-економічних пере-
творень, які мали місце в цьому секторі еко-
номіки як в області, так і на загальнонаціо-
нальному рівні, а з іншого, – як перехідний
етап на шляху утвердження нових, най-
більш прогресивних і високоефективних
форм господарювання. Вся стаття побудо-
вана (наскільки це було можливим, допус-
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тимим і достатнім) на аналізі найважливі-
ших показників ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва на Івано-Франків-
щині. Важливим вважаємо є й те, що основ-
ні проблеми функціонування та розвитку
нових форм господарювання в області роз-
глядаються в їх динаміці і на цьому фоні
проведена їх порівняльна характеристика.

ІІ. Постановка завдання
Розгляд питань, пов’язаних з проблема-

тикою організації сільськогосподарського ви-
робництва в тому чи іншому регіоні України
(у цьому випадку – на Івано-Франківщині),
потребує врахування зокрема такого:
– кожен конкретний період розвитку як

економіки країни в цілому, так і в такому
її секторі як аграрний, висуває свої, спе-
цифічні вимоги до характеру організації
виробничих процесів;

– сільське господарство є органічною
складовою народногосподарського ком-
плексу країни, його проблеми невідділь-
ні від проблем розвитку суспільства в
цілому і їх слід розглядати тільки крізь
призму загальнонаціональних;

– наскільки досконалою є державна полі-
тика відносно агропромислового ком-
плексу, якою мірою вона відповідає спе-
цифіці того чи іншого регіону, інтересам
конкретного сільськогосподарського то-
варовиробника.
ІІІ. Результати
Відповідно до основних вимог реоргані-

зації системи виробничих відносин як в еко-
номіці України в цілому, так і, особливою
мірою, в її аграрному секторі сьогодні осно-
вними формами господарювання стали
сільськогосподарські підприємства, госпо-
дарства населення та фермерські госпо-
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дарства. Кожна з названих форм має свої
характерні особливості. На сучасному етапі
існують найрізноманітніші форми сільсько-
господарських підприємств: господарські
товариства, сільськогосподарські коопера-
тиви, підсобні та інші недержавні сільсько-
господарські підприємства установ і органі-
зацій, приватні (приватно-орендні) підпри-
ємства. У контексті сказаного доповнимо
характеристику специфіки функціонування
сільськогосподарських підприємств тим, що
на Івано-Франківщині із загального обсягу
виробленої ними продукції на частку госпо-
дарських товариств припадало приблизно
64% його величини. Свою специфіку органі-
зації трудових процесів мають і господарст-
ва населення. Їх діяльність у більшості ви-
падків підпорядкована задоволенню влас-
них потреб селян у продуктах харчування,
недостатнім (а то й зовсім відсутнім) є рі-
вень забезпечення аграріїв сільськогоспо-
дарською технікою, неможливе розрізнене
проведення осушувальних, меліоративних
робіт тощо. Зауважимо також, що в перева-
жній більшості областей України (за винят-
ком Київської, Запорізької, Миколаївської,
Полтавської) господарства населення стали

основною, домінуючою формою господарю-
вання. Специфічна й організація виробниц-
тва у фермерських господарствах. Як свід-
чить увесь світовий досвід, це одна з най-
більш прогресивних форм господарювання.
Однак, незважаючи на це, а також на при-
йняття численних нормативних актів фер-
мерство в Україні, потрібно визнати, не на-
було масового поширення. Причина – відсу-
тність необхідних, належних передумов для
цього. Принагідно зауважимо, що на Івано-
Франківщині на частку фермерських госпо-
дарств, наприклад, припадає приблизно
1,9% загальних обсягів виробництва сільсь-
когосподарської продукції.

У 2007 р. загальний обсяг сільськогоспо-
дарського виробництва в Івано-Франківській
області становить 4 млрд 494 млн 800 тис. грн,
у тому числі: господарства населення –
3 млрд 818 млн грн; сільськогосподарські
підприємства – 610 млн 500 тис. грн; фер-
мерські господарства – 66 млн 300 тис. грн.
Більш повне уявлення про специфіку сіль-
ськогосподарського виробництва на Івано-
Франківщині, його динаміку за останні роки
дають дані табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва на
Івано-Франківщині в розрізі його основних складових1, %

РокиПоказники 2007 2008 2009 2010 2011
Сільське господарство в цілому, у тому числі: 100,0 92,7 100,8 101,6 115,1
господарства населення 100,0 88,0 96,2 94,6 97,7
сільськогосподарські підприємства 100,0 118,8 126,9 142,4 216,2
фермерські господарства 100,0 111,8 124,6 127,0 192,9

                                                          
1 Тут і надалі використано дані Івано-Франківського обласного управління статистики.

Аналіз наведених даних дає змогу зро-
бити ряд висновків. По-перше, у відомому
розумінні відсутність чітко виражених тен-
денцій у динаміці розвитку такої складової
сільськогосподарського виробництва, як го-
сподарства населення. По-друге, склада-
ється враження, що тенденція неухильного
зростання обсягів виробництва в сільсько-
господарських підприємствах Івано-Франків-
щини набула стійкого характеру.

Більше того, порівняно з 2007 р. обсяги
виробництва на них до 2011 р. зросли вдві-
чі. По-третє, майже аналогічна ситуація спо-
стерігається і в такому підвиді сільськогос-
подарського виробництва, як фермерські
господарства.

У контексті вищесказаного доповнимо
характеристику особливостей сільськогос-
подарського виробництва на Івано-Фран-
ківщині розглядом змін у його структурі за
2007–2011 рр. (табл. 2).

Таблиця 2
Зміни в структурі сільськогосподарського виробництва

в Івано-Франківській області за основними групами товаровиробників, %
РокиПоказники 2007 2008 2009 2010 2011

Сільське господарство в цілому, у тому числі: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
господарства населення 84,9 80,7 81,1 79,1 72,1
сільськогосподарські підприємства 13,5 17,4 17,1 19,0 25,5
фермерські господарства 1,6 1,9 1,8 1,9 2,4

Тут більш чітко простежуються такі тенде-
нції. По-перше, у цілому згортання обсягів ви-
робництва у господарствах населення має

неухильний характер (якщо в 2007 р. на їх
частку припадало 84,9% загального обсягу
сільськогосподарської продукції, то вже в
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2011 р. вона скоротилася до позначки в
72,1%). По-друге, сказане певною мірою до-
повнює наведену в табл.1 інформацію. Частка
сільськогосподарських підприємств у загаль-
них обсягах виробництва зросла з 13,5% у
2007 р. до 25,5% у 2011 р. По-третє, особливі-
стю, хоча і з часткою умовності, можна вважа-
ти й те, що питома вага фермерських госпо-
дарств, незважаючи на зазначені раніше ви-
сокі темпи зростання, у цілому за всі п’ять ро-
ків не зазнала істотних змін і знаходилася
приблизно на одному рівні.

Наведені в табл. 1 і 2 дані дають лише
загальне уявлення про специфіку сільсько-
господарського виробництва на Івано-
Франківщині. Більш поглиблений аналіз ви-
магає, зокрема, розгляду основних факто-
рів, що визначають обсяги сільськогоспо-
дарської продукції. Таких (найважливіших)
два – досягнутий рівень продуктивності
праці і чисельність зайнятих. Однак і в цьо-
му випадку вкрай важливо враховувати
специфіку сільського господарства. Так, на-
приклад, у процесі аналізу досягнутого рівня
продуктивності праці (виробіток продукції на
1 робітника) обов’язково слід брати до ува-
ги, що на його величину в аграрному секторі
економіки суттєво впливають і ряд факторів,
які не мають прямого стосунку до ступеня
інтенсифікації праці. Це, зокрема, неперед-
бачуваність погодних умов, обсяги внесення
мінеральних добрив, рівень забезпеченості
засобами механізації, зрештою, суттєвий
вплив на величину виробітку продукції в
розрахунку на 1 робітника в сільському гос-
подарстві має й величина сільськогосподар-

ських угідь, відведених під вирощування тих
чи інших культур. Залишається додати, що
перелік опосередкованих чинників, які ви-
значають рівень продуктивності праці в аг-
ропромисловому комплексі, можна було б
продовжити.

З обов’язковим врахуванням вищесказа-
ного наведемо дані про рівень продуктивно-
сті праці робітників різних організаційних
груп в аграрному секторі економіки Івано-
Франківщини (табл. 3).

Мабуть, найважливіше – постійне й сут-
тєве зростання продуктивності праці робіт-
ників, зайнятих у сільськогосподарських під-
приємствах області (з 3,8 тис. грн у 2007 р.
до 14,7 тис. грн у 2011 р., тобто у 3,8 раза).
Вказана тенденція характерна й для фер-
мерських господарств (з 4,2 тис. грн у
2007 р. до 11,1 тис. грн у 2011 р., тобто у
2,6 раза). Хоча в принципі до найважливі-
ших висновків можна було б віднести те, що
як в цілому по сільському господарству об-
ласті, так і особливо в такому його підвиді,
як господарства населення, неприпустимо
низький рівень продуктивності праці. Більше
того, якщо у господарствах населення ве-
личина виробітку на 1 робітника у 2007 р.
становила лише 3,4 тис. грн, то вже у
2011 р. вона зменшилась до 2,9 тис. грн.
Отже, одне з найбільш імовірних пояснень,
мабуть, криється в сказаному раніше стосо-
вно впливу опосередкованих чинників на
рівень продуктивності праці в сільському
господарстві.

Таблиця 3
Порівняльна характеристика рівня продуктивності праці зайнятих в агроформуваннях
основних організаційних груп в Івано-Франківській області (у тис. грн на 1 робітника)

РокиПоказники 2007 2008 2009 2010 2011
У середньому по агроформуваннях області, у
тому числі в:

3,4 3,2 3,5 3,4 3,7

господарствах населення 3,4 2,9 3,1 2,9 2,9
сільськогосподарських підприємствах 3,8 5,3 7,1 8,8 14,7
фермерських господарствах 4,2 4,9 6,4 7,3 11,1

Якщо величину виробітку на 1 робітника
слід відносити до інтенсивних факторів, то
чисельність зайнятих в тих чи інших агрофор-
муваннях – до екстенсивних. Певне уявлення

про особливості структури зяйнятих в сільсь-
кому господарстві Івано-Франківської області
дають дані табл. 4.

Таблиця 4
Динаміка змін співвідношень чисельності зайнятих

в агроформуваннях основних груп товаровиробників на Івано-Франківщині, %
РокиПоказники 2007 2008 2009 2010 2011

У цілому по агроформуваннях, у тому числі питома
вага зайнятих у:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

господарствах населення 86,7 88,3 90,6 91,8 92,7
сільськогосподарських підприємствах 12,1 10,5 8,4 7,4 6,5
фермерських господарствах 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8

Тут досить-таки чітко простежується така
тенденція: суттєве зниження питомої ваги
зайнятих у сільськогосподарських підприєм-
ствах (з 12,1% у 2007 р. до 6,5% у 2011 р.) у

загальній чисельності працюючих в аграр-
ному секторі області, що на фоні представ-
лених в табл. 1 даних підтверджує, що ви-
значальним чинником зростання обсягів ви-
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робництва в агроформуваннях вказаного
виду виступає саме такий показник, як рі-
вень продуктивності праці, а це є відрадним
фактом.

IV. Висновки
Підсумовуючи вищесказане, вважаємо за

доцільне зробити ряд висновків. Найбільш уза-
гальнюючими й найважливішими з них є такі:
– по-перше, кардинальна реорганізація

системи виробничих відносин в аграр-
ному секторі України за роки незалеж-
ності була об’єктивною необхідністю і
безпосереднім наслідком реформування
економіки нашої країни відповідно з но-
вими, основними вимогами ринкової си-
стеми ведення господарства;

– по-друге, процес реформування агро-
промислового комплексу України в су-
часних умовах своїм безпосереднім на-
слідком має факт виникнення принципо-
во нових порівняно з попереднім пері-
одом форм землекористування, приро-
да і характер організації трудових про-
цесів у яких докорінно відрізняються від
тих, які існували при колективній формі
власності на землю;

– по-третє, важливим, вважаємо, є висно-
вок, що ефективність сільськогосподар-
ського виробництва як у цілому по Украї-

ні, так і, в особливій мірі, в її окремих ре-
гіонах визначається навіть не скільки оп-
тимізацією співвідношень основних груп
товаровиробників, якими, як бачимо,
стали господарства населення і сільсько-
господарські підприємства, стільки до-
сконалістю економічного механізму фун-
кціонування кожної з них зокрема;

– по-четверте, динаміка розвитку кожної з
основних існуючих на сьогодні в Україні
форм землекористування може висту-
пати одним із найважливіших показників
ступеня зрілості і сформованості ринко-
вих відносин, зокрема в аграрному сек-
торі, і ті проблеми, які супроводжують
процес їх становлення, зумовлені в ос-
новному саме специфікою сучасного
етапу розвитку економіки країни в ціло-
му.
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Сачовский И.M. Особенности сельскохозяйственного производства на Ивано-Фран-
ковщине в современных условиях

Рассматриваются наиболее важные показатели эффективности сельскохозяйственного
производства на Ивано-Франковщине, динамика и специфика развития каждой из основных
форм землепользования в Украине на современном этапе в масштабах указанной области.

Ключевые слова: хозяйства населения, сельскохозяйственные предприятия, фермерс-
кие хозяйства.

Sachovskyy I. Peculiarities of agricultural production in Ivano-Frankivsk Region in modern
conditions

The paper presented considers the most important indicators of agricultural production efficiency in
Ivano-Frankivsk Region, dynamics and development peculiarity for each of the major land use forms
in Ukraine at modern stage within the region indicated.

Key words: individual farm households, agricultural companies, farm enterprises.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БРЕНДА
У статті розглянуто існуючі методології оцінювання вартості бренда та проведено їх

класифікацію. Показано, що вибір методології оцінювання бренда залежить від поставленого
фінансово-економічного завдання.

Ключові слова: управління брендом, вартість бренда, монетарна вартість, індикатори по-
пулярності, надійність бренда.

I. Вступ0

У сучасний період розвитку економіки
України управління брендом, або процес
брендінгу, повинен мати стратегічний і цілі-
сний характер. Сама по собі ця пропозиція
не є новою, проте в більшості компаній, як і
раніше, присутня тенденція тлумачити актив
бренда як певну вартість, а сила й образ
марки не беруться до уваги.

Дослідження “Управління активами тор-
гової марки в XXI столітті”, проведене за
участю М. Девіса Скотта, підтвердило, що
ситуація з оцінкою прогресу торгових марок
у фірмах незадовільна [1]. На сьогодні лише
40% американських компаній оцінюють вар-
тість своїх марок. І з них тільки половина
задоволена використовуваними для цього
методами. Таким чином, більше ніж 80%
компаній США не задоволені маркетинговим
процесом щодо створення та управління
брендом.

II. Постановка завдання
Мета статті – аналіз існуючих методологій

оцінювання вартості бренда і їх класифікація
з метою виділення можливостей адаптуван-
ня у діяльності українських підприємств.

III. Результати
У різних способах оцінювання цінність

бренда виражається в рамках різних вимі-
рів. В одних вартість бренда може бути ви-
ражена кількісно, відповідно до монетарної
величини вартості бренда. Вартість бренда
при цьому представлена як дійсна грошова
сума, що дорівнює майбутньому доходу.

В інших вимірах, орієнтованих на якісні
показники, вартість бренда визначається за
допомогою додаткових переваг продуктів
цього бренда, що найкраще відповідає зміс-
товному концепту вартості бренда [2–5].

Таким чином, монетарні методи зумов-
люються знаходженням вартості бренда в
грошовому еквіваленті; немонетарні – вста-
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новленням індикаторів популярності, бренд-
іміджу, перевагами бренда, надійністю бре-
нда.

Монетарні методи можна також розділи-
ти на два класи: методи, які орієнтуються на
оцінку майбутнього доходу (метод дискон-
тованого грошового потоку), та методи, які
орієнтуються на оцінку теперішнього доходу
(метод вартості заміни).

Методології оцінювання вартості бренда
можна класифікувати за такими напрямами:
– фінансова модель;
– модель, заснована на поведінкових і

психологічних факторах споживача;
– комплексний підхід: фінансово-поведін-

кова модель;
– модель “витрати / доходи”.

Фінансова модель. Передумовою фор-
мування фінансової моделі вартості бренда
стала необхідність переведення в монетар-
ну вартість нематеріального активу – брен-
да – з метою продажу або купівлі компанії,
що володіє цим брендом. Для фінансистів
вартість бренда – це показник, який багато в
чому визначає капіталізацію компанії.

Ця модель розподіляється на два підхо-
ди: “знизу вгору” і “зверху вниз”. Прихильни-
ки першого підходу оцінюють різні аспекти
бренда, потім підсумовують показники і
отримують агреговану оцінку. Таким чином,
на виході отримують фактори бренда або
бренд-премію. Ця методика, значно поши-
рена у високорозвинутих країнах, ґрунтуєть-
ся на твердженні, що бренд є фактором,
який дає змогу його власнику продавати
свої послуги за більш високою ціною (бренд-
премія). При застосуванні цієї методики оці-
нювання розрахункова середньоринкова вар-
тість товару/послуги вираховується з варто-
сті брендованого товару/послуги і множить-
ся на річний обсяг реалізації брендованого
товару/послуги.
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Фінансовий підхід отримав розвиток у та-
ких методиках розрахунку вартості, як ви-
тратний, ціновий, ринковий, дохідний тощо.

Згідно з ринковим підходом, розробле-
ним Саймоном і Саліваном, brand equity
розраховується, виходячи з ринкової варто-
сті компанії; вартість бренда дорівнює рин-
ковій вартості, помноженій на суму акцій за
вирахуванням матеріальних і нематеріаль-
них активів [6].

Таким чином, цю методологію можуть
використовувати тільки ті компанії, які бе-
руть участь на фондовому ринку. Водночас
цей метод краще підходить для компаній з
єдиним брендом, оскільки пропорційний ме-
тод, при якому brand equity розподіляється
пропорційно до кількості брендів компанії,
дуже наближений.

У витратному (cost-based) методі бренд
розглядається як актив, вартість якого вини-
кає з інвестицій, вкладених у бренд за пев-
ний період часу. Це означає, що вартість
зводиться до підсумовування всіх витрат,
які можна віднести на створення та реєст-
рацію товарного знака.

Прибутковий (income-based) метод об’єд-
нує думки про те, що бренд-капітал – це ди-
сконтований до теперішнього часу (NPV)
потік готівки від майбутніх доходів, що гене-
руються брендом. При цьому методі врахо-
вуються всі інвестиції, як матеріальні, так і
нематеріальні. Аналітик підраховує очікува-
но річний прибуток за п’ятирічний або деся-
тирічний період.

Основними розробниками різних моде-
лей дохідного методу оцінювання є Керн
(тимчасова модель) і Консор (Модель оці-
нювання вартості бренда, заснована на лі-
цензування).

Послідовники фінансової моделі оціню-
вання – Бостонська консалтингова гpyпa
(The Boston Consulting Group). Її технологія
оцінювання, названа “Створення вартості
бренда (ССБ)”, пропонує оцінювати бренд
за такими показниками [6]:

a) збільшення маржі товарів (покупці го-
тові купувати їх за більш високими цінами);
зростання обсягів продажів;

б) поширення бренда (бренд надає до-
даткову вартість інших товарів).

Отже, перевага фінансової моделі поля-
гає в такому: застосовуючи цю методологію,
немає необхідності витрачати кошти на ку-
півлю зовнішніх даних; показники, які харак-
теризують вартість бренда, доступні всере-
дині компанії. Ця модель економічна й прос-
та в застосуванні і часто використовується
компаніями інвестиційного банківського сек-
тору.

Поряд з перевагами цієї методології вона
не позбавлена і недоліків. Ця модель ігно-
рує роль клієнта у формуванні вартості бре-
нда. Деякі аспекти не можуть бути враховані

в монетарній вартості; так, немає можливо-
сті оцінити рівень (високий чи низький) вар-
тості бренда. Деякі моделі цієї категорії при
розрахунку вартості бренда не беруть до
уваги конкурентне середовище. Таким чи-
ном, знаючи вартість активу бренда, повної
картини вартості бізнесу ми не отримуємо.

Моделі, засновані на поведінкових підхо-
дах. З’явилися згодом нові методології роз-
рахунку вартості бренда, ґрунтувалися на
поведінкових науках, де головний пріоритет –
ставлення споживачів. При цьому сила бре-
нда оцінюється на основі параметра попиту
і розрахунок його вартості має якісну форму.
Ці моделі визначають, що відбувається в
“серцях і умах”. Таким чином, вимальову-
ється структура вартості бренда і його сила.
Ці моделі дають змогу простежити тренд
цінності бренда. Необхідно відзначити, що
на відміну від фінансової моделі, у цій ме-
тодології показники вартості бренда більш
керовані.

Слабкість “поведінкових” моделей поля-
гає в тому, що психологічні показники вар-
тості можна конвертувати в об’єктивну мо-
нетарну вартість. Інший недолік цих моде-
лей у тому, що вони виключають дослі-
дження конкурентних стратегій та розвитку
ринку. Крім того, чинники, що визначають у
цих моделях силу бренда, дуже суб’єктивні.
У деяких моделях такого типу ряд показни-
ків, що розглядаються як незалежні, можуть
корелювати один з одним.

Складність у застосуванні цієї методоло-
гії полягає в практичному здійсненні: не всі
моделі реалізовуються на практиці.

Таким чином, якщо фінансові методи по-
кликані оцінювати ефективність інвестицій у
бренд, то маркетингові – ефективність вжи-
тих зусиль щодо його просування. На відмі-
ну від перших, які дають конкретний вимір
бренда в грошових термінах, останні пов’я-
зані більше з якісними оцінками його цінності.

Комбінована модель. Недоліки фінансо-
вої та поведінкової методологій привели до
формування нового, змішаного підходу до
оцінювання вартості бренда. Він полягає в
тому, що при оцінюванні вартості врахову-
ються фактори, які визначають прибутко-
вість бренда, становище його на ринку і
психологічні властивості. У такій моделі ви-
користовуються кількісні та якісні показники,
котрі формують у підсумку монетарну вар-
тість бренда. Найбільш відома методика
змішаного підходу – методика дослідницької
організації Інтербренд [7].

Методика Інтербренд полягає в аналізі
трьох аспектів: фінанси, ринок і юридичні
права. Комплекс її критеріїв включає бізнес,
перспективи бренда і його ринкового оточен-
ня, сприйняття бренда споживачами, а також
вартість майбутніх доходів бренда, які сума-
рно відображають його вартість у цілому.
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До недоліків змішаної методики можна
віднести також те, що, комбінуючи показни-
ки бізнесу компанії та активу бренду з пове-
дінковими показниками, на виході ми часто
отримуємо плутанину. Фактори бізнесу іноді
можуть бути інтерпретовані частково як на-
слідки вартості бренду, ніж як показники ва-
ртості. Інший недолік – велика частка
суб’єктивізму відносно як визначення показ-
ників вартості бренда, так і ваг, якими наді-
ляються дані показники. Нарешті, такі мо-
делі не можуть бути адаптовані до різних
потреб оцінювання.

Модель витрати/доходи. Ця модель є
четвертою технологією оцінювання вартості
бренда. Відповідно до цього підходу, вимі-
рюючи вартість бренда або його потенціал,
ми можемо отримати картину, яка демон-
струє частку ринку, яку займає наш продукт.
Це дає змогу оцінити такі показники, як ефе-
ктивність комунікативної стратегії, приваб-
ливість ціни, мерчандайзинг порівняно з
конкурентами. Переваги цього підходу поля-
гають у здатності оцінити бренд в розрізі
конкурентів, а також у здатності прогнозува-
ти майбутній розвиток. Слід зазначити, що
цей підхід виводить індекс вартості бренда,
а не кінцеву монетарну вартість бренда.

Різноманітність методів оцінювання вар-
тості бренда дає змогу стверджувати, що,
застосовуючи різні методи вимірювання ці-
ни бренда, ми отримуємо диференційовані
вартості. Беручи до уваги різні методики
оцінювання вартості, було розроблено ви-
моги, яких необхідно дотримуватися при
визначенні монетарної вартості бренда ком-
панії:
– баланс між фінансовими показниками та

якісною оцінкою споживачів; баланс між
об’єктивними показниками (обсяг про-
дажів, частка ринку, ціна, дистрибуція) і
суб’єктивними (привабливість бренда,
намір купити товар цього бренда, лоя-
льність);

– підхід, обраний для оцінювання вартості
бренда має бути використаний як засіб
управління брендом і включати визна-
чення статусу бренда;

– актив бренда має бути визначений у
монетарній вартості;

– модель оцінювання має легко модифі-
куватися і адаптуватися для ситуацій,
які вимагають оцінки;

– необхідно брати до уваги нематеріаль-
ний актив бренда, розрізняти успіхи
продукту і самого бренда.

– модель має підходити як для оцінюван-
ня бренда компанії, так і для оцінювання
окремого її продукту.

IV. Висновки
На сьогодні проблема оцінювання варто-

сті бренда не вирішена. Ні в західних, ні на-

ціональних джерелах немає чіткої класифі-
кації методів такої оцінки. В одних методах
оцінки вартість бренда не може бути вира-
жена кількісно, відповідно до монетарної
величини вартості бренда. Вартість бренда
при цьому представлена як грошова сума,
що дорівнює майбутньому доходу.

Існує багато методик, які дають змогу
зробити аналіз бренда як фінансового акти-
ву, проте деякі фахівці мають думку, що їх
можна вважати актуальними тільки в тих
країнах, де бренд дозволено включати в
баланс компанії. Хоча, безсумнівно, неза-
лежно від балансу вартість бренда безпо-
середньо позначається на ринковій вартості
компанії.

В інших методах, орієнтованих на якісні
показники, вартість бренда визначається за
допомогою додаткових переваг продуктів
або послуг цього бренда, що найкраще від-
повідає змістовному концепту вартості бре-
нда. Таким чином, монетарні методи зумов-
люються знаходженням вартості бренда в
грошовому еквіваленті; немонетарні – вста-
новленням індикаторів популярності, бренд-
іміджу, переваг бренда, надійністю бренда.
Перевагою в застосуванні залишаються
комбіновані методи.
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Шмыголь Н.М., Антонюк А.А. Анализ методов оценки рыночной стоимости бренда
В статье рассмотрены существующие методологии оценки стоимости бренда и проведе-

на их классификация. Показано, что выбор методологии оценки бренда зависит от постав-
ленной финансово-экономической задачи.

Ключевые слова: управление брендом, стоимость бренда, монетарная стоимость, ин-
дикаторы известности, надежность бренда.

Shmigol N., Antonyuk A. Analysis of the estimation methods market value of the brand
The article describes the methodology for assessing the value of the existing brand and held their

classification. It is shown that the choice of methodology for assessing brand depends on the set of
financial and economic problems.

Key words: brand management, the cost of delirium, the monetary value of the indicators of fame,
reliable brand.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У статті розглянуто особливості проведення фінансово-економічного аналізу на підпри-

ємстві, особливості оцінювання майнового стану, вертикального та горизонтального аналі-
зу балансу, а також оцінювання підприємства за допомогою коефіцієнтів ліквідності та пла-
тоспроможності. Проведено аналіз стану, динаміки майнового стану ПАТ “Мотор Січ”. Вияв-
лено, що підприємство є фінансово незалежним і має досить непогані показники фінансово-
економічної діяльності та тенденцію до покращення й розширення підприємства.

Ключові слова: аналіз, баланс, майновий стан, коефіцієнти платоспроможності, фінан-
совий стан, коефіцієнти ліквідності.

I. Вступ0

Перехід до ринкових відносин змінив ме-
тоди господарювання на приватних підпри-
ємствах, орієнтованих на одержання прибу-
тку, але можливість його отримання в будь-
якому випадку залежить від фінансової стій-
кості підприємства.

У сучасних умовах виживання підприємс-
тва в конкурентному середовищі залежить
від його фінансової стійкості, яка досягаєть-
ся за допомогою підвищення ефективності
виробництва на основі економного викорис-
тання всіх видів ресурсів, зниження витрат,
виявлення наявних резервів підвищення
виробництва продукції (робіт, послуг) та збі-
льшення прибутку.

Фінансовий стан підприємства, його стій-
кість і стабільність безпосередньо залежать
від результатів виробничої, комерційної та
фінансової діяльності. Якщо виробничий і
фінансовий плани успішно виконуються, то
це сприятливо впливає на фінансове стано-
вище підприємства, і, навпаки, через недо-
виконання плану з виробництва і реалізації
продукції відбувається підвищення її собіва-
ртості, зменшення виручки і суми прибутку і,
як наслідок, погіршення фінансового стану
підприємства та його платоспроможності.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки
і не допустити банкрутства підприємства,
керівництво має добре знати, як управляти
фінансами, якою має бути структура капіта-
лу за складом і джерелами утворення, яку
частку повинні займати власні кошти, а яку –
позикові.

Фінансовий стан підприємства доводить-
ся аналізувати не тільки керівництву, але і
його засновникам, інвесторам з метою ви-
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вчення ефективності використання ресурсів,
банкам – для оцінювання умов кредитуван-
ня і визначення ступеня ризику, постачаль-
никам – для своєчасного отримання плате-
жів, податковим інспекціям – для виконання
плану надходження коштів до бюджету й так
далі.

Методика аналізу фінансової звітності
розроблена досить давно та успішно вико-
ристовувалась при оцінюванні фінансової
стійкості, ліквідності та платоспроможності
підприємств. Ця проблема висвітлюється у
працях таких науковців, як Г. Білик, Б. Ва-
луєв, О. Єфімова, А. Поддерьогін, А. Шере-
мет та інші, а також у працях зарубіжних
дослідників – М. Браун, К. Друрі, Б. Нідлза,
Дж. Фостера та ін.

Актуальність теми полягає в тому, що на
сьогодні реальні умови функціонування під-
приємства зумовлюють необхідність прове-
дення об’єктивного й всебічного фінансово-
го аналізу господарських операцій, який дає
змогу визначити особливості його діяльнос-
ті, недоліки в роботі та причини їх виникнен-
ня, а також на основі отриманих результатів
виробити конкретні рекомендації з оптимі-
зації діяльності.

Розвиток теорії оцінювання фінансового
стану в Україні відбувається переважно на
основі запозичень із зарубіжних джерел. Це
зумовило різноманітність використовуваних
термінів при визначенні схожих понять, а
також різне тлумачення одних і тих самих
термінів.

По-перше, фінансовий стан розуміється
як характеристика розміщення коштів під-
приємства та їх динаміки в процесі відтво-
рення, що відображає також здатність під-
приємства до подальшого розвитку.
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А.Д. Шеремет і Р.С. Сайфулін відзнача-
ють, що “… фінансовий стан підприємства
характеризується складом і розміщенням
коштів, структурою їх джерел, швидкістю
обороту капіталу, здатністю підприємства
вчасно і в повному обсязі погашати свої зо-
бов’язання, а також іншими факторами” [4,
с. 236].

Г.В. Савицька трактує фінансовий стан
підприємства як економічну категорію, що
відображає стан капіталу в процесі його кру-
гообігу і здатність суб’єкта господарювання
до саморозвитку на фіксований момент часу
[3, с. 321].

По-друге, фінансовий стан розглядаєть-
ся як складова економічного потенціалу під-
приємства, що відображає фінансові резу-
льтати його діяльності.

Зокрема, В.В. Ковальов вважає, що в ос-
нову аналізу фінансового стану “… закла-
дено поняття економічного потенціалу ко-
мерційної організації та його перманентні
зміни з плином часу”. Під економічним поте-
нціалом розуміється “… здатність підприєм-
ства досягати поставлені перед ним цілі,
використовуючи наявні в нього матеріальні,
трудові і фінансові ресурси” [2, с. 434].

Виділяють дві сторони економічного по-
тенціалу: майновий і фінансовий стан.

Майновий стан характеризується вели-
чиною, складом і станом активів, якими во-
лодіє й розпоряджається підприємство. Во-
но змінюється з часом за рахунок різних фа-
кторів, головним з яких є досягнуті за мину-
лий період фінансові результати. Фінансо-
вий стан визначається досягнутими за звіт-
ний період фінансовими результатами, на-
веденими у звіті про прибутки й збитки, і,
крім того, описується деякими статтями ба-
лансу, а також співвідношеннями між ними.

При цьому з позиції короткострокової пе-
рспективи говорять про ліквідність і плато-
спроможність підприємства, а в довгостро-
ковому плані – про його фінансову стійкість.

По-третє, існує обліково-аналітичний під-
хід до визначення фінансового стану як су-
купності показників фінансової звітності під-
приємства.

По-четверте, фінансовий стан розуміють
як характеристику інвестиційної привабли-
вості підприємства, його конкурентоспромо-
жності на фінансовому ринку.

Зокрема, І.Т. Балабанов визначає фінан-
совий стан господарюючого суб’єкта як ха-
рактеристику його фінансової конкурентосп-
роможності (тобто платоспроможності, кре-
дитоспроможності), використання фінансо-
вих ресурсів і капіталу, виконання зобов’я-
зань перед державою й іншими господарю-
ючими суб’єктами [1, с. 7].

Отже, фінансовий стан являє собою ре-
зультат дій, котрі з’являються в процесі кру-
гообігу засобів підприємства, а також дже-

рел виникнення цих коштів, що характеризує
наявність активів на певний період часу, здат-
ність підприємства розвиватися та бути стабі-
льним у мінливих умовах середовища, а та-
кож інвестиційну привабливість підприємства.

II. Постановка завдання
Метою статті є аналіз фінансово-еконо-

мічного стану публічного акціонерного това-
риства “Мотор Січ” і надання пропозицій
щодо вдосконалення фінансового стану та
підвищення прибутковості підприємства.

III. Результати
Аналіз фінансового стану фірми – це роз-

рахунок, інтерпретація й оцінювання компле-
ксу фінансових показників, що характеризу-
ють різні сторони діяльності організації.

Мета аналізу – отримання інформації, не-
обхідної для прийняття управлінських рішень
внутрішніми користувачами інформації (ад-
міністрація фірми) про коригування фінансо-
вої політики підприємства, зовнішніми корис-
тувачами – про реалізацію конкретних планів
щодо підприємства (придбання, інвестуван-
ня, укладання контрактів тощо).

Основні завдання, які вирішуються при
проведенні фінансового аналізу:
– визначення (“фіксація”) фінансового ста-

ну підприємства на момент дослідження;
– виявлення тенденцій і закономірностей

у розвитку підприємства за досліджува-
ний період;

– визначення “вузьких” місць, що негатив-
но впливають на фінансовий стан під-
приємства;

– виявлення резервів, які підприємство
може використовувати для поліпшення
фінансового стану.
Основні напрями аналізу:

– аналіз структури балансу та чистого
оборотного капіталу;

– аналіз ліквідності й фінансової стійкості;
– аналіз прибутковості та структури витрат;
– аналіз оборотності;
– аналіз рентабельності;
– аналіз ефективності праці.

Залежно від поставлених цілей фінансо-
вий аналіз стану підприємства може бути
доповнений іншими дослідженнями (марке-
тинговими, технологічними).

Основні методи аналізу:
– горизонтальний (поздовжній) або аналіз

тенденцій, при якому показники порів-
нюються з аналогічними за інші періоди;

– вертикальний (глибинний), при якому
досліджується структура показників
шляхом поступового “спуску” на нижчі
рівні деталізації;

– факторний аналіз – аналіз впливу окре-
мих елементів фінансової діяльності під-
приємства на основні економічних пока-
зників;

– порівняльний – порівняння досліджува-
них показників з аналогічними середньо-
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галузевими або з аналогічними показни-
ками основних конкурентів.
Мета аналізу балансу – охарактеризува-

ти структуру майна організації та джерел
його фінансування.

З управлінської точки зору, аналіз балан-
су дає змогу отримати інформацію для ха-
рактеристики збутової та заготівельної полі-
тики організації, умов взаємовідносин орга-
нізації з постачальниками і покупцями
(включаючи характеристику заборгованості
за раніше залученими кредитами, перед
бюджетом та персоналом).

Аналіз балансу починається з опису за-
гальної суми майна підприємства і динаміки
її зміни протягом аналізованого періоду. Ре-
зультатом цієї частини аналізу має стати
виявлення джерел збільшення або скоро-
чення активів підприємства та визначення
статей активів, за якими ці зміни відбулися.

Аналіз структури балансу проводиться за
блоками: визначається частка постійних і
поточних активів у валюті балансу; далі роз-
глядається їх структура. Аналогічно дослі-
джуються пасиви підприємства: визначаєть-
ся частка інвестованого капіталу і поточних
пасивів у валюті балансу; далі розглядаєть-
ся їх структура.

Сьогодні велика увага приділяється ана-
лізу платоспроможності та ліквідності. Кое-
фіцієнти платоспроможності характеризу-
ють можливість виконати зобов’язання пе-
ред кредиторами та інвесторами, які мають
довгострокові вкладення в підприємство
(табл. 1).

Коефіцієнти ліквідності відображають здат-
ність підприємства вчасно оплатити свою
короткострокову заборгованість, мобілізува-
вши ліквідні активи (табл. 2).

Таблиця 1
Коефіцієнти платоспроможності

№ Назва коефіцієнта Формула коефіцієнта
1 Коефіцієнт фінансової

незалежності (автономії)
Джерела власних коштів

Підсумок балансу
2 Коефіцієнт фінансової стійкості Джерела власних коштів Довгострокові обов'язки

Підсумок балансу
+

3 Коефіцієнт фінансового левериджу Довгострокові обов'язки
Джерела власних коштів

4 Коефіцієнт забезпеченості власними
джерелами коштів

Джерела власних коштів Вартість основних засобів
Оборотні активи

+

Таблиця 2
Коефіцієнти ліквідності

№ Назва коефіцієнта Формула коефіцієнта
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти Поточні фінансові інвестиції

Поточні зобов'язання
+

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові кошти Поточні фін. інвестиції Дебіторська заборгованість
Поточні зобов'язання

+ +

3 Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи
Поточні зобов'язання

Що стосується оцінювання фінансово-
економічного стану ПАТ “Мотор Січ”, то спо-
чатку розглянемо майновий стан підприємс-
тва, що дасть можливість визначити абсо-
лютні та відносні зміни статей балансу за
аналізовані роки та визначити структуру ре-
сурсів фінансової діяльності підприємства.

За даними балансу (Форма № 1) визна-
чається вартість усього майна підприємства
(валюта балансу) на певну звітну дату.

Доцільним є проведення горизонтально-
го та вертикального аналізу структури акти-
вів ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.
(табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз структури активу ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки
Показники Код

рядка 2009 2010 2011
Відхилення
2009–2010

Відхилення
2010–2011

Вертикальний
аналіз

за 2011 р., %
АКТИВ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 839 1394 9757 555 8363 0,12
     первісна вартість 011 15 241 16 767 28 018 1526 11 251 0,34
     накопичена амортизація 012 (14 402) (15 373) (18 261) –971 –2888 –0,22
Незавершені капітальні інвестиції 020 213 187 287 023 310 819 73 836 23 796 3,80
Основні засоби:  
     залишкова вартість 030 921 056 1 197 879 1 820 594 276 823 622 715 22,25

2009 2010 2011
     Первісна вартість 031 2 118 701 2 524 853 3 313 588 406 152 788 735 40,50
     знос 032 (1 197 645) (1 326 974) (1 492 994) –2 524 619 –166 020 –18,25
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Продовження табл. 3

Показники Код
рядка Роки Відхилення

2009–2010
Відхилення
2010–2011

Вертикальний
аналіз

за 2011 р., %
Довгострокові біологічні активи:  
     справедлива (залишкова) вартість 035  
     первісна вартість 036  
     накопичена амортизація 037  
Довгострокові фінансові інвестиції:  
     які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств 040 256 921 357 385 373 765 100 464 16 380 4,57

     інші фінансові інвестиції 045 6263 30795 21438 24532 –9357 0,26
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6595 6595 6646 0 51 0,08
Справедлива (залишкова) вартість інвес-
тиційної нерухомості

055  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056  
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 2837 642 642 -2195 0,01
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 140 7698 1 881 713 2 543 661 474 015 661 948 31,09
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 365 529 552 669 881 974 187 140 329 305 10,78
Поточні біологічні активи 110 115 122 157 7 35 0,01
Незавершене виробництво 120 1 118 765 1 549 420 2 339 595 430 655 790 175 28,59
Готова продукція 130 96 522 135 758 217 507 39 236 81 749 2,66
Товари 140 4298 5542 5166 1244 -376 0,06
Векселі одержані 150  
Дебіторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги:

 

     чиста реалізаційна вартість 160 145 626 328 356 415 548 182 730 87 192 5,08
     первісна вартість 161 171 810 355 889 442 980 184 079 87 091 5,41
     резерв сумнівних боргів 162 (26 184) (27 533) (27 432) –1349 101 –0,34
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
     з бюджетом 170 69 697 200 687 242 757 130 990 42 070 2,97
     за виданими авансами 180 526 435 766 729 731 861 240 294 –34 868 8,94
     з нарахованих доходів 190  
     із внутрішніх розрахунків 200 4305 3717 5242 –588 1525 0,06
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 102 782 84 512 185 217 –18 270 100 705 2,26
Поточні фінансові інвестиції 220 104 970 69 031 100 108 –35 939 31 077 1,22
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
     у національній валюті 230 70 603 115 931 89 529 45 328 –26 402 1,09
     у т. ч. в касі 231 186 139 291 -47 152 0,01
     в іноземній валюті 240 116 787 327 268 258 347 210 481 –68 921 3,16
Інші оборотні активи 250 87 514 116 844 152 746 29 330 35 902 1,87
Усього за розділом II 260 2 813 948 4 256 586 5 625 754 1 442 638 1 369 168 68,75
III. Витрати майбутніх періодів 270 1445 3604 12 924 2159 9320 0,16
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 4 223 091 6 141 903 8 182 339 1 918 812 2 040 436 100,00

З даних вищенаведеної таблиці слід від-
значити, що на кінець 2010 р. спостерігало-
ся збільшення майна ПАТ “МОТОР СІЧ” на
1 918 812 тис. грн.

Це є позитивним моментом, адже свідчить
про розширення виробничої діяльності. Однак
на кінець 2011 р. майно підприємства збільши-
лось на 2 040 436 тис. грн, тобто у 1,06 раза
більше порівняно з попереднім роком.

Це свідчить про розширення фінансової
діяльності і в цілому є позитивною характе-
ристикою діяльності підприємства.

Вартість запасів підприємства у 2009 р. ста-
новила в абсолютних величинах 365 529 тис.
грн. За звітний період вони збільшились на
187 140 тис. грн, і на кінець 2011 р. дорів-
нювали 881 874 тис. грн.

Збільшення вартості запасів має позити-
вний характер тільки у тому випадку, якщо

не відбувалося зниження оборотності запа-
сів. У протилежному випадку це є негатив-
ним явищем.

На кінець 2009 р. у цілому вся дебіторсь-
ка заборгованість становила 705 407 тис. грн,
в 2010 р. дорівнювала 1 055 645 тис. грн, а
на кінець 2011 р. – 1 165 075 тис. грн.

Таке зростання дебіторської заборгова-
ності є наслідком підвищення попиту на
продукцію підприємства, збільшенням обся-
гу товарного кредиту та оцінюється позити-
вно, бо свідчить про підвищення ефектив-
ності використання капіталу.

Дивлячись на вертикальний аналіз за
2011 р., оборотні активи в структурі балансу
займають 68,75%, а необоротні – 31,09%.

Проведемо аналіз пасиву балансу за
2009–2011 рр. (табл. 4).
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Таблиця 4
Аналіз пасиву балансу ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки
Показники Код

рядка 2009 2010 2011
Відхилення
2009–2010

Відхилення
2010–2011

Верти
кальний
аналіз за
2011 р.,%

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 280 529 280 529 280 529 0 0 3,43
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 171 757 171 757 171 757 0 0 2,10
Інший додатковий капітал 330 658 522 656 557 655 858 –1965 –699 8,02
Резервний капітал 340 70 145 70 145 70 145 0 0 0,86
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 383 599 2 611 030 3 935 387 1 227 431 1 324 357 48,10
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370 (4878) (4878) (4878) 0 0 –0,06
Усього за розділом I 380 2 559 674 3 785 140 5 108 798 1 225 466 1 323 658 62,44
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і пла-
тежів
Забезпечення виплат персоналу 400 6191 6389 8311 198 1922 0,10
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових
резервах

416

Залишок сформованого призового фонду,
що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату
джек-поту, не забезпеченого сплатою участі
у лотереї

418

Цільове фінансування 420 578 480 529733 -98 529253 6,47
Усього за розділом II 430 6769 6869 538 044 100 531 175 6,58
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 73 546 103 771 72 721 30 225 –31 050 0,89
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 12 619 6035 0 –6584 –6035 0,00
Відстрочені податкові зобов’язання 460 119 980 156 090 10 479 36 110 –145 611 0,13
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480 206 145 265 896 83 200 59 751 –182 696 1,02
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 53 868 401 533 291 621 347 665 –109 912 3,56
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510 29 260 36 518 29 463 7258 –7055 0,36

Векселі видані 520 9312 473 473 –8839 0 0,01
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги 530 86 701 67 102 121 293 –19 599 54 191 1,48

Поточні зобов’язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 657 153 1 368 072 1 851 853 710 919 483 781 22,63
     з бюджетом 550 49 122 85 615 23 804 36 493 –61 811 0,29
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 19 142 18 272 25 850 –870 7578 0,32
     з оплати праці 580 38 827 38 179 44 223 –648 6044 0,54
     з учасниками 590 9953 3438 10 044 –6515 6606 0,12
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними
для продажу

605

Інші поточні зобов’язання 610 12 112 64 736 53 475 52 624 –11 261 0,65
Усього за розділом IV 620 1 450 269 2 083 938 2 452 099 633 669 368 161 29,97
V. Доходи майбутніх періодів 630 234 60 198 –174 138 0,00
Баланс 640 4 223 091 6 141 903 8 182 339 1 918 812 2 040 436 100,00

Аналізуючи дані пасиву балансу ПАТ
“МОТОР СІЧ”, можна зробити такі висновки:
статутний капітал та додатковий вкладений
капітал протягом трьох років не змінювався.
Приріст власного капіталу відбувається за
рахунок нерозподіленого прибутку, що свід-
чить про прибуткову діяльність підприємст-
ва. Значне місце займає збільшення довго-
строкових фінансових зобов’язань у 2010 р.
(на 36 110 тис. грн), але в 2011 р. ця сума
значно зменшилась (на 182 696 тис. грн) та
становила 83 200 тис. грн.

Згідно з аналізом динаміки і структури
пасивів балансу за 2009–2011 рр. ПАТ
“МОТОР СІЧ”, можна визначити, що влас-
ний капітал збільшився на 1 225 466 тис. грн
станом на кінець 2010 р. порівняно з
2009 р., та на 1 323 658 тис. грн станом на
2011 р. порівняно з 2010 р.

У загальній структурі балансу власний
капітал займає 62,44%, довгострокові зо-
бов’язання 1,02% та поточні зобов’язання
29,97%. Поточні зобов’язання на кінець
2010 р. порівняно з 2009 р. підвищились на
633 669 тис. грн, а на кінець 2011 р. порів-
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няно з 2010 р. – на 368 161 тис. грн. Такі
показники свідчать про те, що акціонерне
товариство фінансово стійке, стабільне й
незалежне від кредиторів.

Для більш повного аналізу майна ПАТ
“МОТОР СІЧ” необхідно оцінити стан основ-
них засобів за допомогою показників майно-
вого стану підприємства (табл. 5).

Таблиця 5
Аналіз майнового стану ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки№
з/п Показники 2009 2010 2011

Відхилення
2010–2009

Відхилення
2011–2010

1 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах 0,528 0,495 0,574 –0,033 0,079
2 Частка основних засобів в активах 0,219 0,032 0,223 –0,187 0,191
3 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,565 0,526 0,451 –0,039 –0,075
4 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,076 0,161 0,238 0,085 0,077
5 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах 0,06 0,07 0,05 0,01 –0,02
6 Частка оборотних виробничих активів 0,115 0,342 0,395 0,227 0,053
7 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах 0,173 0,495 0,574 0,322 0,079
8 Коефіцієнт мобільності активів 2,01 2,25 1,27 0,24 –0,98

Частка оборотних виробничих фондів в
обігових коштах показує частку обігових ко-
штів у виробничій сфері. У нашому випадку
протягом 2010 р. цей показник зменшився,
що є негативним явищем. Але на кінець
2011 р. частка оборотних виробничих фон-
дів в обігових коштах зросла, що свідчить
про збільшення оборотних коштів і дуже по-
зитивно впливає на виробництво, особливо
за умов інфляції. Частка основних засобів в
активах також збільшилась на 2011 р. на
0,191, що є негативним явищем, бо частка
основних засобів в активах показує частку
коштів, інвестованих в основні засоби у ва-
люті балансу.

Коефіцієнт зносу характеризує ту частку
вартості основних фондів, що її списано на
витрати виробництва в попередніх періодах.
Протягом трьох років цей коефіцієнт змен-
шувався, що свідчить про покращення тех-
нічного стану основних засобів. Розрахова-
ний коефіцієнт оновлення основних фондів
у 2009 р. показав, що частина модифікова-
ного нового обладнання, введеного в екс-
плуатацію у звітному періоді, від загальної
вартості основних фондів становить 7,6%, у
2010 р. 16,1% та у 2011 р. 23,8%.

Частка оборотних виробничих фондів в
активах має позитивну тенденцію збільшен-
ня протягом усього досліджуваного періоду.
Збільшення частки оборотних активів у
структурі активів підприємства вказує на
формування більш мобільної структури ак-
тивів, що сприяє прискоренню оборотності
засобів підприємства, а також на відволі-
кання частини поточних активів на кредиту-
вання споживачів товарів, робіт, послуг під-
приємства, дочірніх підприємств та інших
дебіторів.

Коефіцієнт мобільності активів протягом
досліджуваних років мав тенденцію до зме-
ншення, але це не є негативним, адже кое-
фіцієнт протягом трьох років був у межах
норми (Кмоб = 0,5).

Фінансовий стан підприємства безпосе-
редньо залежить від того, наскільки засоби,
що вкладені в активи підприємства, транс-
формуються в реальні грошові кошти, а та-
кож залежить від того, як ефективно на під-
приємстві використовують його активи. То-
му доцільним є розрахунок показників ефек-
тивності використання майна, які наведені в
табл. 6.

Таблиця 6
Показники ефективності використання майна ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки№
з/п Показники 2009 2010 2011

Відхилення
2010–2009

Відхилення
2011–2010

1 Коефіцієнт оборотності активів 0,888 0,813 0,708 –0,075 –0,105
2 Тривалість одного обороту активів, дні 405 443 508 38 65
3 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,33 1,175 1,027 –0,155 –0,148
4 Період одного обороту обігових коштів 271 306 350 35 44
5 Коефіцієнт оборотності запасів 1,348 1,189 0,85 –0,159 –0,339
6 Період одного обороту запасів 267 303 424 36 121
7 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,337 4,709 1,072 0,372 –3,637
8 Період погашення дебіторської заборгованості 83 76 336 –7 260
9 Коефіцієнт оборотності готової продукції 38,75 36,84 114,04 –1,91 77,2
10 Період погашення кредиторської заборгованості 20 38 41 18 3

Аналіз ефективності використання майна
підприємства показав, що середній термін
обороту активів у 2009 р. становив 405 днів,
всі наступні роки він збільшувався та в 2011 р.
дорівнював 508 днів. Ці зміни призвели до
зменшення динаміки коефіцієнта оборотності
активів з 0,888 до 0,708. Це відбулося за ра-
хунок двох факторів: збільшення виручки від
реалізації продукції та активів підприємства.

Аналогічна ситуація відбувається і з ко-
ефіцієнтом оборотності запасів, який за три
звітних періоди зменшився з 1,348 до 0,85.
Тривалість одного обороту запасів на 2009 р.
була 267 днів. За 2010 р. тривалість оборо-
ту збільшилась на 36 діб, а за 2011 р. на
121 добу. На кінець 2011 р. стала дорівню-
вати 424 добам. Це означає, що збільшилась
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кількість днів, протягом яких виробничі запа-
си проходять усі стадії одного кругообігу.

Наведені дані свідчать про уповільнення
оборотності капіталу в запасах, а отже, про
менш ефективне розпорядження ними у зві-
тному періоді. Уповільнення оборотності
запасів може статися за рахунок нагрома-
дження зайвих, неходових, залежаних ма-
теріалів, а також за рахунок придбання до-
даткових запасів у зв’язку з очікуванням
зростання темпів інфляції і дефіциту.

Для відображення фінансового стану до-
сліджуваного підприємства складений ана-
літичний баланс за даними річних балансів
підприємства за 2009, 2010 і 2011 рр.

Для характеристики ліквідності ПАТ
“МОТОР СІЧ” необхідно провести аналіз лік-
відності балансу шляхом групування активів
та пасивів за ступенем їх ліквідності (табл. 7).

Порівняємо дані між собою та занесемо
результати в табл. 8.

Таблиця 7
Аналіз ліквідності балансу ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки РокиАктив Код
рядка 2009 2010 2011 Пасив Код

рядка 2009 2010 2011
А1 230, 240 187 390 443 199 347 876 П1 540-610 759580 786309 1574874

А2 150-180,
210, 220 1 139 514 1 826 401 2 145 903 П2 500-530 844 524 663 860 505 626

А3
100, 120,
130, 140,
250, 270

1 673 978 2 363 876 3 609 912 П3 480 125 766 206 145 265 896

А4 080 1 398 028 1 896 693 2 543 661 П4 380,
430, 630 1 813 444 2 566 677 3 792 069

Баланс 280 4 210 663 6 153 764 8 182 339 Баланс 640 3 537 314 4 223 091 6 141 903

Таблиця 8
Порівняння результатів аналізу ліквідності балансу

Роки
2009 2010 2011

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2
А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3
А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

Результати розрахунків свідчать, що на
підприємстві при зіставленні підсумків груп
за активами та пасивами досліджуване під-
приємство протягом трьох років є ліквідним.

Для деталізації вищепроведеного аналі-
зу доцільно провести аналіз ліквідності за
допомогою фінансових коефіцієнтів. Вони

застосовуються для оцінювання здатності
підприємства виконувати свої короткостро-
кові зобов’язання. Показники ліквідності да-
ють уявлення не тільки про платоспромож-
ність підприємства на конкретну дату, а й у
випадках надзвичайних ситуацій (табл. 9).

Таблиця 9
Аналіз ліквідності ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки№
з/п

Показники
2009 2010 2011

Відхилення
2010–2009

Відхилення
2011–2010

1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,977 2,04 2,29 0,063 0,25
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,862 0,966 0,89 0,104 –0,076
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,132 0,213 0,142 0,081 –0,071
4 Співвідношення короткострокової дебіторської і

кредиторської заборгованостей 1,123 0,963 0,8 –0,16 –0,163

Як видно з наведеного розрахунку, кое-
фіцієнт поточної ліквідності збільшується
протягом трьох років та має значення вище
норми. Це вважається негативним явищем,
оскільки може свідчити про порушення стру-
ктури капіталу. Коефіцієнт швидкої ліквідно-
сті на кінець 2010 р. підвищився, але на
2011 р. мав тенденцію до спаду. Він має
значення трохи нижче норми, що допуска-
ється у світовій практиці.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності лише в
2010 р. був в межах норми (0,2–0,35), а в усі
інші роки не досягав цієї позначки. Це свід-
чить про те, що підприємству не вистачає
грошових коштів для розрахунку за поточ-
ними зобов’язаннями і воно користується
комерційним кредитом. Як видно із наведе-

ного розрахунку, коефіцієнт абсолютної лік-
відності нижче нормативного мінімуму, оскі-
льки становить 0,132 – у 2009 р., 0,213 – у
2010 р. та 0,142 – у 2011 р. Це свідчить про
те, що на початок періоду підприємство ли-
ше на 13,2% могло погасити всі свої борги,
а в 2011 р. – на 14,2%. Зростання коефіціє-
нта пояснюється збільшенням грошових
коштів на рахунках підприємства.

Розрахунок співвідношення короткостро-
кової дебіторської та кредиторської забор-
гованостей показав, що в 2009 р. підприємс-
тво було спроможне розрахуватися з креди-
торами за рахунок дебіторів протягом року,
але в 2010 та 2011 рр. підприємство цього
зробити не в змозі.
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Для оцінювання показників платоспро-
можності досліджуваного підприємства до-
цільно провести розрахунок показників: ав-

тономії, фінансової стабільності, фінансово-
го левериджу, забезпечення оборотних ак-
тивів власними коштами (табл. 10).

Таблиця 10
Аналіз платоспроможності ПАТ “МОТОР СІЧ” за 2009–2011 рр.

Роки№
з/п Показники 2009 2010 2011
1 Коефіцієнт автономії 0,61 0,62 0,69
2 Коефіцієнт фінансової стабільності 1,54 1,62 2,23
3 Коефіцієнт фінансового левериджу 0,09 0,07 0,01
4 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами 0,4 0,45 0,55

Всі зобов’язання підприємства можуть бу-
ти покриті власними активами, оскільки зна-
чення показника автономії перебуває в ме-
жах норми. Збільшення коефіцієнта автоно-
мії на кінець 2011 р. свідчить про більшу фі-
нансову незалежність, підвищення гарантії
погашення підприємством своїх зобов’язань.

За розрахунками коефіцієнта фінансової
стабільності, значення показника перебуває
в межах норми, можна зробити висновок,
що підприємство має стійкий фінансовий
стан і відносно незалежне від зовнішніх фі-
нансових джерел. За коефіцієнтом фінансо-
вого левериджу досліджуваного підприємс-

тва спостерігаються позитивні тенденції за
рахунок збільшення власних коштів.

Коефіцієнт забезпечення оборотних акти-
вів власними коштами впродовж досліджу-
ваних років завжди вищий за нормативний
показник, що свідчить про непоганий фінан-
совий стан підприємства і його спроможність
проводити незалежну фінансову політику.

Використовуючи методику розрахунку по-
казників фінансової стійкості та на основі да-
них балансу підприємства, дамо оцінку фінан-
сової стійкості підприємства “МОТОР СІЧ”
(табл. 11).

Таблиця 11
Показники фінансової стійкості підприємства ПАТ “МОТОР СІЧ”

Роки№
з/п Показник 2009 2010 2011

Відхилення
2010–2009

Відхилення
2011–2010

1 Коефіцієнт автономії 0,61 0,62 0,69 0,15 –0,09
2 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,39 0,38 0,31 –0,01 –0,07
3 Коефіцієнт фінансової залежності 1,64 1,61 1,45 –0,03 –0,16
4 Маневреність робочого капіталу 1,23 1,03 1,08 –0,2 0,05
5 Коефіцієнт покриття запасів 1,69 1,79 1,55 0,1 –0,24

6 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами
запасів 0,73 0,85 0,9 0,12 0,05

7 Коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів власними
коштами 0,4 0,45 0,55 0,05 0,1

8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,27 0,31 0,38 0,04 0,07
9 Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів 0,16 0,23 0,11 0,07 -0,12
10 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,66 0,66 0,7 0 0,04

Відповідно, за даними табл. 11, перші
три показники характеризують фінансовий
стан підприємства з позиції структури капі-
талу. Чим вище рівень першого показника
та нижче другого, тим стійкішим є фінансове
становище підприємства. У нашому випадку
станом на 2009 р. ПАТ “МОТОР СІЧ” фінан-
сувалося за рахунок власного капіталу на
61% та на 39% за рахунок позиченого. За
період з 2009 р. до 2011 р. відбувається збі-
льшення (зменшення) в динаміці коефіцієн-
тів автономії та коефіцієнтів концентрації
залученого капіталу. Це є позитивною тен-
денцією, оскільки свідчить про збільшення
(зменшення) підприємством фінансування
своєї діяльності за рахунок власного капіта-
лу до 69% і за рахунок залученого до 31%.
Відповідно, при зростанні частки власного
капіталу зменшується коефіцієнт фінансової
залежності. Зменшення в динаміці коефіціє-
нта фінансової залежності та коефіцієнта
заборгованості означає зменшення частки
позичених коштів у фінансуванні підприємс-
тва, а зростання коефіцієнта фінансування –
зростання власних коштів, і навпаки.

У результаті діяльності підприємства за
2009–2011 рр. відзначалося зростання кое-
фіцієнтів забезпеченості, що свідчить про
підвищення ефективності роботи організації.

Зростання коефіцієнта маневреності ка-
піталу свідчить про збільшення частини
власного капіталу, яка використовується
для фінансування поточної діяльності, тобто
вкладена в оборотні кошти.

Спостереження динаміки показників ав-
тономії, забезпечення оборотних активів
власними коштами та фінансового левери-
джу показало позитивну тенденцію до збі-
льшення коефіцієнтів: автономії, забезпе-
чення оборотних активів власними коштами,
фінансової стабільності станом на 2011 р.

Аналіз фінансової стабільності дав мож-
ливість оцінити готовність підприємства до
погашення своїх боргів. ПАТ “МОТОР СІЧ” є
незалежним з фінансового боку та протягом
трьох років рівень цієї незалежності зростає.

Для перспективного фінансового плану-
вання необхідно прогнозувати показники
фінансової стійкості, що є втіленням страте-
гії підприємства на ринку. Фінансове прогно-
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зування передбачає вивчення можливого
стану фінансової діяльності підприємства.
Основою є аналіз існуючих показників з на-
ступним моделюванням майбутньої ситуації
підприємства.

ПАТ “МОТОР СІЧ” у розглянутому періоді
має майже всі позитивні показники, тобто
підприємство є прибутковим та фінансово

незалежним. Спостерігається й надалі під-
вищення фінансового стану підприємства.
Для кращого розуміння ситуації було скла-
дено прогнозний баланс на кінець 2012 р.,
та порівняємо його з попереднім періодом
за вертикальним і горизонтальним аналізом
(табл. 12).

Таблиця 12
Прогнозування активу балансу ПАТ “МОТОР СІЧ” на кінець 2012 р.

Показники Код
рядка 2011 Прогнозований

2012
Відхилення
2011–2012

Вертикальний
аналіз,%

АКТИВ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
    залишкова вартість 010 9757 11 019 1262 0,11
    первісна вартість 011 28 018 35 351 7333 0,34
    накопичена амортизація 012 (18 261) (24 332) –6071 –0,24
Незавершені капітальні інвестиції 020 31 819 511 796 200 977 4,96
Основні засоби:
    залишкова вартість 030 1 820 594 2 104 848 284 254 20,40
    первісна вартість 031 3 313 588 3 740 516 426 928 36,26
    знос 032 (1 492 994) (1 635 668) –142 674 –15,85
Довгострокові біологічні активи:
    справедлива (залишкова) вартість 035
    первісна вартість 036
    накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 040 373 765 394 904 21 139 3,83

    інші фінансові інвестиції 045 21 438 12 506 –8932 0,12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6646 23 999 17 353 0,23
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухо-
мості 055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 642 642 0 0,01
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 2 543 661 3 059 714 516 053 29,66
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 881 974 1 138 394 256 420 11,03
Поточні біологічні активи 110 157 188 31 0,00
Незавершене виробництво 120 2 339 595 3 145 642 806 047 30,49
Готова продукція 130 217 507 252 009 34 502 2,44
Товари 140 5166 6052 886 0,06
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    чиста реалізаційна вартість 160 415 548 331 661 –83 887 3,21
    первісна вартість 161 442 980 349 782 –93 198 3,39
    резерв сумнівних боргів 162 (27 432) (18 121) 9311 –0,18
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    з бюджетом 170 242 757 459 583 216 826 4,45
    за виданими авансами 180 731 861 784 305 52 444 7,60
    з нарахованих доходів 190
    із внутрішніх розрахунків 200 5242 3176 –2066 0,03
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 185 217 203 181 17 964 1,97
Поточні фінансові інвестиції 220 100 108 525 512 425 404 5,09
Грошові кошти та їх еквіваленти:
    у національній валюті 230 89 529 23 333 –66 196 0,23
    у т. ч. в касі 231 291 222 –69 0,00
    в іноземній валюті 240 258 347 155 886 –102 461 1,51
Інші оборотні активи 250 152 746 179 716 26 970 1,74
Усього за розділом II 260 5 625 754 7 208 838 1 583 084 69,87
III. Витрати майбутніх періодів 270 12 924 48 385 35 461 0,47
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 8 182 339 10 316 937 2 134 598 100,00

З даних вищенаведеної таблиці слід від-
значити, що запропоновані дії з покращення
фінансового стану ПАТ “МОТОР СІЧ” на кі-

нець 2012 р. призведуть до збільшення
майна ПАТ “МОТОР СІЧ” на 2 134 598 тис.
грн (табл. 13). Це свідчить про розширення
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виробничої та фінансової діяльності і в ці-
лому є позитивною характеристикою діяль-
ності підприємства.

Дивлячись на вертикальний аналіз за
2012 р., оборотні активи в структурі балансу
займають 69,87%, що порівняно з 2011 р.
більше, а необоротні – 29,66%.

Таблиця 13
Прогнозування пасиву балансу ПАТ “МОТОР СІЧ” на кінець 2012 р.

Показники Код
рядка 2011 Прогнозований

2012
Відхилення
2011–2012

Вертикальний
аналіз, %

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 280 529 280 529 0 2,72
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 171 757 407 104 235 347 3,95
Інший додатковий капітал 330 655 858 659 040 3182 6,39
Резервний капітал 340 70 145 70 145 0 0,68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3 935 387 5 316 655 1 381 268 51,53
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370 (4878) (–) 4878 0,00
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 5 108 798 6 733 473 1 624 675 65,27
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8311 6465 –1846 0,06
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що під-
лягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-
поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418

Цільове фінансування 420 529 733 833 251 303 518 8,08
Усього за розділом II 430 538 044 839 716 301 672 8,14
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 72 721 55 416 –17 305 0,54
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 0 0,00
Відстрочені податкові зобов’язання 460 10 479 4372 –6107 0,04
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480 83 200 59 788 –23 412 0,58
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 291 621 273 368 –18 253 2,65
Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями 510 29 463 29 552 89 0,29

Векселі видані 520 473 473 0 0,00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530 121 293 241 434 120 141 2,34

Поточні зобов’язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 1 851 853 1 909 631 57 778 18,51
     з бюджетом 550 23 804 8408 –15 396 0,08

     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 25 850 32 097 6247 0,31
     з оплати праці 580 44 223 45 996 1773 0,45
     з учасниками 590 10 044 50 555 40 511 0,49
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами
та групами вибуття, утримуваними для продажу 605

Інші поточні зобов’язання 610 53 475 91 231 37 756 0,88
Усього за розділом IV 620 2 452 099 2 682 745 230 646 26,00
V. Доходи майбутніх періодів 630 198 1215 1017 0,01
Баланс 640 8 182 339 10 316 937 2 134 598 100,00

У прогнозованому періоді ми бачимо
зменшення довгострокових фінансових зо-
бов’язань (на 23 412 тис. грн). Отже, відбу-
вається покращення фінансового стану та
зменшується залежність від кредиторів.

Власний капітал збільшиться на
1 624 675 тис. грн і станом на кінець 2012 р.
має становити 6 733 473 тис. грн. У загаль-
ній структурі балансу власний капітал також
збільшить свою частку, а саме 65,27%, дов-

гострокові зобов’язання зменшаться та бу-
дуть дорівнювати 0,58%.

Такі показники свідчать про те, що ПАТ
“МОТОР СІЧ” підтримує свою стабільність
та є фінансово стійким і незалежним від
кредиторів.

Результати дослідження показують, що
реалізація запропонованих заходів у ПАТ
“МОТОР СІЧ” призведе до підвищення рівня
фінансово-господарської діяльності і дасть



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

242

змогу підприємству залишатися на ринку
конкурентоспроможним.

Політика оптимізації структури капіталу
спрямована на підвищення частки власного
капіталу, а саме прибутку, через неможли-
вість залучення кредитів. Але ж якщо взяти
за мету підвищення рентабельності власно-
го капіталу, то теоретично найкращий варі-
ант – залучення позик. Проте є обмеження
за коефіцієнтом платоспроможності, який не
дає змоги збільшити позиковий капітал без
збільшення оборотних активів. Збільшення
питомої ваги оборотних активів дає можли-
вість збільшити позиковий капітал та змен-
шити власний і зберегти платоспромож-
ність. Рентабельність капіталу тим більша,
чим нижче його сума й вище прибуток, а при
заміні власного капіталу позиковим вона
підвищується.

IV. Висновки
1. Отже, фінансовий стан являє собою ре-

зультат дій, котрі з’являються в процесі круго-
обігу засобів підприємства, а також джерел
виникнення цих коштів, що характеризує на-
явність активів на певний період часу, здат-
ність підприємства розвиватися та бути стабі-
льним у мінливих умовах середовища, а та-
кож інвестиційну привабливість підприємства.

2. Встановлено, що оборотні активи пе-
ребувають в обороті та являють собою
джерело авансованого фінансування витрат
на виробництво продукції з моменту утво-
рення виробничих запасів до моменту над-
ходження виручки. Таким чином, забезпе-
чення грошима безперервного процесу ви-
робництва являє собою одну із функцій
оборотних активів.

3. Визначено, що ПАТ “Мотор Січ” має
досить непогані показники фінансово-еконо-

мічної діяльності, а також присутня тенденція
до розширення та покращення фінансової
стійкості підприємства. Результати розрахун-
ків свідчать, що на підприємстві при зістав-
ленні підсумків груп за активами та пасивами
досліджуване підприємство протягом трьох
років є ліквідним. Усі зобов’язання підприєм-
ства можуть бути покриті власними актива-
ми, оскільки значення показника автономії
перебуває в межах норми. Аналіз фінансової
стабільності дав можливість оцінити готов-
ність підприємства до погашення своїх боргів.
ПАТ “МОТОР СІЧ” є незалежним з фінансового
боку, однак протягом трьох років рівень цієї
незалежності зростає. ПАТ “МОТОР СІЧ” в
розглянутому періоді має майже всі позитив-
ні показники, тобто підприємство є прибутко-
вим та фінансово незалежним. І надалі спо-
стерігається підвищення фінансового стану
підприємства.
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Ярошевская О.В., Светлая А.А. Особенности анализа финансового состояния акцио-
нерного общества

В статье рассмотрены особенности проведения финансово-экономического анализа на
предприятии, особенности оценки имущественного состояния, вертикального и горизонта-
льного анализа баланса, а также оценки предприятия с помощью коэффициентов ликвидно-
сти и платежеспособности. Проведен анализ состояния, динамики имущественного поло-
жения ПАО “Мотор Сич”. Выявлено, что предприятие является финансово независимым и
имеет довольно неплохие показатели финансово-экономической деятельности и тенденцию
к улучшению и расширению предприятия.

Ключевые слова: анализ, баланс, имущественное положение, коэффициенты платежес-
пособности, финансовое состояние, коэффициенты ликвидности.

Yaroshevskaya O., Svitlа A. Features of the analysis of the financial condition of the company
The paper describes the features of the economic and financial analysis of enterprises, especially

property condition assessments, vertical and horizontal balance sheet analysis, and evaluation of the
company with liquidity ratios and solvency. The analysis of the state, the dynamics property of JSC
“Motor Sich”. It was revealed that the company is financially independent and has a pretty good
indicators of financial and economic activities, and tend to improve and expand the company.
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МАЛИЙ БІЗНЕС: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Викладено результати дослідження проблем сучасного стану та тенденцій розвитку ма-

лого бізнесу в Україні. Розглянуто механізм державного реформування аграрного сектору
економіки, запропоновано заходи щодо подальшого його розвитку.

Ключові слова: малий бізнес, агропромисловий комплекс, аграрний бізнес, державна під-
тримка, регуляторна політика.

І. Вступ0

Одним із важливих напрямів становлен-
ня та зміцнення ринкової економіки, форму-
вання конкурентного середовища в Україні є
розвиток малого підприємництва, зокрема в
агропродовольчому комплексі. Активізація
підприємницької діяльності у сфері малого
бізнесу є одним із шляхів виходу з кризи
економіки України в цілому, у тому числі і
галузей агропромислового комплексу. В аг-
ропромисловому комплексі сфера малого
бізнесу охоплює кооперативи, малі й спільні
підприємства, фермерські господарства,
товариства з обмеженою відповідальністю з
кількістю працівників до 50 осіб. Вирішення
продовольчої проблеми в Україні значною
мірою залежить від того, як будуть працю-
вати ці структури. Зарубіжний досвід розви-
тку малого бізнесу свідчить, що така форма
діяльності є одним із вирішальних чинників
науково-технічного прогресу, підвищення
ефективності виробництва, створення нових
робочих місць, скорочення безробіття. На
нинішньому етапі зусилля суспільства і
держави спрямовані на забезпечення подо-
лання наслідків глибокої кризи та виходу
економіки України на якісно новий етап роз-
витку. Це передбачає активний пошук на-
прямів, форм і важелів підвищення ефекти-
вності матеріального виробництва. В умо-
вах розширення та поглиблення інституціо-
нальних змін в економіці України, зміцнення
відносин власності проблема активізації
розвитку малого підприємництва в агропро-
довольчому комплексі набула важливого
значення.

Підприємства малого бізнесу якраз від-
значаються надзвичайною гнучкістю і здат-
ністю пристосовуватися до зміни економіч-
                                                          
0 © Гальцова О.Л., 2013

них умов, високою маневреністю стосовно
зміни ринкової кон’юктури та високою мобі-
льністю і динамічністю з погляду можливості
їх перепрофілювання, згортання або розви-
тку виробництва.

Сьогодні значна частина наших підпри-
ємців керується стратегією виживання, спо-
стерігається тенденція до скорочення кіль-
кості функціонуючих підприємств малого
бізнесу і фактична їх ефективність є ще ни-
зькою, що спричинено певними суб’єктив-
ними й об’єктивними чинниками, які потре-
бують дослідження. Глибоке і системне ви-
вчення малого підприємництва в агропро-
довольчому комплексі країни свідчить про
нагальну необхідність створення і розбудо-
ви ефективної інфраструктури підтримки й
удосконалення системи фінансово-кредит-
ного забезпечення його розвитку.

Тенденції розвитку малого бізнесу в аг-
рарній і переробній сферах АПК постійно
привертають увагу зарубіжних та вітчизня-
них учених. Вагомий внесок у вивчення ма-
лого бізнесу зробили З. Варналій, М. Воро-
нов, Б. Данилишин та ін. Проблемам малого
підприємництва, зокрема в аграрній сфері,
присвячені роботи П. Гайдуцького, Д. Кри-
санова, М. Маліка, П. Саблука та інших нау-
ковців. Враховуючи, з одного боку, дина-
мізм, а з другого – суперечливий і нестійкий
характер розвитку малого бізнесу, закономі-
рно загострюється потреба розширення і
поглиблення досліджень різних аспектів йо-
го регіональної і галузевої специфіки в аг-
рарній і переробній сферах АПК України.
Актуальними залишаються проблеми роз-
будови інфраструктури аграрного ринку,
диверсифікації інструментів і важелів фі-
нансово-кредитного забезпечення малого
підприємництва
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ІІ. Постановка завдання
Метою статті є аналіз проблем сучасного

стану та тенденцій розвитку малого бізнесу
в Україні для розробки пропозицій щодо по-
дальшого його розвитку.

ІІІ. Результати
Значення малого бізнесу в ринковій еко-

номіці дуже велике. Без малого бізнесу рин-
кова економіка ні функціонувати, ні розвива-
тися повною мірою не в змозі. Становлення
та розвиток його є однією з важливих про-
блем економічної політики в умовах перехо-
ду від адміністративно-командної економіки
до ринкової. Малий бізнес у ринковій еконо-
міці – провідний сектор, що визначає темпи
економічного зростання, структуру і якість
валового національного продукту. У всіх
розвинутих країнах на частку малого бізнесу
припадає 60–70% ВНП [10, с. 215].

Роль і функції аграрного бізнесу з огляду
на його загальноекономічні позиції поляга-
ють не тільки в тому, що він є одним із важ-
ливих дієвих чинників економічного розвитку
суспільства. Його важливою узагальнюючою
функцією є сприяння посиленню соціально-
політичної стабільності в суспільстві на ос-
нові вільного вибору напрямів, форм і мето-
дів роботи на благо країни та з метою за-
безпечення власного добробуту [12, с. 4].
Світовий досвід показує, що малий бізнес
робить значний внесок в економіку країни,
він є основним у вирішенні важливих соціа-
льно-економічних проблем і суперечностей,
властивих ринковій системі господарюван-
ня. Його розвиток дає можливість у найко-
ротші терміни створити додаткові робочі
місця, що сприяє вирішенню проблеми без-
робіття і зайнятості, відкриває великі мож-
ливості залучення у виробництво науково-
технічних, інформаційних, правових досяг-
нень. Малий бізнес має ряд переваг над
великим, а саме: маневреність та гнучкість,
здатність легко пристосовуватись до коли-
вань попиту, швидко опановувати випуск но-
вої високоякісної продукції, спроможність ви-
живання при погіршенні економічної кон’юн-
ктури ринку. До переваг малого бізнесу мо-
жна також віднести простоту створення та
високу швидкість окупності витрат, невеликі
капіталовкладення в інфраструктуру підпри-
ємства, його швидку організаційну перебу-
дову. Говорячи про малий бізнес, не треба
забувати, що він – не досконала форма гос-
подарювання. Як правило, більшість авторів
[1, с. 35; 5, с. 59 ] серед головних вад мало-
го бізнесу визначають:
– значний рівень ризику;
– підвищену чутливість до змін в умовах

господарювання;
– недоступність традиційних фінансових

ринків.

Але в умовах України всі вони значно
підсилюються ще й економічним станом,
головними рисами якого стало:
– обмеження внутрішнього попиту в країні,

що зумовлено низькою купівельною спро-
можністю населення;

– слабка інвестиційна активність;
– відсутність належної інформаційної бази;
– високі темпи інфляції;
– тотальне падіння обсягів виробництва;
– погана фінансова та договірна дисциплі-

на суб’єктів підприємницької діяльності;
– високі ціни на сировинні та матеріальні

ресурси;
– монополія держави в більшості вироб-

ництв сфери послуг.
Сьогодні малий аграрний бізнес набув ши-

рокого розвитку. Специфіка аграрного ви-
робництва, яка зумовлена природними чинни-
ками, є найбільш сприятливою для розвитку
малих бізнесових структур у багатьох видах
сільськогосподарської діяльності. Визначаль-
ним при цьому є те, щоб ці господарства
об’єднувалися для досягнення спільної мети
шляхом створення різноманітних спілок,
об’єднань, товариств, кооперативів у комер-
ційній та виробничій діяльності, а також інтег-
рувалися з іншими [2, с. 203].

Активізація підприємницької діяльності у
сфері малого бізнесу є одним із шляхів ви-
ходу з кризи економіки України в цілому, у
тому числі й галузей агропромислового
комплексу. Однак цей розвиток є ще не за-
довільним тому, що з різних причин гальму-
ються роздержавлення і приватизація як у
цілому в народному господарстві, так і, зок-
рема, в галузях АПК. Найбільш ефективний
розвиток малого бізнесу відбувається у пе-
реробних галузях, оскільки, пристосовую-
чись до вимог ринку, він дає змогу найбільш
гнучко впливати на структуру АПК та його
окремі складові.

Регуляторна політика держави щодо під-
тримки аграрного бізнесу, визначення шля-
хів її реалізації є важливим фактором його
активізації в умовах розвитку ринкової еко-
номіки. З метою створення сприятливих ор-
ганізаційних та економічних умов для розви-
тку підприємництва в АПК держава надає
земельні ділянки, передає підприємцям
державне майно. Економічні важелі – цільо-
ві субсидії, податкові пільги дають державі
змогу стимулювати модернізацію технології,
інноваційну діяльність, створення нових ви-
дів продукції та послуг [6, с. 124 ]. Але для
вирішення широкого кола проблем малого
підприємництва необхідна комплексна дер-
жавна програма розвитку малого бізнесу,
яка б охопила всі сторони його формування
і становлення. Кардинальних змін потребує і
чинне законодавство. Малому підприємству
треба надати фінансові пільги, передусім
щодо оподаткування, зниження податкових
ставок і бази оподаткування, а також у сфе-
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рі кредитних відносин, надання безвідсотко-
вих позик на реалізацію пріоритетних науко-
во-технічних розробок.

Механізм реформування можна вдоско-
налити за допомогою вирішення таких акту-
альних проблем: удосконалення законодав-
чої і нормативно-інструктивної бази прива-
тизації; забезпечення захисту прав грома-
дян України, а також акціонерів; сприяння
ефективному функціонуванню приватизова-
них підприємств; удосконалення механізму
державного регулювання реформування
відносин власності у нерозривному взаємо-
зв’язку з іншими напрямами ринкових пере-
творень. Реальним кроком у цьому напрямі
є Указ Президента України “Про невідкладні
заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки” [11, с. 4]. У
ньому передбачено комплекс організаційних
заходів щодо сприяння реорганізації сільсь-
когосподарських підприємств і створення на
їхній базі приватних формувань за умови
збереження цілісності господарського вико-
ристання приватними формуваннями землі
та майна колишніх колективних підпри-
ємств, на основі оренди земельних і майно-
вих паїв у групах власників цих паїв, виді-
лення єдиним масивом земельних ділянок
групі власників земельних паїв з метою спі-
льного використання або надання в оренду.
Передбачена також підтримка розвитку
особистих селянських господарств та фер-
мерських господарств шляхом реалізації
права вільного викупу земельних ділянок на
відповідних умовах, сприяння створенню
селянами та суб’єктами господарювання
кооперативів як неприбуткових організацій.

З огляду на умови, що склалися, сьогодні
найсприятливішими будуть формування,
засновані на приватній власності на землю і
майно та колективних формах організації
виробництва, у яких кожний учасник коопе-
рації одержує плату залежно від розміру
капіталу та праці, вкладених у загальне ви-
робництво. Можливі також орендні відноси-
ни, якщо селяни віддаватимуть перевагу
іншим формуванням, вони законодавчо ма-
ють право на вільний вихід з колективних
підприємств. Водночас назріла потреба пе-
ретворення сільськогосподарського вироб-
ництва шляхом об’єднання дрібних вироб-
ників у кооперативи [7, с. 143; 9, с. 416]. У
кооперації вбачали не лише засіб підви-
щення ефективності ведення окремого гос-
подарства, а й спосіб протистояння слабких
сильним, а також конкурентам.

Реформування господарств аграрного
сектору АПК полягає, насамперед, у ство-
ренні кооперативних суб’єктів господарю-
вання з переважанням не майнової, а влас-
ної праці селян. Господарі мають стати при-
ватними власниками землі й майна, поєдну-
вати професійну майстерність з глибокими
знаннями в галузі маркетингу, кредитно-
фінансових відносин. Особи, які беруться за

господарювання, повинні мати природні ри-
си, щоб забезпечити ефективний розвиток
підприємницької діяльності будь-яких орга-
нізаційних форм. Однак вони мають пройти
відповідну підготовку для роботи в нових
умовах господарювання. Лише шляхом зміни
державної й одержавленої колгоспної влас-
ності на приватну цього досягти неможливо.
Практика минулих років свідчить, що позити-
вного соціально-психологічного впливу на
селянина приватна власність на майно та
землю не справила, й ефективність господа-
рювання не зросла. Прибуткова підприємни-
цька діяльність у сільськогосподарській галу-
зі можлива лише в разі одночасного поєд-
нання приватної власності як визначального
чинника стимулювання до високопродуктив-
ної праці та державного регулювання макро-
економічних ринкових механізмів.

Процес впровадження ринкових внутріш-
ньогосподарських відносин об’єктивно зу-
мовлює дію товарно-грошових механізмів,
які закономірно розвиватимуться і поглиб-
люватимуться з розвитком товарного ринку
всередині підприємства. Економічні взаємо-
відносини між підрозділами й підприємст-
вом у цілому мають налагоджуватися так
само, як і товарно-грошові відносини міжго-
сподарського рівня. Для кожного виду виро-
бленої продукції та наданих послуг визна-
чають еквіваленті внутрішньогосподарські
розрахункові ціни, за якими підрозділи реа-
лізовують господарству чи іншим підрозді-
лам цього ж підприємства вироблену проду-
кцію. Як відомо, збитки в таких господарст-
вах перекривають завдяки переробним під-
приємствам; чим більше таких підприємств
всередині кожного господарства, тим біль-
ше надходжень. Упродовж року кошти, що
надходять від будь-якого підрозділу, вико-
ристовують для виходу з будь-якої критич-
ної ситуації та придбання ресурсів виробни-
цтва для господарства в цілому. Це один із
можливих варіантів виходу аграрного секто-
ру АПК із кризи, адже кредиторська заборго-
ваність господарств суспільного сектору з
року в рік зростає, як і заборгованість з опла-
ти праці. Від реалізації продукції сільського
господарства, як звичайно, зазнають збитків,
отже, рівень рентабельності від’ємний.

Через регуляторну державну підтримку
виробництва продукції АПК має здійснюва-
тись фінансово-кредитна підтримка підпри-
ємств агропромислового комплексу, треба
створювати спеціальні кредитні фонди для
надання на конкурсній основі кредитної під-
тримки і гарантій підприємствам, залучення
для цього іноземних кредитів. Паралельно
цінову політику треба спрямувати на забез-
печення еквівалентного міжгалузевого обмі-
ну, розробку механізму підтримки цін і дохо-
дів сільськогосподарських товаровиробни-
ків, комплексне запровадження державної
підтримки виробництва продукції АПК через
Фонд державної підтримки цін і доходів. Не-



ISSN 1814-1161. Держава та регіони

246

обхідно посилювати антимонопольний конт-
роль за цінами на матеріально-технічні ре-
сурси та послуги, що їх надають товаровиро-
бникам, найперше, аграрного сектору АПК.
Динаміка цін на окремі види сільгосппродук-
ції цілком залежить від впливу державних
рішень щодо ціноутворення та формування
цін на сільськогосподарському ринку, тому
паритет цін на сільськогосподарську й про-
мислову  продукцію не вирівнюється, і триває
порушення цінової пропорційності між різни-
ми видами продукції. Особливо невигідно
стало виробляти тваринницьку продукцію. За
допомогою цінового механізму, насамперед,
треба забезпечити однакові умови для роз-
витку агропромислового виробництва та ін-
ших галузей. У протилежному випадку в село
не надійде ні промисловий, ні банківський, ні
жодний інший капітал.

Що стосується техніко-технологічної пе-
ребудови, то її доцільно вести на засадах
освоєння комплексних екологічно безпечних
технологій у виробництві й переробці сіль-
ськогосподарської продукції. Потреби в тех-
нічних засобах будуть забезпечені перева-
жно завдяки власному виробництву, струк-
турній перебудові та перепрофілюванню
наявних потужностей сільськогосподарсько-
го машинобудування. Водночас за кошти
державного лізингового фонду, іноземних
кредитів та власних коштів підприємств
створюватимуться передумови для вироб-
ництва й реалізації енергонасичених трак-
торів, високопродуктивних комбайнів, інших
засобів механізації.

Через брак сучасних технологій перероб-
ка сільськогосподарської продукції є непов-
ною, неглибокою. Це призводить до значної
втрати товарної маси і зменшує фінансову
віддачу виробництва. У результаті підпри-
ємства не можуть реінвестувати засоби в
модернізацію виробництва. У сучасних умо-
вах рівень забезпечення фермерських гос-
подарств виробничими ресурсами є найдіє-
вішими обмежувальним чинником. Це зумо-
влює потребу створення машинно-техно-
логічних станцій (далі – МТС), як таких, що
мають власну матеріально-технічну базу,
найсучаснішу високопродуктивну базу і на-
дійну в експлуатації техніку світового рівня.
Характерним для більшості утворених в
окремих областях України МТС є те, що такі
підприємства зі стабільним трудовим колек-
тивом не обмежуються наданням техніко-
технологічних послуг сільськогосподарським
товаровиробникам, а беруть землю в орен-
ду у землевласників і вирощують на ній
сільськогосподарські культури, розвивають
власний бізнес. МТС постачають господарс-
твам основні та обігові засоби, а взимку ви-
користовують наявну ремонту базу, де ре-
монтують засоби виробництва. Форма вла-
сності МТС може бути як державна, так і
приватна або колективна з високою еконо-
мічною ефективністю, адже окремі види

техніки можуть працювати практично цілий
рік, виконуючи роботи і в регіоні, і за його
межами.

В умовах перехідної економіки потрібно
зацікавити українського підприємця взяти
участь у біржовій торгівлі. Для цього необ-
хідні належні обсяги, які б визначили реаль-
ну ціну товару, адже не можна будувати ці-
нову політику для всієї країни на основі ни-
нішніх, невеликих за обсягом біржових тор-
гів. Крім цього, треба забезпечити гарантії
виконання укладених контрактів через ме-
ханізм застави, предметом якої можуть бути
нерухомість, техніка, майбутній урожай. У
ринковій економіці товарно-грошові відноси-
ни ґрунтуються на власності. Немає реаль-
ного власника – немає реальних, нормально
функціонуючих ринкових відносин. Тому сьо-
годні вкрай необхідне визначення реального
власника, допомога останньому усвідомити
в економічному плані свої можливості і нас-
лідки діяльності, створення середовища для
повнішого використання його прав. З цією
метою слід запровадити орендні відносин
між власниками землі та суб’єктами госпо-
дарювання, завершити формування інфра-
структури ринку, включаючи товарні біржі,
оптові ринки, ярмарки, підприємства фірмо-
вої торгівлі, аукціони тощо. Особливу увагу
доцільно звернути на інфраструктурне за-
безпечення й обслуговування присадибних
господарств.

Проте для реалізації цих завдань необ-
хідно підвищити частку бюджетних витрат
на потреби сільського господарства. Виді-
лені ресурси мають бути використані на ан-
тикризові заходи довготермінового значен-
ня, регулювання попиту й пропозиції, цін,
підтримку доходів сільськогосподарських
товаровиробників, забезпечення функціону-
вання ринкової інфраструктури.

Розвиток малого бізнесу, зокрема в агра-
рному секторі АПК, неможливий без кредит-
них і податкових пільг (дешевих кредитів),
тому потребує запровадження ефективної
системи банківського кредитування з ураху-
ванням сезонних витрат і нормативних за-
пасів матеріально-технічних ресурсів в аг-
ропромисловому виробництві, впроваджен-
ня іпотечного кредитування під заставу зе-
мельних ділянок, заставні операції з сільсь-
когосподарською продукцією та продоволь-
ством. З огляду на це особливої актуально-
сті набуває проблема заснування іпотечного
земельного банку.

Структурні зрушення, що відбуваються у
формуванні власності у сільському госпо-
дарстві, потрібно спрямувати на зростання
ефективності в цій галузі за схемою всебіч-
ного розвитку приватного сектору на ґрунті
підсобних господарств, які з часом перерос-
татимуть у фермерські та великі високо-
ефективні колективні й приватні господарс-
тва. Це дасть змогу мобілізувати внутрішні
трудові й фінансові ресурси всього насе-
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лення сільської місцевості, створити значну
кількість додаткових робочих місць, знизив-
ши високий рівень безробіття серед селян,
пом’якшити інші негативні явища на селі.
Проте без надання фінансово-кредитної та
матеріально-технічної допомоги, поліпшен-
ня правового обслуговування, системи реа-
лізації та переробки сільськогосподарських
продуктів, соціального й економічного захис-
ту цього досягти неможливо. Потрібно сфо-
рмулювати соціальне замовлення суспільс-
тва, місце якого має посісти саме аграрний
сектор, де пріоритетного значення набуде
переробна промисловість. Крім того, в су-
часний період на державному рівні необхід-
но визнати, що підсобні селянські господар-
ства є стабілізуючою формою господарю-
вання. Наразі потрібно створити умови для
появи ефективного господаря-власника, що
передбачають реальне право власності на
землю, розвиток ринку землі, матеріально-
технічне постачання, помірне оподаткуван-
ня, правовий захист, дешеві кредити, появу
іпотечних банків та  інфраструктури в агра-
рному секторі економіки, а також спрямува-
ти державний вплив на те, щоб виробницт-
во продукції сільського господарства, пере-
робна промисловість і торгівля розвивалися
не у відриві одне від одного, а як органічні
частини єдиного цілого. В іншому випадку
програватимуть тільки селяни.

Доцільно зосередити в сільській місцево-
сті переважну частину промисловості, що
переробляє сільськогосподарську продукцію –
харчову, легку, виробництво товарів спожи-
вання, художніх виробів, ремонт сільського-
сподарської техніки, надання різноманітних
послуг сільському населенню та інші галузі.

Зростання малого підприємництва за
останні роки на фоні загального спаду виро-
бництва та кризового стану економіки Украї-
ни в цілому є додатковим аргументом на ко-
ристь значного потенціалу та можливостей
цієї форми господарювання [3, с. 266]. Не-
зважаючи на важкі умови становлення ма-
лого бізнесу, він поступово стає складовою
економічних зрушень в країні. На думку ба-
гатьох авторів, вирішення питань пристосу-
вання до попиту ринку відбувається швидше
на малих підприємствах внаслідок того, що
вони не потребують великих витрат на
створення виробничої та соціальної інфра-
структури. Водночас невеликі обсяги вироб-
ництва дають змогу: ефективніше викорис-
товувати матеріально-технічне постачання
за рахунок обмеження кількості постачаль-
ників сировини та матеріалів; застосовувати
гнучку політику ціноутворення; вивчати по-
пит та прихильність споживачів завдяки
безпосереднім контактам із ними; здійсню-
вати безпосередній контроль за кінцевою
ціною в каналі розповсюдження товару, бо,
як правило, малими підприємствами засто-
совуються однорівневі канали або канали
нульового рівня. Завдяки вузькому асорти-

менту виготовлюваної продукції малі під-
приємства можуть зосереджувати увагу са-
ме на ньому, впроваджуючи більш ефективні
методи виробництва. На користь розвитку
малого бізнесу в переробній промисловості
свідчить також той факт, що виробництво
сільськогосподарських продуктів все більше
зміщується в бік приватного сектору. Вели-
ким підприємствам із їх значними виробни-
чими потужностями важко охоплювати знач-
ний приватний сектор. У цьому плані більш
мобільною буде взаємодія малих підпри-
ємств переробки та сільського господарства.

Зарубіжний досвід розвитку малого біз-
несу свідчить, що така форма діяльності є
одним з вирішальних чинників науково-тех-
нічного прогресу, підвищення ефективності
виробництва, створення нових робочих місць,
скорочення безробіття. Особливо ефектив-
ним розвиток малого бізнесу є в умовах пе-
рехідного періоду, коли економічні умови й
ринкова ситуація характеризуються надзви-
чайною нестабільністю, як і вся політична
система. А підприємства малого бізнесу як-
раз відзначаються надзвичайною гнучкістю і
здатністю пристосовуватися до зміни еко-
номічних умов, високою маневреністю сто-
совно зміни ринкової кон’юнктури та висо-
кою мобільністю й динамічністю з точки зору
можливості їх перепрофілювання або роз-
витку виробництва.

ІV. Висновки
Вирішення існуючих проблем розвитку

малого бізнесу АПК потребує нових підходів
до сприяння розвитку малому бізнесу. За-
вдання полягає в тому, щоб суттєво підняти
роль і місце малого бізнесу в економічному
процесі суспільства. Малий бізнес, як спе-
цифічна сфера соціальної діяльності, є, на-
самперед, позитивним фактором всебічної
стабілізації, а також джерелом прогресивно-
го ринкового розвитку, повноцінного форму-
вання конкурентного середовища. Оцінка
сучасної економічної та політичної ситуації в
Україні дає змогу говорити про необхідність
активізації процесу економічних перетво-
рень через надання максимальної економі-
чної свободи суб’єктам господарювання
сфери малого бізнесу з одночасним поси-
ленням ролі державного регулювання в ході
економічних реформ. При цьому під держа-
вним регулюванням слід розуміти не адміні-
стративне командування, яке може лише
поглибити негативні тенденції сучасного
стану економіки, а створення державою
найбільш сприятливих умов для становлен-
ня малих підприємницьких структур, спря-
мовуючи їх розвиток з допомогою господар-
ських механізмів.

Держава має регулювати процес рефор-
мування підприємств АПК в ринкові структу-
ри, допомагаючи їм у пошуках ринків збуту,
впровадженням нових технологій, сприяючи
зародженню нових підприємницьких струк-
тур, агробізнесу. Аграрну реформу слід
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спрямувати через відповідне законодавство
на перехід майна і землі до найбільш ефек-
тивних господарств – власників, тобто тих, у
руках яких зосередиться найбільша кількість
майна, паїв чи акцій. Державна підтримка
виробництва продукції АПК має здійснюва-
тись через Фонд державної підтримки цін і
доходів, посилення антимонопольного конт-
ролю за цінами на матеріально-технічні ре-
сурси та послуги, що їх надають товарови-
робниками аграрного сектору економіки. У
сільській місцевості слід зосередити пере-
важну частину промисловості, яка перероб-
ляє сільськогосподарську продукцію, що
дасть змогу мобілізувати внутрішні трудові й
фінансові ресурси населення, створити до-
даткову кількість робочих місць.

У подальших дослідження необхідно
розробити заходи вдосконалення структури
виробництва, інтеграційні процеси в АПК,
оскільки агропромисловий комплекс зали-
шається непривабливим для інвестування.

Однією з головних умов подолання нега-
тивних для малого бізнесу АПК тенденцій
має стати активна та виважена регуляторна
політика держави щодо розвитку малого
підприємництва з урахуванням галузевих і
регіональних особливостей розвитку цього
сектору економіки. Подальший розвиток си-
туації у цій сфері без активного позитивного
сприяння держави може призвести до згор-
тання цього сектору національної економіки
із загостренням економічних проблем і по-
силенням соціального напруження в суспі-
льстві.
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Гальцова О.Л. Малый бизнес: состояние и перспективы развития в агропромышлен-
ном комплексе

Изложены результаты исследования проблем современного состояния и тенденций раз-
вития малого бизнеса в Украине. Рассматривается механизм государственного реформиро-
вания аграрного сектора экономики, предложенны меры по дальнейшему его развитию.

Ключевые слова: малый бизнес, агропромышленный комплекс, аграрный бизнес, государ-
ственная поддержка, регуляторная политика.

Hal'tsova O. Small business in the agro-industrial complex: current situation and deve-
lopment prospects

The article deals with the research results concerning the current state and trends of small
business development in Ukraine. The author considers the mechanism of state reforming of the
agricultural sector of the economy and proposes measures for its further development.

Key words: small business, agro-industrial complex, agricultural business, state backing,
regulatory policy.
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СУЧАСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД КАДРІВ УКРАЇНИ
ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджено сучасний стан, проблеми та додаткові джерела фінансування вищих

навчальних закладів України як в цілому, так і окремо по оплаті праці персоналу. Розглянуто
кадрове забезпечення системи вищої освіти та проаналізовано основні причини його незадо-
вільного якісного стану.

Ключові слова: фінансування вищої освіти, педагогічні, науково-педагогічні та управлін-
ські кадри, якісний склад кадрів, кадровий потенціал.

І. Вступ0

Ефективне функціонування будь-якого
закладу освіти визначається рівнем розвит-
ку його кадрового складу. У сучасних умо-
вах постійні зміни законодавчої бази, при-
скорення розвитку науково-технічного про-
гресу ведуть до швидких змін і вимог про-
фесійних знань, умінь і навичок. Тому спро-
можність закладу постійно здійснювати роз-
виток своїх працівників є одним із найваж-
ливіших факторів забезпечення його конку-
рентоспроможності [5].

Водночас здійснення кадрового розвитку
передбачає наявність у закладі освіти від-
повідної системи матеріального та мораль-
ного стимулювання. Для цього необхідно
мати кошти на підвищення кваліфікації пер-
соналу. Зазвичай у бюджетних установах,
таких як заклади освіти, необхідно заздале-
гідь передбачити ці витрати, щоб потім мати
змогу їх сплатити. Також слід розуміти, що
підвищення кваліфікації веде за собою збі-
льшення рівня оплати праці, а отже, і фонду
заробітної плати. Тому важливу роль тут
відіграє функція планування, оскільки необ-
хідно знати, скільки коштів потрібно для по-
ліпшення якості кадрового стану, а також
скільки коштів потім необхідно буде на від-
повідне утримання вже висококваліфікова-
них кадрів.

На сьогодні в Україні рівень знань посту-
пається практичному досвіду. Тому молоді,
яка щойно закінчила навчальні заклади, ду-
же важко влаштуватися на роботу. Оскільки
неможливо знайти собі місце роботи через
відсутність достатнього досвіду, молодь не
використовує набуті під час навчання знан-
ня і тим самим не допомагає державі ні
своїм інтелектом, ні можливістю наповнити
державну скарбницю в частині відрахувань
із заробітної плати.

                                                          
0 © Семенов Г.А., Трелецька Г.В., 2013

Отже, розвиток кадрів – важливий на-
прям у діяльності закладів освіти, який по-
требує значного фінансування, оскільки ка-
дровий чинник завжди був і залишається
визначальним у забезпеченні ефективності
функціонування будь-якої системи. А тому
закономірним є підвищений інтерес з боку
науковців до теоретико-методологічних, ор-
ганізаційних, економічних, етичних питань
розвитку кадрового потенціалу. Актуальні
аспекти формування та реалізації кадрової
політики висвітлені в працях В. Бесчастного,
В. Бугрова, Д. Дзвінчука, Л. Диниленко,
Г. Дмитренка, С. Калашнікової, В. Кременя,
С. Крисюка, М. Логунової, В. Лугового, С. Ні-
колаєнка, В. Огнев’юка, Н. Протасової та ін.
[4, с. 146].

Проблематика стану фінансування освіт-
ньої галузі займає важливе місце в дослі-
дженнях вітчизняних вчених, серед яких:
О. Бойко, О. Василик, В. Гейєць, В. Глу-
щенко, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Лютий,
Н. Новіков, Т. Оболенська, К. Павлюк, Д. По-
лозенко, П. Саблук, В. Тропіна, С. Черепа-
нова та ін. [9].

Проблемам пошуку альтернативних дже-
рел фінансування окремих закладів освіти
присвячені праці таких авторів, як О. Гонца,
О. Демчик, С. Михаць, С. Тимофеєв, А. То-
ропова , Ю. Шукевич та ін. [6, с. 280].

Однак, незважаючи на значну кількість
наукових публікацій з цієї проблеми, рівень
життя працездатного населення залишаєть-
ся низьким, а розмір заробітної плати не
відповідає кваліфікації працівника.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – провести аналіз сучасних

тенденцій фінансування витрат на оплату
праці персоналу в закладах освіти України,
а також обґрунтувати можливі альтернатив-
ні джерела фінансування; дослідити сучас-
ний стан кадрового потенціалу освіти в
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Україні, виявити існуючі проблеми та знайти
шляхи їх вирішення.

ІІІ. Результати
Значний інтерес для кожної країни ста-

новить економічний характер результатів
освітньої діяльності. Адже підвищення освіт-
нього рівня населення позитивно впливає
на зростання показників активної економіч-
ної діяльності країни на різних рівнях, тому
витрати на освіту громадян мають продук-
тивну природу. Саме фінансові вкладення в
освіту визнаються одними з найважливіших
інвестицій у людський капітал [9].

У сучасних умовах розвитку економіки
України головною проблемою вищої освіти є
недостатність фінансування вищих навча-
льних закладів (далі – ВНЗ), без чого немо-
жливе надання якісних освітніх послуг. Фі-
нансування державою вищої освіти та науки
в Україні є незадовільним. Через це держа-
ва втрачає контроль над рівнем освіченості
громадян, скорочуються масштаби та рівень
якості підготовки науково-педагогічних кад-
рів, помітно погіршуються умови для творчої
роботи вчених і викладачів.

Розглянемо деякі статті видатків на осві-
ту, наведені в табл. 1, які держава планує
виділити згідно із Законами України “Про
Державний бюджет” за останні п’ять років.

У загальній сумі витрат держави на рік
видатки на оплату праці становили лише
12,8% у 2009–2010 рр., у 2011 р. – 12,9%, у
2012 р. видатки взагалі зменшились до
11,2%, а в 2013 р. становили 12%. Тобто
після 2011 р. держава, незважаючи на те,
що рівень фінансування був і так низький,
скоротила його на 13,2%.

Міністерству освіти і науки України (далі –
МОН) на оплату праці із загальної суми ви-

трат на оплату праці було виділено: у
2009 р. – 4,3%; у 2010 р. – 4,8%; у 2011 р.
витрати скоротилися на 60,4% і становили
1,9%, у 2012–2013 рр. – 2,2% .

Фінансування ВНЗ можна проаналізувати
лише за загальною сумою виділених на цю
статтю витрат коштів. Оскільки в Законі
України “Про державний бюджет” такі ви-
трати не розподіляються на комунальні та
оплату праці, як на інші статті, всі вони
об’єднані у видатки споживання. Ці видатки
у 2009 р. та 2011 р. становили 4,4%; у
2010 р. – 4,2%; у 2012 р. – 5,3%, а у 2013 р. –
4,8%.

Слід зауважити, що така динаміка фінан-
сування видатків на оплату праці є вкрай
незадовільною. При таких високих вимогах
до рівня якості освіти громадян та рівня ви-
кладання у ВНЗ держава має виділяти бі-
льше коштів з бюджету, яких вистачило б на
гідну оплату праці працівників галузі освіти.
Якщо персонал бюджетної установи буде
задоволений своїми доходами, результати-
вність праці буде набагато вищою, ніж є за-
раз. А у зв’язку із постійним збільшенням цін
на товари, роботи, послуги рівень заробітної
плати потрібно постійно підвищувати.

Підвищення рівня заробітної плати є до-
сить важливим питанням, бо ж зараз життя
вимагає досить високих затрат. Студентів
не хвилюють проблеми викладачів. Найці-
кавіше вчитися у того, хто захоплений сво-
єю справою, впевнений у своєму майбут-
ньому і не переймається, чим годувати вла-
сних дітей. Це стосується не тільки викла-
дачів, а й усіх працівників бюджетних уста-
нов, які мають забезпечувати себе канцеля-
рією, проїздом під час здачі звітності та ін.

Таблиця 1
Видатки Державного бюджету України, млн грн
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Загальні видатки
бюджету

274,2 34,6 307,7 39,4 321,9 41,5 413,6 46,3 412,1 49,4

Міністерство освіти і науки 18,6 1,5 20,0 1,9 19,9 0,8 27,3 1,0 25,2 1,1
Підготовка кадрів ВНЗ
І і ІІ рівнів акредитації та забез-
печення діяльності їх баз прак-
тики

2,1 – 2,5 – 2 ,7 – 4,3 – 3,6 –

Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і ІV
рівнів акредитації та забезпе-
чення діяльності їх баз практики

10,1 – 10,3 – 11,6 – 17,7 – 16,3 –

                                                          
2 Закон України “Про державний бюджет” з додатками та доповненнями від 26.12.2008 р. № 835-VI [Електронний ре-

сурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-17.
3 Закон України “Про державний бюджет” з додатками та доповненнями від 27.04.2010 р. № 2154-VI [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2154-17.
4 Закон України “Про державний бюджет” з додатками та доповненнями від 23.12.2010 р. № 2857-VI [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.
5 Закон України “Про державний бюджет” з додатками та доповненнями від 22.12.2011 р. № 4282-VI [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17.
6 Закон України “Про державний бюджет” з додатками та доповненнями від 06.12.2012 р. № 5515-VI [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.
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Проблема фінансування вищої освіти
зумовлюється особливістю управління фі-
нансами вищої школи, яка характеризується
розпорошеністю цієї функції між різними
відомствами України (Міністерство фінансів,
Міністерство праці та соціальної політики,
Міністерство економіки, Міністерство освіти і
науки, Міністерство культури і туризму) [3].
Цим ускладнюється формування бюджетних
видатків на потреби закладів освіти.

Зміна системи фінансування, в основу
якої покладено стимулювання державою
позабюджетних надходжень (кошти фізич-
них і юридичних осіб) до ВНЗ, викликало
ряд проблем. Їх причиною стало намагання
ВНЗ оптимізувати рівень фінансування
шляхом збільшення кількості студентів і за
державним замовленням, і за контрактом.
Внаслідок цього знижуються вимоги до абі-
турієнтів на вступних іспитах та в подаль-
шому навчанні, оскільки в сучасних умовах
кількість студентів, а не якість їх підготовки,
визначає рівень фінансування ВНЗ [3].

Отже, оскільки коштів, виділених з дер-
жавного бюджету, недостатньо для надання
навчальними закладами якісної освіти, дер-
жава передбачила перелік додаткових дже-
рел фінансування, від яких можна отриму-
вати доходи. Згідно зі ст. 61 Закону України
“Про освіту” [2], це: кошти, одержані за на-
вчання, підготовку, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів відповідно до
укладених договорів; плата за надання до-
даткових освітніх послуг; кошти, одержані за
науково-дослідні роботи (послуги) та інші
роботи, виконані навчальним закладом на
замовлення підприємств, установ, організа-
цій та громадян; доходи від реалізації про-
дукції навчально-виробничих майстерень,
підприємств, цехів і господарств, від надан-
ня в оренду приміщень, споруд, обладнан-
ня; дотації з місцевих бюджетів; добровільні
грошові внески, матеріальні цінності, одер-
жані від підприємств, установ, організацій,
окремих громадян; інші кошти.

Залучення додаткових коштів ВНЗ дає
змогу самостійно задовольнити такі фінан-
сово-економічні потреби, як матеріальне
стимулювання своїх працівників, удоскона-
лення матеріально-технічної бази тощо, що
впливає на систему соціально-психологіч-
них та економічних мотивацій усіх учасників
навчально-виховного процесу і на результа-
ти їх діяльності [3].

Також однією з багатьох проблем ВНЗ є
велика кількість працівників. Якщо у вузі є
зайві кадри, то і витрати на них будуть зай-
вими. При такому низькому рівні фінансу-
вання це можна назвати марнотратством,
оскільки один працівник може виконувати не
тільки свої обов’язки, але й обов’язки іншого
працівника. Тим самим ВНЗ буде економити
кошти на заробітну плату, а отже, і бюджетні
кошти.

На сьогодні в Україні процес відтворення
й нарощування якісного кадрового потенці-
алу держави і його розвитку має багато
проблем. Це: несприятливі соціально-еконо-
мічні умови формування трудового потенці-
алу до досягнення людиною працездатного
віку; проблеми соціально-економічної захи-
щеності працівників; недосконалість законо-
давства в соціально-трудовій сфері, неско-
ординованість його положень із господарсь-
ким, міграційним, податковим, фінансово-
бюджетним, цивільним законодавством то-
що; небезпечне усталення тіньових трудо-
вих відносин; значний відплив економічно
активного, професійно підготовленого насе-
лення за межі України; зруйнованість сис-
теми спадковості передачі трудових навичок
тощо [1, c. 5–6].

Наведемо наочний приклад стану якості
викладацького складу ВНЗ.

Згідно з основними показниками діяльно-
сті ВНЗ, наданими Державною службою
статистики (табл. 2) [7, с. 114, 116], МОН за
науковими ступенями та вченими званнями
викладацького складу ВНЗ займає перше
місце серед інших міністерств (відомств), у
яких перебувають ВНЗ.

Серед працівників МОН, порівняно з ін-
шими міністерствами (відомствами), канди-
дати наук становлять 58,4%, доктори наук –
56,6%, доценти – 61,4%, професори –
57,8%. Якщо ж розглядати МОН окремо, то
перше місце в ньому належить кандидатам
наук (48,4%), друге – доцентам (33,8%),
третє – докторам наук (9,2%), четверте –
професорам (8,6%). Отже, можна сказати,
що в Україні недостатньо висока якість ви-
кладацьких кадрів, яка потребує підвищення
їх освітнього рівня через курси підвищення
кваліфікації. Зважаючи на загал студентів,
що навчаються у ВНЗ, така кількість та
якість педагогічних і науково-педагогічних
кадрів є недостатньою.

Таблиця 2
Наукові ступені та вчені звання викладацького складу ВНЗ І–ІV рівнів

акредитації на початок 2011/12 навчального року, за сферою управління
міністерств (відомств), у яких перебувають ВНЗ, осіб

Працівники, які мають науковий
ступінь

Працівники, які мають
вчене званняМіністерство (відомство)

кандидата наук доктора наук доцента професора
Україна, всього, у тому числі: 68 746 13 543 45 675 12 314
Міністерство аграрної політики та продовольства
України 4195 754 3139 754
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 40 135 7670 28 051 7114
Державна служба молоді та спорту України 131 23 90 19
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Продовження табл. 2
Працівники, які мають науковий

ступінь
Працівники, які мають

вчене званняМіністерство (відомство)
кандидата наук доктора наук доцента професора

Міністерство оборони України 463 67 313 62
Державне агентство лісових ресурсів України 10 – – –
Міністерство соціальної політики України 98 16 64 13
Міністерство культури України 891 155 830 353
Українська державна будівельна корпорація “УКРБУД” 14 – 2 –
Міністерство охорони здоров’я України 6754 1656 3737 1323
Міністерство інфраструктури України 944 183 690 160
Міністерство внутрішніх справ України 1572 211 787 167
Служба безпеки України 102 17 48 16
Інші 6722 1551 3985 1316
Приватні вищі навчальні заклади 6715 1240 3939 1017

Що стосується управлінських кадрів закла-
дів освіти, то з ними така сама ситуація. Пра-
цівника, який буде віддаватися повністю своїй
професії за такий низький рівень заробітної
плати, знайти досить важко. А особливо ще й
висококваліфікованого спеціаліста. Хоча до
вузів і приходять кандидати на вільні вакансії
з дипломами вищої освіти, проте їхні знання,
уміння й навички не відповідають вимогам
професії, яку вони вивчали шість років у ВНЗ,
що підтверджується в процесі роботи.

Важливою проблемою кадрового забез-
печення є віковий склад персоналу. Біль-
шість працівників сфери освіти перебувають
на межі пенсійого віку, а то й взагалі є пен-
сіонерами. Це гальмує як ефективне управ-
ління ВНЗ, так і високий рівень викладання
навчального матеріалу, оскільки таким пра-
цівникам буде вкрай важко відстежувати й
розуміти нові тенденції та технології сучас-
ності.

Інші причини, які перешкоджають якісно-
му формуванню та розвитку кадрового по-
тенціалу і спонукають до вживання ефекти-
вних заходів щодо покращення ситуації, ви-
значено в Стратегії державної кадрової по-
літики на 2012–2020 рр. [8], схваленій Указом
Президента України від 1 лютого 2012 р.
№ 45. Це, зокрема: відсутність ефективної
системи моніторингу потреб суспільства і
держави у фахівцях із відповідним освітньо-
кваліфікаційним рівнем підготовки, недоско-
налість механізму формування державного
замовлення на підготовку фахівців; відсут-
ність збалансованої системи управління
професійною орієнтацією молоді, об’єктив-
них принципів її відбору і навчання, повільні
темпи впровадження сучасних технологій
професійного розвитку; недостатнє застосу-
вання наукових підходів, результатів науко-
вих досліджень при формуванні та реаліза-
ції державної кадрової політики [1, с. 6].

IV. Висновки
1. Освіта є найважливішим напрямом

державної політики України, оскільки саме
на освіту покладені завдання з формування
та розвитку людського потенціалу країни,
примноження інтелектуального ресурсу на-
ції. Освіта є джерелом розробки новітніх

гуманітарних технологій, засобом форму-
вання знань і вмінь, які мають попит на сві-
товому ринку праці.

2. Фінансове забезпечення освітньої дія-
льності ВНЗ є однією з найгостріших про-
блем економіки України, що пов’язано з об-
меженими обсягами ресурсів для фінансу-
вання вищої освіти з бюджетів усіх рівнів;
високою вартістю, а часом неможливістю
залучення кредитних ресурсів; нерегулярніс-
тю та недостатніми обсягами державного
цільового фінансування державних ВНЗ; ни-
зькою платоспроможністю населення, що
спричинює підвищений попит на освітні по-
слуги, надані за рахунок державного фінан-
сування, та недостатній рівень оплати цих
послуг у разі навчання на комерційних заса-
дах; недостатнім використанням ВНЗ мож-
ливостей надання додаткових послуг як дже-
рела формування їх фінансових ресурсів.

3. Потребує суттєвого вдосконалення ка-
дровий склад системи вищої освіти. В
Україні сьогодні немає чіткої, узгодженої та
дієвої системи підвищення кваліфікації ви-
кладачів і керівників ВНЗ. Чинна практика
стажування в інших профільних навчальних
закладах не дає бажаного ефекту, оскільки
в його процесі не реалізується компетентні-
сний підхід до професійного розвитку фахі-
вця вищої школи. Досить часто таке стажу-
вання має формальний характер.

4. Нагальним є перегляд навчальних
програм підвищення кваліфікації для пра-
цівників ВНЗ, зокрема в частині осучаснення
змісту навчання, надання йому практичної
спрямованості, а також переорієнтація ме-
тодів навчання на розвиток самоосвіти, са-
мопізнання, саморозвитку фахівців вищої
школи. У зв’язку із цим сьогодні актуальним
є прийняття ряду нормативних документів,
які б регламентували післядипломну освіту
працівників ВНЗ.

5. Україна наразі потребує суттєвої зміни
ситуації на ринку праці, чому може сприяти
прийняття Закону України “Про національну
систему кваліфікацій”. Це пов’язано із кіль-
кома факторами. По-перше, в країні спосте-
рігається дефіцит трудових кадрів, зокрема
технічних, здатних працювати на сучасному
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обладнанні, вільно володіти професійною
іноземною мовою та технологіями. По-
друге, існує проблема невизнання вітчизня-
них дипломів та інших свідоцтв про набуття
відповідної професії європейськими і міжна-
родними інституціями та компаніями. Необ-
хідно також взяти до уваги важливість за-
безпечення конкурентоспроможності вітчиз-
няних трудових ресурсів, а також потребу в
постійному вдосконаленні, керуючись прин-
ципом “навчання протягом життя”.

6. Отже, стратегічною метою державної
кадрової політики у сфері освіти має стати
не лише підготовка й висока кваліфікація
управлінських, педагогічних і науково-
педагогічних кадрів освіти, забезпечення
достатнього фінансування ВНЗ та балансу
процесів кількісного і якісного складу осві-
тянських кадрів відповідно до потреб розви-
тку суспільства, системи освіти, вимог чин-
ного законодавства, стану економіки країни,
а й відновлення в суспільстві соціального
престижу, статусу педагогічної і науково-
педагогічної діяльності.
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вано осовные причины його неудовлетворительного качественного состояния.
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Semenov G., Treletska A. Modern financing and quality of personnel of Ukraine as a guaran-
tee of the educational process

In the article, the current status, problems and additional sources of financing of educational
institutions of Ukraine (both, as a whole and separately) as for remuneration of labour are studied. The
human resources of higher educational system is considered and the main reasons for its poor
qualitative state are also analysed.
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I. Вступ0

Формування здорового способу життя
належить до вічних проблем в історії людс-
тва і набуває надзвичайної актуальності в
сучасних умовах ринкових перетворень і
криз, що стосуються та безпосередньо
впливають на соціально-економічний розви-
ток суспільства. Особливе занепокоєння
викликає стан здоров’я студентської молоді,
яке є невід’ємною складовою здоров’я нації
в цілому і має стратегічне значення для за-
безпечення сталого розвитку суспільства.
При цьому високий рівень фізичної культури
є гарантією створення єдиної системи фор-
мування здорового способу життя. Отже,
здоров’я і здоровий спосіб життя визнано
складним соціальним феноменом. Як явище
системного характеру воно являє собою
єдність, сукупність взаємопов’язаних суттє-
вих чинників – фізичного, психічного, духов-
ного та соціального [4, с. 368].

Вирішення проблеми здорового способу
життя, перш за все, спрямовано на збере-
ження і покращення здоров’я особистості.
Однак останнім часом лікарі особливо зане-
покоєні станом здоров’я дітей і молоді, зок-
рема, їх фізичним загартуванням [8, с. 342;
5, с. 434]. Фізична культура об’єднує багато
компонентів: культуру рухової активності,
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загартування, дихання, харчування, масаж,
медитацію, використання факторів природи.
Про фізичну культуру треба говорити в пе-
ршу чергу тому, що вона – основа й рушійна
сила формування здорового способу життя
[4, с. 369].

Разом з тим дослідження стану здоров’я
дорослого населення і студентської молоді як
його майбутньої еліти свідчить про те, що в
сучасному суспільстві відбуваються докорінні
зміни умов життя, праці й побуту населення.
Зокрема, розвиток вищої школи в сучасних
умовах супроводжується подальшою інтен-
сифікацією праці студентів, зростанням різно-
манітного інформаційного потоку, широким
уведенням технічних засобів і комп’ютерних
технологій у навчальний процес, потужним
соціально-економічним пресингом на всі сто-
рони студентського життя і праці [5, с. 435; 6].
Тому самостійні заняття фізичними вправами,
якщо виконувати їх регулярно, безсумнівно,
відіграють важливу роль в оптимізації функці-
онального стану студентів, збереженні їх здо-
ров’я, забезпеченні високої працездатності
фахівців [7, с. 74].

Разом з тим необхідно звернути увагу на
той факт, що смертність від серцево-
судинних захворювань є однією з найвищих
у світі і становить 66% у структурі загальної
смертності. Так, серцево-судинними захво-
рюваннями страждають від 12 до 14 млн
жителів країни. Смертність в Україні стано-
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вить 15,2 на 1000 населення порівняно з
6,7 у країнах – членах ЄС. Щорічно в Україні
помирає понад 700 тис. громадян, третина з
яких – люди працездатного і репродуктивно-
го віку. Отже, якщо не вдосконалювати сис-
тему оздоровчого фізичного виховання
(перш за все, це стосується молодого поко-
ління країни), то це призведе до глобально-
го погіршення демографічної ситуації, що, у
свою чергу, потребує значного збільшення
витрат на медицину. Як наслідок, це позна-
читься на соціально-економічному стані
держави [1].

II. Постановка завдання
Мета статті – удосконалення теоретико-

методичних положень щодо подальшого
вирішення проблеми здорового способу
життя особистості як фактора зростання
соціально-економічного ефекту суспільства.

Відповідно до мети, головним завданням
дослідження є розробка узагальненого ме-
тодичного підходу щодо надання кваліфіко-
ваних експертних оцінок заходів оздоровчо-
го фізичного виховання у вищому навчаль-
ному закладі як фактора зростання соціаль-
но-економічного ефекту суспільства, що
сприятиме виведенню проблеми формуван-
ня здорового способу життя з розряду неви-
значеної ситуації до детермінованої.

III. Результати
Зниження м’язового навантаження у по-

єднанні зі зростанням інтенсивності нерво-
во-психічної діяльності сприяє погіршенню
працездатності, зниженню стійкості до за-
студних захворювань, передчасному старін-
ню і збільшенню рівня захворюваності сту-
дентської молоді. Зниження рухової актив-
ності позначається, насамперед, на роботі
нервової, серцево-судинної систем, органів
дихання, системи травлення і разом з тим
спричинює ожиріння – одну з найбільш по-
ширених проблем людей нашого століття,
яка є серйозною і небезпечною хворобою [7,
с. 74; 8, с. 342].

Регулярне фізичне навантаження впли-
ває на масу тіла двома шляхами. По-перше,
воно запобігає віковому збільшенню як маси
тіла, так і маси абдомінальної жирової тка-
нини [8, с. 342]; по-друге, збільшує енерго-
витрати, сприяє активації ферментних сис-
тем, що беруть участь в утилізації жирних
кислот. Хоча більш поширеною є спроба
зменшити масу тіла за допомогою обме-
ження калорійності споживаної їжі, поєднан-
ня дієти з фізичним навантаженням дає
змогу досягти набагато більших результатів.

Проте захоплення навантаженням, його
надмірна інтенсивність також може давати
негативні результати. Скелетні м’язи при
скороченні вивільняють у кров ІЛ-6 − універ-
сальний протизапальний медіатор. У помір-
ній концентрації ІЛ-6 сприяє збільшенню
глюконеогенезу в печінці, певного зростан-

ню вмісту в крові глюкози і підтримці завдя-
ки цьому енергозабезпечення працюючих
м’язів при збереженій їх чутливості до інсу-
ліну. Однак у великих концентраціях ІЛ-
6 викликає розвиток протизапального стату-
су, системної ІР і посилює порушення мета-
болізму, що пов’язано з ожирінням.

Специфіка організаційно-методичного за-
безпечення практичних занять зумовлена
розмаїттям медичних діагнозів та пов’я-
заних із ними пересторог лікарів стосовно
необхідності обережного призначення сту-
дентам фізичних навантажень. У зв’язку з
цим одним із провідних завдань фізичного
виховання цього контингенту студентів є
формування потужної мотивації до корисних
для них фізичних навантажень. При цьому
під мотивацією розуміється спонукання до
певного виду діяльності, тобто прагнення
досягнення здоров’я, високої якості життя та
бажаного соціального статусу. Практичні
заняття фізичним вихованням хоча органі-
заційно і мали традиційну структуру, але
суттєво відрізнялися за характером викори-
стання фізичних вправ та інтенсивністю їх-
нього впливу на організм. Перш за все, сту-
денти протягом двох занять мають навчати-
ся досконало й швидко рахувати частоту
серцевих скорочень як у стані спокою, так і
одразу після фізичного навантаження. Ця
навичка дає можливість контролювати пульс
і визначати рівень індивідуального напру-
ження серцево-судинної системи та період
його відновлення до вихідних показників.
Потім на практичних заняттях фізичним ви-
хованням студентам пропонується займати-
ся різними видами рухової активності, а са-
ме: оздоровчою ходьбою, танцювальною
аеробікою, рухливими та спортивними ігра-
ми, силовими тренуваннями у тренажерно-
му залі, плаванням, гімнастикою тощо. Та-
кож протягом навчального року необхідно
досліджувати їхні показники рівня соматич-
ного здоров’я та рухової підготовленості.

Необхідно пам’ятати, що при активній
м’язовій діяльності енергетичні витрати ор-
ганізму збільшуються тим більше, чим вище
інтенсивність і тривалість роботи. У цьому
плані найбільш ефективні тривалі вправи
помірної інтенсивності − ходьба, плавання,
гребля, крос, ходіння на лижах, велотрену-
вання. Жирова тканина, як правило, накопи-
чується на животі, попереку, стегнах, поти-
лиці. Тому вправи для цих м’язових груп, які
пропонується використовувати у наших про-
грамах оздоровчих заходів, необхідно обо-
в’язково використовувати при самостійних
заняттях [7, с. 74–88].

Разом із тим буде помилкою боротися з
вагою лише локальними вправами для
окремих м’язових груп, оскільки енерговит-
рати у цих випадках невеликі й значного її
зниження не відбувається. У профілактиці
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ожиріння необхідно значно ширше викорис-
товувати природні фактори зовнішнього се-
редовища (сонце, повітря, воду), які стиму-
люють обмінні процеси, особливо окисні.
Необхідно активізувати загальний режим
життя (не спати більше ніж 7–8 годин, зай-
матися гігієнічною гімнастикою, не лежати
та не спати після вживання їжі, більше хо-
дити, бігати і регулярно займатися іншими
вправами, тому що одноразове виконання
фізичного навантаження призводить до не-
значних витрат жирів в організмі. Лише сис-
тематичні заняття фізичними вправами ве-
дуть до відновлення нормальної ваги тіла.
Тому схуднення не треба форсувати. Ко-
ристь принесуть лише регулярні тренуван-
ня, зміна всього життєвого режиму, у тому
числі й харчування.

Отже, для того, щоб система регуляції
функцій організму адекватно відповідала на
всі запропоновані життєвими умовами вимо-
ги, необхідно розширювати діапазон його
компенсаторних можливостей. Для цього
дозованими фізичними навантаженнями
різноспрямованої характеру слід домогтися
вдосконалення всіх фізичних якостей і потім
протягом усього життя підтримувати їх на
належному рівні, а також необхідний запас
міцності організму, що зрештою сприятиме
зростанню соціально-економічного ефекту
суспільства.

Створення умов для занять фізичною
культурою населення, у тому числі й студент-
ської молоді, за місцем проживання і в міс-
цях масового відпочинку населення покла-
дається на місцеві органи виконавчої влади
й органи місцевого самоврядування за ра-
хунок коштів відповідних бюджетів на основі
державних нормативів фінансування фізку-
льтурно-оздоровчих програм. Вони надають
громадським організаціям фізкультурно-
спортивної спрямованості та фізкультурно-
спортивним закладам допомогу у виділенні
місць для фізкультурно-оздоровчих занять у
житлових районах, у парках культури й від-
починку, використанні для цих цілей спор-
тивних споруд незалежно від того, хто є їх
власником.

Державна програма передбачає вимоги
до навчальних програм щодо фізичного ви-
ховання, систему програмно-оцінних норма-
тивів і вимог щодо фізичного розвитку та
підготовленості різних вікових груп насе-
лення, основні напрями розвитку масового
самодіяльного спорту і спорту вищих досяг-
нень, а також основні засади організаційно-
го, матеріально-технічного, кадрового, ін-
формаційного, нормативно-правового та
іншого її забезпечення [6].

Таким чином, високий рівень фізичної
культури людини, її здоров’я як фактори
формування здорового способу життя осо-
бистості є найвищими соціально-економіч-

ними цінностями нації, визначеними Консти-
туцією України. У зв’язку із цим важливим
аспектом програми оздоровчого фізичного
виховання у вищому навчальному закладі є
оцінювання соціально-економічного ефекту
від реалізації заходів фізичної культури [6].

Для того, щоб розрахувати соціально-
економічну ефективність фізичної культури,
науковці, лікарі, педагоги вважають за необ-
хідність постійно раціоналізувати класифі-
кацію методів оцінювання ефективності
оздоровчого фізичного виховання у вищому
навчальному закладі, уведених для вибору
однакового способу оцінювання соціальних і
економічних результатів у підсистемах (у
властивих їм одиницях і показниках). Це не-
обхідно для того, щоб одержати можливість
порівняння цих результатів і співвіднесення
їх до витрат.

При визначенні соціально-економічної
ефективності оздоровчого фізичного вихо-
вання у вищому навчальному закладі потрі-
бно використовувати такі параметри:
– кількісна оцінка соціально-економічного

ефекту у відповідних одиницях виміру,
де на перший план виступає відносна
кількісна оцінка, яка є ключовою і пер-
шочерговою при визначенні впливу
оздоровчих заходів фізичного виховання
у вищому навчальному закладі щодо по-
кращення здорового способу життя осо-
бистості;

– максимальний соціальний ефект стосо-
вно встановленого локального критерію
при фіксованих витратах. У цьому випа-
дку при заданих і лімітованих витратах
вибір найкращого варіанта виробляєть-
ся, виходячи з досягнення максимально-
го соціального ефекту (результату);

– досягнення заздалегідь заданого соціа-
льного результату при мінімумі витрат
(оптимальність). Тут при однакових со-
ціальних результатах у різних варіантах
розвитку сфери фізичної культури і спо-
рту вибір оптимального варіанта здійс-
нюється за мінімумом наведених витрат
із урахуванням супутнього економічного
ефекту. Такий метод, зокрема, можна
застосувати при порівнянні проектів
спортивних споруджень при однаковому
їх призначенні, місткості, пропускній
здатності, класі, розряді тощо;

– оцінка економічного ефекту, що відпові-
дає досягнутому соціальному результату;

– максимум прибутку, отриманого на ос-
нові вільного платоспроможного попиту
населення при реалізації спортивних
послуг.
У нашому випадку чинники, які слід вра-

ховувати, настільки мінливі й складні, до-
статньої інформації про них немає, а ймові-
рність того чи іншого результату не можна
обчислити статистичними методами.
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Стикаючись із потребою прийняти еко-
номічне рішення в такій ситуації, можна
спробувати дістати додаткову інформацію,
ще раз проаналізувавши проблему. Зістав-
ляючи здобуту при цьому додаткову інфор-
мацію з тією, яка пов’язана з нагромадже-
ним досвідом, зі сформованими уявленнями
та інтуїцією, суб’єкт управління може надати
ряду альтернативних результатів гіпотетич-
ні ймовірності. Водночас бажано до скла-
дання експертних оцінок залучити фахівців-
експертів. Кваліфіковані експерти здатні ви-
вести проблему пошуку рішення з розряду
невизначеності до розряду стохастиcтики,
надавши проблемі кількісну оцінку соціаль-
но-економічного ефекту оздоровчих заходів
у відносних одиницях виміру.

Експертиза як метод здобуття інформації
завжди використовувалась у розробці рі-
шень [3, с. 211]. Проте наукові дослідження
щодо її раціонального проведення було
розпочато лише два десятиріччя тому. Ре-
зультати досліджень дають змогу дійти ви-
сновку, що експертні оцінки є в цілому сфор-
мованим науковим методом аналізу склад-
них неформалізованих проблем.

Сутність методу експертних оцінок поля-
гає в раціональній організації експертного
аналізу проблеми з кількісним оцінюванням
суджень і обробкою їх результатів. Узагаль-
нену думку експертів вважають рішенням
проблеми.

Усе розмаїття вирішуваних завдань зво-
диться до трьох типів:

1) формування об’єктів;
2) оцінювання характеристик;
3) формування об’єктів і оцінювання ха-

рактеристик.
Формування об’єктів передбачає визна-

чення можливих подій і явищ, побудову гі-
потез, формування цілей, обмежень, варіа-
нтів рішень, визначення ознак і показників
для опису властивостей об’єктів та їх взає-
мозв’язків тощо. Вирішуючи завдання оці-
нювання характеристик, експерти визнача-
ють імовірність подій, важливість цілей, зна-
чення ознак і показників, переваги рішень.
Завдання формування об’єктів та оцінюван-
ня характеристик охоплює комплексне ви-
рішення перших двох типів завдань. Отже,
експерт виконує роль генератора об’єктів
(ідей, подій, рішень) та вимірювача їх харак-
теристик.

Експертний метод можна реалізувати,
опрацювавши судження досвідчених під-
приємців і фахівців. Бажано, щоб експерти
супроводжували свої оцінки даними щодо
ймовірності виникнення різних значень (об-
сягів чи відсотків) збитків. Зрештою можна
обмежитись знаходженням експертних оці-
нок імовірностей (суб’єктивних) допустимо-
го, критичного та катастрофічного ризиків
або просто оцінити найімовірніші збитки в

цій сфері соціально-економічної діяльності
(прийняття рішень).

Власне в завданнях критеріально-ек-
спертного вибору, що постають у нових, об-
тяжених ризиком ситуаціях, суб’єкт управ-
ління найбільше потребує аналітичної під-
тримки.

Експерт відіграє роль певного приладу,
який або робить пріоритетний вибір, або
встановлює логічний зв’язок, що об’єктивно
існує між причиною і наслідком. Таким чи-
ном, суб’єктивна ймовірність дає змогу
встановити зв’язок між невизначеністю та
випадковістю. Це актуально там, де йдеться
про використання ймовірностей для враху-
вання ризику в прийнятті економічних рі-
шень.

Задля оптимізації процесу формування
здорового способу життя серед студентської
молоді доцільно залучати такі категорії ком-
петентних фахівців як експертів:

1) викладачів кафедри фізичного вдоско-
налення та реабілітації;

2) лікарів-терапевтів вищої категорії;
3) лікарів-терапевтів вищої категорії, що

мають науковий ступінь кандидата і доктора
наук.

Для узагальнення думки експертів буде-
мо використовувати алгоритм обчислення
коефіцієнтів компетентності експертів у ви-
гляді рекурентної процедури [2, с. 167]:
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де t
ix  − групові оцінки об’єктів у t-х набли-

женнях;
t
sk  − коефіцієнти компетентності експе-

ртів;
d − кількість експертів (груп експертів).

Обчислення будемо починати з t = 1. У
початкові значення коефіцієнтів компетент-
ності будемо брати однаковими й такими,

що дорівнюють 0 1
sk

d
= . Тоді групові оцінки

об’єктів першого наближення дорівнюють
середнім арифметичним значенням оцінок
експертів.

Об’єктом дослідження процесу оздоров-
чого фізичного виховання у сфері вищої
освіти було обрано середньостатистичну
групу студентів ДВНЗ “Криворізький націо-
нальний університет” (з приводу лікування
їх на захворювання ожирінням). Основним
завданням було дослідження використання
оздоровчих рухових програм самостійних
занять атлетичною гімнастикою у боротьбі з
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ожирінням на початковій стадії розвитку, яка
найбільш поширена і була зафіксована се-
ред студентів університету.

На основі оцінок, визначених експертами
(табл.), виконаємо обчислення групових
оцінок і коефіцієнтів експертів за вищенаве-

деними формулами щодо реалізації заходів
оздоровчого фізичного виховання у ДВНЗ
“Криворізький національний університет”,
спрямованих на зменшення захворювання
ожирінням.

Таблиця
Експертні оцінки щодо зменшення захворювання ожирінням середньостатистичної групи

студентів ДВНЗ “Криворізький національний університет”, відносні одиниці
Оцінки експертівСтан реалізації оздоров-

чих заходів Е1 Е2 Е3

Високий 0,75 0,6 0,7
Задовільний 0,45 0,5 0,55
Недостатньо задовільний 0,35 0,45 0,3

Середні оцінки об’єктів першого набли-
ження:

1
1

1 (0,75 0,6 0,7) 0,683
3

х = + + = ;

1
2

1 (0,45 0,5 0,55) 0,5
3

х = + + = ;

1
3

1 (0,35 0,45 0,3) 0,36
3

х = + + = .

Обчислимо величину λ1:
λ1 = 1 × 0,683 + 2 × 0,5 + 3 × 0,36 = 2,78;

1
1

1 (0,75 0,683 0,45
2,78

0,5 0,35 0,36) 0,311

k = × + ×

× + × =
;

1
2

1 (0,6 0,683 0,5
2,78

0,5 0,45 0,36) 0,296

k = × + ×

× + × =
;

1
3

1 (0,7 0,683 0,55
2,78

0,5 0,3 0,36) 0,31

k = × + ×

× + × =
.

Обчислимо групові оцінки об’єктів друго-
го наближення:

2
1 (0,75 0,31 0,6 0,295

0,7 0,309) 0,628
x = × + × +

+ × =
;

2
2 (0,75 0,31 0,6 0,295

0,7 0,309) 0,459
x = × + × +

+ × =
;

2
3 (0,35 0,31 0,45 0,295

0,3 0,309) 0,335
x = × + × +

+ × =
.

Коефіцієнти компетентності другого на-
ближення мають такі значення: 2

1 0,312k = ;

2
2 0,297k = ; 2

3 0,311k = .
Аналогічні розрахунки для об’єктів тре-

тього наближення дають, відповідно, такі
групові оцінки: 3

1 0,629x = ; 3
2 0,459x = ;

3
3 0,336x =  та коефіцієнти компетентності:

3
1 0,312k = ; 3

2 0,297k = ; 3
3 0,311k = .

Вектор коефіцієнтів третього наближення
показує, що коефіцієнти стабілізувалися.

Тому подальші обчислення не дадуть істот-
ного уточнення.

Отже, зменшення захворюваності ожи-
рінням середньостатистичної групи студен-
тів ДВНЗ “Криворізький національний уні-
верситет” у результаті реалізації заходів
оздоровчого фізичного виховання може ма-
ти такі значення:

1) при високому стані реалізації оздоров-
чих заходів – 62,8%;

2) при задовільному стані реалізації
оздоровчих заходів – 45,9%;

3) при недостатньо задовільному стані
реалізації оздоровчих заходів – 33,5%.

IV. Висновки
Таким чином, здоровий спосіб життя – це

комплекс оздоровчих заходів, серед яких
оздоровче фізичне виховання студентської
молоді має важливе значення і сприяє гар-
монійному розвитку, зміцненню здоров’я та
в кінцевому підсумку забезпечує зростання
соціально-економічного ефекту суспільства
в цілому.

Заняття фізичними вправами, активний
руховий режим є засобом реабілітації і від-
новлення оптимального для молодої люди-
ни психофізіологічного стану. Фізичні вправи
зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-
психічну стійкість до емоційних стресів, під-
тримують фізичну й розумову працездат-
ність, зменшують захворюваність студент-
ської молоді, зокрема, на таку серйозну і
небезпечну хворобу, як ожиріння.
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эффекта общества

Исследованы прикладные аспекты методического подхода по предоставлению квалифи-
цированных экспертных оценок мероприятий оздоровительного физического воспитания в
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The applied aspects of the methodic approach to the qualified expert estimations’ presentation of
the healthy physical training’s measures in the higher educational establishment (HEE) as a growth
factor of the society’s social-economic effect are investigated.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ КАТЕГОРІЇ
“ОСВІТНЯ ПОСЛУГА” І “ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ” У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ПОСЛУГ І ПРОДУКТІВ
У представленій публікації проаналізовано освітню послугу як маркетингову категорію та

об’єкт маркетингового дослідження. Розглянуто й визначено місце і роль “освітньої послуги”
й “освітнього продукту” в системі класифікації інформаційних ресурсів та інформаційних про-
дуктів і послуг. Надано визначення й порівняльний аналіз маркетингової категорії “освітня
послуга” і “освітній продукт” з погляду задоволення індивідуальних, колективних і суспільних
потреб та з позиції суб’єкта освітнього процесу або носія знань і досвіду.

Ключові слова: інформаційний продукт, інформаційна послуга, освітня послуга, освітній
продукт, маркетингові дослідження.

І. Вступ0

Відомо, що посилення глобалізації, між-
народної інтеграції та дійсно глобальної ін-
форматизації економіки й суспільства має
безпосередній стосунок до освітньої діяльно-
сті в широкому розумінні. Інформація або
інформаційні ресурси разом з інформаційни-
ми послугами і продуктами розглядаються
сучасним маркетингом та наукою в цілому як
ресурс економічного й суспільного розвитку,
який дедалі частіше відіграє провідну роль. І
тим більш зростаючу роль, чим більшими є
існуючі обмеження з боку матеріальних, ене-
ргетичних, фінансових ресурсів.

Соціально-економічні умови розвитку
держави, політичне й правове середовище,
особливості історичних традицій і менталі-
тет суспільства, демографічна ситуація, ре-
гіональні умови та інші чинники й особливо-
сті розвитку накладають свої відбитки на
концепції маркетингу у сфері надання освіт-
ніх послуг.

Сучасні освітні заклади здійснюють свою
діяльність, надаючи освітні послуги в ринко-
вих умовах і виробляють вельми специфіч-
ний і корисний освітній продукт.

Маркетинг освіти – це особлива сфера ма-
ркетингу, яка може бути віднесена до загаль-
ного інформаційного маркетингу. З огляду на
специфічність об’єкта дослідження, роль яко-
го виконують освітні послуги й продукти, та
сферу його застосування, маркетингові підхо-
ди мають свої особливості і потребують більш

                                                          
0 © Лепьохін О.В., Прокопченко П.О., 2013

детального вивчення. Останнє зумовлює ак-
туальність подальших маркетингових дослі-
джень на ринку освітніх послуг і продуктів та
зумовлює актуальність виявлення їх ролі і
місця в загальній системі маркетингу інфор-
маційних продуктів і послуг.

До основних досягнень у сфері маркетин-
гу освіти можна віднести не лише визначення
“освітньої послуги” і “освітнього продукту” та
його споживачів і цільових аудиторій, а й ус-
відомлення необхідності стратегічного підхо-
ду до маркетингової діяльності освітньої дія-
льності в загальному розумінні. Але разом з
тим порівняльний аналіз періодичних науко-
вих видань показав, що серед дослідників і
науковців дотепер немає єдиного підходу з
приводу того, що ж вважати освітньою послу-
гою та освітнім продуктом [14].

Актуальність проблеми, яка досліджуєть-
ся в представленій публікації, зумовлена
також тенденцією щодо вдосконалення мар-
кетингової діяльності освітніх закладів, яка
поступово набуває важливого самостійного
значення. З точки зору маркетингу до осно-
вних функцій освітніх установ належить фу-
нкція формування пропозицій, виробництво
освітніх послуг і продуктів, їх просування на
ринок.

Маркетинговий аналіз у галузі освіти і
маркетингове дослідження в цілому є важ-
ливим інструментом оптимізації інформа-
ційних та освітніх послуг в умовах існуючого
ринкового середовища в Україні. Проте зна-
чне поширення і впровадження маркетингу
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освіти йде повільно або дотепер є мало-
ефективним.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення за допомогою

методу порівняльного аналізу поняття
“освітня послуга” та “освітній продукт”; ви-
явлення ролі, місця й суті маркетингової
категорії “освітня послуга” та “освітній про-
дукт”, що виступають у ролі об’єктів марке-
тингового дослідження; виявлення їх зага-
льної структури і специфіки в системі інфо-
рмаційних ресурсів, продуктів і послуг.

ІІІ. Результати
Особливість концепції маркетингу в сис-

темі освіти полягає, насамперед, в особли-
востях визначень і адаптації основних по-
нять, цілей, функцій і принципів маркетинго-
вої діяльності стосовно освітніх послуг і то-
варів.

Проаналізуємо і розглянемо деякі основ-
ні визначення понятійного апарату маркети-
нгу освітніх послуг і товарів. Але спочатку
для розуміння специфіки освітніх послуг на-
ведемо визначення “освіти”. Освіта, згідно із
законодавством України, визначається як
“основа інтелектуального, культурного, ду-
ховного, соціального, економічного розвитку
суспільства і держави” (Закон України “Про
освіту” №1060-XII зі змінами від 11 червня
2008 р.). Тобто “освіта – це процес форму-
вання знань, духовного обличчя людини під
впливом інтелектуальних надбань, мораль-
них і духовних цінностей, процес виховання
і самовиховання”. Система освіти є систе-
мою з надання інформаційно-освітніх послуг
та системою формування (“виготовлення”)
освітніх продуктів. Система освіти склада-
ється із закладів освіти, наукових, науково-
методичних і методичних установ, науково-
виробничих підприємств, державних і місце-
вих органів управління освітою, а також са-
моврядування у сфері освіти.

В економічній літературі можна знайти
різні визначення “послуги”. Скористаємось
таким визначенням: “Послуга – це будь-який
захід або вигода, яку одна сторона може
запропонувати іншій і яка в основному не-
відчутна і не веде до заволодіння чим-
небудь” [6, с. 294]. “Послугу визначають ін-
коли як різновид товару, для якого момент
виробництва і момент споживання збігають-
ся в часі; як роботу, зроблену для інших,
результатом якої не є відчутні речі, товари.
Послуги називають інколи “невидимими стат-
тями торгівлі”. Під освітніми послугами ми
можемо розуміти “систему знань, інформа-
ції, умінь і навичок, які використовуються з
метою задоволення багатоликих потреб
людини, суспільства і держави” [13, с. 70].

Результатом освіти називають “систему
знань, умінь та навичок, що передаються
людині в процесі навчання” [4, с.19]. Ре-
зультат освіти “фіксує факт привласнення і

державою, і суспільством, й індивідуумом
усіх тих цінностей, що народились у процесі
освітньої діяльності, що є такими значущи-
ми з погляду економічного, морального, ін-
телектуального стану “споживачів продукції”
освітньої сфери – держави, суспільства, кож-
ної людини, усієї цивілізації в цілому” [2, с. 83].

Освітня послуга – це сукупність корисних
властивостей, які мають задовольнити
пов’язані з одержанням кваліфікації потреби
споживачів. Освітні послуги задовольняють
особистісні (кінцевий споживач), колективні
(підприємства-роботодавці) та суспільні
(держава, суспільство) потреби [10].

Кінцевим “продуктом” функціонування
освітньої організації може бути також “жи-
вий” об’єкт, особистість – соціальна істота,
яка включена в суспільні стосунки і є діячем
(суб’єктом) цих стосунків [5].

Згідно з проаналізованими літературни-
ми джерелами, визначення “освітня послу-
га” та “освітній продукт” різняться один від
одного. Під освітніми послугами ми розумі-
ємо “систему знань, інформації, умінь і зви-
чок, які використовуються з метою задово-
лення різноманітних потреб людини, суспі-
льства і держави” [16, с. 29]. Або, згідно з ін-
шим, освітніми послугами називається “ком-
плекс таких послуг, які безпосередньо пов’я-
зані з реалізацією головних цілей освіти,
здійсненням її місії” [12, с. 10]. “Освітня по-
слуга – це специфічний товар, який задово-
льняє прагнення людини в придбанні пев-
них знань, звичок і умінь для їх подальшого
використання в професійній діяльності” [9,
с. 167]. Останнє визначення власне визна-
чає послугу через товар або поєднує освіт-
ню послугу із товаром. Згідно з іншим,
“продуктом є освітня послуга, надана уч-
ням”.

Освітні послуги або продукт освітньої ді-
яльності є результатом здійснення різнома-
нітної (педагогічної, виховної, наукової, ор-
ганізаційно-управлінської) діяльності пра-
цівниками сфери освіти для задоволення
освітніх потреб окремих людей та всього
суспільства [4, с. 36].

Освітня послуга – це особлива нематері-
альна послуга як сфера людської діяльнос-
ті, що створює корисний результативний
ефект, невтілений у матеріально-речову
форму, його кваліфікаційні та професійні
якості [14].

Освітня послуга – освітній товар, що яв-
ляє собою певну діяльність, яку здійснює
виробник і в процесі якої відбувається задо-
волення потреби споживача в освіті [11,
с. 43]. Освітня послуга – це економічне бла-
го, що володіє корисністю з точки зору його
споживачів і потребує витрат на своє виро-
бництво [3, с. 48–49].

Як можна бачити, значна кількість дослі-
дників вважає, що саме “до продуктів, на-
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приклад, вищої школи не належать ні нові
знання та вміння, бо вони не продаються і
не купуються, а є надбанням власної праці;
ні кваліфікація спеціалістів, ні робоча сила,
бо вона теж не продається, продається
тільки її послуга – праця, але не навчаль-
ним закладом, а безпосереднім носієм ро-
бочої сили – людиною” [10, с. 8, 183]. Тому
“освітня послуга – це організований процес
навчання для одержання необхідних знань,
навичок і вмінь. Це особливий інтелектуа-
льний товар, який надається стороною, що
організовує і здійснює процес навчання, та
утримується іншою стороною, яка може бу-
ти одночасно і учнем, і контролером якості
послуги, і платником за неї” [1, с. 53–60].
Дійсно, освітня послуга – специфічний то-
вар, який задовольняє потребу людини в
набутті певних знань, навичок і вмінь для їх
подальшого використання в професійній
діяльності [10, с. 133]. Освітні послуги – це
нематеріальні, а соціальні блага, система
знань, інформації, умінь і практичних нави-
чок [8]. Отже, таке різноманіття трактувань
освітньої послуги дає змогу узагальнити, що
освітні послуги – це специфічні економічні
блага, які надаються особистості для задо-
волення її різноманітних освітніх потреб і
становлять взаємну зацікавленість суспіль-
ства і кожного індивіда зокрема в їх пода-
льшому використанні в професійній діяль-
ності.

Слід зауважити, що термін “освітня послу-
га” та “освітній продукт”, на відміну від відпо-
відних понять “інформаційна послуга” –
“інформаційний продукт”, не здобули одно-
значного тлумачення і не набули законодав-
чого статусу. Нагадаємо, що офіційне тлума-
чення термінів “інформаційна послуга” –
“інформаційна продукція” наведене в Законі
України “Про інформацію” (ст. 40, 41), де вка-
зано, що: “Інформаційна продукція – це ма-
теріалізований результат інформаційної дія-
льності, призначений для задоволення інфо-
рмаційних потреб громадян, державних ор-
ганів, підприємств, установ та організацій”.

“Інформаційна послуга – це здійснення
інформаційної діяльності у визначений час і
визначеній законом формі з доведення ін-
формаційної продукції до споживачів з ме-
тою задоволення їхніх інформаційних по-
треб”.

ІV. Висновки
Різноманіття та неоднозначність або від-

сутність універсального визначення ключо-
вих понять маркетингу освіти дає змогу зро-
бити висновок про те, що у фахівців-
маркетологів відсутня чітка та остаточна
характеристика поняття “освітня послуга” й
“освітній товар”. Тому будемо вважати, що
освітня послуга – це процес (діяльність) на-
вчального закладу зі створення освітнього
продукту. Освітня послуга має розглядатися

відокремлено від освітнього товару. Остан-
ній розглядається як результат процесу.

Таким чином, результатом надання по-
слуги є продукт – освітній товар, який про-
дається або обмінюється. При цьому освіт-
ній процес набуває ознак виробничого про-
цесу. Згідно з визначенням, результатом
виробництва товару є продукт – товар на
продаж. Товар є кінцевим результатом про-
цесу виробництва. Слід очікувати, що кінце-
вим результатом навчального процесу є
знання, навички та досвід їх застосування.
При цьому, на нашу думку, інформація за-
лишається осторонь визначення освітнього
товару. Інформація має ключове значення в
процесі освітнього процесу або наданні ін-
формаційних та освітніх послуг.

Необхідно враховувати, що освітній про-
дукт має специфічну, але подвійну форму, –
продукт представлений у формі знань, на-
вичок, досвіду та у формі власне освітнього
товару. Дійсно, освітня послуга, яка виявля-
ється у формі проведення аудиторних за-
нять (лекцій, курсів, семінарів, заходів), – це
процес створення освітнього продукту у фо-
рмі знань, навичок, досвіду учнів.

Освітня послуга, яка виявляється у фор-
мі підготовки навчальних матеріалів, напри-
клад, підручників, методичних матеріалів
тощо, – це процес створення освітнього
продукту у формі освітнього товару. У ціло-
му пропонується розглядати освіту з двох
позицій [7, с. 70]: освіта як послуга та освіта
як предметний товар.

Але, за нашим визначенням, необхідно
розглядати також носія знань і досвіду, тоб-
то суб’єкта освітньої системи. І більше того,
необхідним стає суб’єкт, що розглядається
як носій інформаційного ресурсу, знань, до-
свіду.

Освітні послуги є специфічними відносно
інших нематеріальних послуг. Наслідки від
споживання освітніх послуг і продуктів є
благом не тільки для суб’єкта, але й для
економіки і суспільства в цілому.

Слід зауважити також, що освітні послуги
в процесі вживання трансформуються в ро-
бочу силу, якість якої залежить не лише від
сукупності спожитих освітніх послуг, але й
від кількості та якості особистої праці, ви-
трачених у процесі споживання цих послуг,
особистих здібностей, міри їх реалізації та
інших суб’єктивних чинників. “Освітній про-
дукт” може бути виділений в окрему катего-
рію і визначатися як результат науково-
педагогічної праці, яка, у свою чергу, є різ-
новидом наукової праці [15, с. 16]. Водночас
освітній продукт є частиною інтелектуально-
го продукту (поряд з науковим і інженерним
продуктами), адаптованою до відповідного
сегмента ринку освітніх послуг.
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Лепёхин А.В., Прокопченко Ф.А. Определение и сравнительный анализ маркетинговой
категории “образовательная услуга” и “образовательный продукт” в общей системе ин-
формационных ресурсов, услуг и продуктов

В представленной публикации проанализирована образовательная услуга как маркетин-
говая категория и объект маркетингового исследования. Рассмотрены и определены место
и роль “образовательной услуги” и “образовательного продукта” в системе классификации
информационных ресурсов и информационных продуктов и услуг. Дано определение и пред-
ставлен сравнительный анализ маркетинговой категории “образовательная услуга” и
“образовательный продукт” с точки зрения удовлетворения индивидуальных, коллективных
и общественных потребностей, а также с позиций субъекта образовательного процесса
или носителя знаний и опыта.

Ключевые слова: информационный продукт, информационная услуга, образовательная
услуга, образовательный продукт, маркетинговые исследования.

Lepehin A., Prokopchenko P. Definitions and comparative analysis of marketing category “educational
services” and “educationalproducts” in the overall information resources, services and products

This article explores the consumerist understanding of the educational services. The article
presents the comparative analysis of educational services as a marketing category and object
implementation of marketing research; presents the place and role of “educational services” in the
system of information resources and information products and services; definitions of “educational
services” in terms of satisfying her personal, collective and social needs.

Key words: information product, information service, educational service, educational product,
marketing research.
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