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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

© Л. И. Антошкина, 2013

УДК 159.925:331.102.344 Л. И. Антошкина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ЧАСТЬ ІІ)

Анотація. Обговорюється рішення проблеми інтелектуальної еволюції у контексті сучасної політики, 

державної та суспільної практики. Розглянуто варіанти сполучення попиту в нарощуванні інтелектуально-

го потенціалу з можливостями життєвої практики.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, науковий, економічний і соціально-суспільний прогрес.

Summary. A discussion of the solutions to the issue of intellectual evolution in the context of modern politics, 

governmental and social practices. A look at possible combinations of correlation between requirements for an increase 

in intellectual potential and capabilities of life practices.

Key words: intellectual potential, scientific, economic, social and social progress.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Изложение материалов исследования (про-

должение).

Большинство тестов на IQ основаны на из-

мерении двух типов интеллекта — кристалли-

зованного и гибкого. Эти понятия были введены 

в психологию в 1971 году Реймондом Кеттелем. 

Гибкий интеллект обозначает способность на-

ходить решения новых и неожиданных задач, 

кристаллизованный — умение использовать уже 

имеющиеся знания и опыт.

Исследования швейцарских психологов (Сю-

занн Джегги, Мартин Бушкюль) доказали, что 

гибкий интеллект поддаётся тренировке, то есть 

специальными умственными упражнениями его 

можно повысить. Эти упражнения направлены на 

развитие памяти, которая может быть долговре-

менной и кратковременной. Кристаллизованный 

интеллект связан с долговременной памятью, а 

гибкий — с кратковременной, или «рабочей», па-

мятью. Кратковременная память по своим функ-

циям подобна оперативной памяти компьютера — 

в ней хранится информация, предназначенная для 

непосредственного использования «здесь и сей-

час» — номер телефона, который нужно набрать 

сейчас, список покупок, которые нужно сделать 

сегодня, и т. д. Такие сведения забываются, как 

только надобность в них пропадает. Использова-

ние определённого типа задач на запоминание 

тренирует гибкий интеллект, повышает его в зави-

симости от интенсивности и продолжительности 

занятий. В итоге повышается общий интеллект: 

 IQ
общ

 = F(IQ
кр

, IQ
гиб

)  max,  (1)

 IQ
гиб

 = F(П
крат

)  max,  (2)

где П
крат

 — объём кратковременной памяти, бит.

Объём кратковременной памяти как измери-

тель гибкого интеллекта можно записать в виде: 

 П
крат

 = СкD, (3)

где Ск — индивидуальная скорость переработки 

(запоминания) информации, бит/
сек

;

D — продолжительность восприятия информа-

ции в кратковременной (оперативной) памяти, сек.

Следовательно, тренировка кратковременной 

памяти заключается в максимизации переменных 

Ск и D или любой из них с помощью специаль-

ных заданий. Эти выкладки формализуют пред-

ставление о том, что общий коэффициент интел-

лекта можно выразить суммой природного дара 

(кристаллизованный интеллект) и приобретённых 

способностей (гибкий интеллект). Даже если их 

доля составляет 20 % в общем интеллекте (соглас-

но доказательствам А. Дженсена [3]), необходимо 

предельно использовать ресурсы образовательной 

среды и природный дар индивидуума для фактиче-

ской реализации этой составляющей. Это значит, 

что интеллект личности формируют не только био-

логические обстоятельства (заметим, что марксизм 

и современные леворадикальные исследователи 

вообще полностью отвергают их влияние на ин-

теллект будущего человек), но и сам человек, а так-

же обучающая среда, открытие сущности которой 

принадлежит М. Монтессори. Сути дела не меняет 

то обстоятельство, что размер соотношения генов 

и последующего труда (самого человека, общества, 

государства) в создании единицы интеллекта до сих 

пор является предметом научных дискуссий.

До тех пор, пока средний (обычный) юный 

гражданин обучается в дошкольном учреждении, 

а затем — в начальной школе, его интеллектуаль-

ное становление и развитие практически полно-

стью определяется влиянием обучающей среды 

(семья, окружение, школа). Доказано, что стра-

ны, в которых государственно-общественная си-

стема непрерывно (независимо от каких бы то ни 

было внутренних и внешних обстоятельств) рабо-
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тает над повышением уровня интеллекта народа 

и его благосостояния, предоставляют детям двой-

ное преимущество — со стороны генов и со сто-

роны благоприятной среды для развития интел-

лекта. Сходные процессы наблюдаются в семьях, 

в которых родители с высоким IQ обеспечивают 

своим детям то же самое двойное преимущество 

[8]. В психогенетике этот процесс известен как ге-

нотип — средовая корреляция.

С переходом на более высокие уровни обу-

чения условия развития интеллекта человека 

существенно изменяются: обучающая среда по-

прежнему сохраняет важное значение, но глав-

ным становится тренинг и самоанализ, то есть ра-

бота человека над самим собой. Для этого могут 

использоваться разнообразные тесты и методи-

ки количественной оценки собственного интел-

лекта. Регулярный самоанализ поможет выявить 

динамику IQ и скорректировать программу обу-

чения, в частности, установить соответствие (или 

несоответствие) хронологического и умственного 

возраста. После измерения IQ количественно 

фиксируется эффективность предшествующей 

работы над собой (чтение книг, газет, журналов, 

посещение каких-то занятий и т. д.). Затем, путём 

преобразования формулы (1), получаем формулу 

для определения своего умственного возраста

 УВ = IQХВ/100. (4)

Пример 1: Хронологический возраст (ХВ) че-

ловека — 25 лет. Тестовый самоанализ показал, 

что его IQ = 105 единиц. Тогда УВ = 10525/100 = 

26,25 лет, то есть умственный возраст опережает 

хронологический возраст человека, причём его 

IQ выше порогового значения, которым является 

в любом возрасте величина в 100 единиц.

Пример 2: ХВ = 25 лет, IQ = 90 единиц. Тогда 

УВ = 9025/100 = 22,5 года, то есть умственный 

возраст отстаёт от хронологического, потому что 

персональный IQ ниже порогового значения. В 

этом случае для недопущения деградации лично-

сти необходимы дополнительные усилия по раз-

витию интеллекта.

При подборе тестов необходимо учитывать, 

что их результаты должны описываться нор-

мальным распределением со средним значени-

ем IQ = 100 единиц и таким разбросом, чтобы 

50 % людей имели IQ между 90 и 100 единицами 

и по 25 % — ниже 90 и выше 110 единиц (рис. 1).

При попадании персонального IQ в поле гра-

фика подбор теста для самоанализа можно счи-

тать правильным. Как показывает опыт, одним из 

наиболее практичных для этой цели является тест 

Ганса Юргенса Айзенка [7]. Содержание теста из 

50 заданий можно получить в Internet. Для удоб-

ства получения персонального IQ в зависимости 

от количества правильно решённых заданий мож-

но воспользоваться графиком (рис. 2).

Рис. 1. Кривая нормального распределения IQ

Рис. 2. График определения персонального IQ 

на основе теста Г. Ю. Айзенка

Системная работа по наращиванию интел-

лектуального потенциала, особенно если она воз-

ведена в приоритет государственной политики, 

способствует развитию личности, повышению 

качества населения, которое через опосредование 

сложных многофакторных связей материализу-

ется в росте общественного богатства и, в свою 

очередь, формирует новые благоприятные воз-

можности для повышения интеллекта людей. Эта 

взаимообусловленная связь давно и хорошо из-

вестна; она очевидно проявляется и на бытовом 

уровне, то есть на уровне отдельной семьи, и на 

уровне континентов, государств, их регионов. Тем 

не менее в этих связях выявляются всё новые про-

блемы, требующие более глубокого изучения.

В частности, особо актуальными стали во-

просы типа: не следует ли увязать мировые и реги-

ональные кризисы с общим упадком интеллекта; 

не целенаправленно ли осуществляют политику 

интеллектуальной деградации населения власти и 

крупный капитал некоторых (может быть, потому 

и слаборазвитых) стран; какую меру ответствен-

ности (и перед кем) должны нести государства 

за сознательное торможение интеллектуального 

развития молодёжи, в то время как другие страны 

уже вошли в Эру Экономики Знаний? Нам пред-

ставляется, что в поиске ответов на эти вопросы 

нельзя ослаблять усилия.
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В капитальном труде «Коэффициент интел-

лекта и богатство народов» (IQ and the Wealth of Na-
tions) Ричард Линн и Тату Ванханен доказывают, 

что различие в национальном доходе (ВВП на душу 

населения) коррелирует с различием в среднем на-

циональном коэффициенте интеллекта [9]. Авторы 

интерпретируют эту корреляцию как показатель 

того, что IQ является важным фактором, вносящим 

различие в национальное богатство и темп эко-

номического роста, хотя IQ и не единственный 

определяющий фактор этих различий. Используя 

опубликованные в разных странах отчёты об иссле-

дованиях в этой области, авторы составили таблицу 

среднего показателя IQ для 81 страны. Увязав сред-

ний показатель IQ с ВВП этих стран, исследователи 

установили корреляционную связь этих показате-

лей. Различия IQ между нациями (от 107 в Гонконге 

до 66 в Экваториальной Гвинее; Россия и Украи-

на — 97; США — 98) они объяснили генетическими 

и экологическими факторами.

Более глубоко влияние этих факторов исследо-

вано в последней работе Р. Линна «Расовые различия 

в интеллекте» [10]. В частности, он доказал, что коэф-

фициент интеллекта коренных жителей Восточной 

Азии в среднем на 5 баллов выше, чем у европейцев 

вне зависимости от места проживания испытуемых.

В своих исследованиях Р. Линн вступил на 

«минное поле», так как и первоначально, и сейчас 

сторонники гипертрофированной «политкоррект-

ности» не соглашаются принять результаты его 

трудов. Это неудивительно, так как, по высказыва-

нию другого выдающегося британского мыслителя 

Томаса Гоббса, «если бы геометрические аксиомы 

задевали интересы людей, их бы опровергали». К 

работам Р. Линна вполне относится высказывание 

Нобелевского лауреата Дженса Уотсона, расшиф-

ровавшего структуру ДНК: «Честность полезна 

этому миру, она заставляет мир работать эффек-

тивнее». Заметим, что подобные работы особен-

но не нравятся властям слабых стран. Однако 

ценность этих работ непреходяща; объективный 

анализ интеллекта граждан помогает гасить в за-

родыше любые расовые и этнические конфликты, 

совершенствовать систему воспитания и образова-

ния, максимально рационально использовать гено-

фонд страны в целях её процветания.

В опубликованной в 2008 году статье «Интел-

лект и экономическое развитие» [8] Р. Линн пред-

ставил развёрнутую и уточнённую картину взаи-

мосвязи среднего интеллекта наций и показателей 

их экономической деятельности. Люди с более 

высоким интеллектом могут: 1) производить вы-

сокоценную научную и инженерную продукцию, 

такую как самолёты, автомобили, компьютеры, 

фармацевтические препараты, исследовательские 

приборы и т. д., которую страны с низким IQ про-

изводить не способны; 2) вне области науки обе-

спечивать на высоком уровне товары и услуги в 

сфере, например, банковского обслуживания, 

страхования, архитектуры, парфюмерии, кино; 

3) воспроизводить рабочую силу, которая эффек-

тивно работает во всех областях экономики; 4) обе-

спечивать формирование политических лидеров, 

способных эффективно управлять экономикой.

В доказательствах разной продуктивности на-

родов разных стран политику могут видеть только 

те, кто в принципе отвергает факты и официаль-

ную статистику. Помимо Р. Линна, такие доказа-

тельства привели Чарльз Мюррей, Мишель Харт, 

Дерек Уолкотт, Тони Моррисон и многие другие 

учёные. Например, показательной является ин-

формация о Нобелевских и других престижных 

премиях, полученных с 1901 по 2006 годы в разных 

регионах мира (табл. 1) [10].

Таблица 1

Европа Восточная Азия

Южная Азия 

и Северная 

Африка

Тропическая 

Африка

1 2 3 4 5
Население, млн. чел. 933 878 872 300
Нобелевские лауреаты по естественным наукам 357 14 5 0
Нобелевские лауреаты в области литературы 91 3 4 1
Нобелевские лауреаты по экономике 

философская премия (математика) 
42 5 0 0

Всего 541 22 10 1
На миллион жителей 0,580 0,025 0,011 0,003

В табл. 1 не отражены показатели Северной и 

Южной Америки, где свыше 200 премий прихо-

дится только на США (с 1901 по 2009 годы).

Значение среднего уровня интеллекта наро-

дов мира хорошо просматривается также на по-

казателях их творческой деятельности, защищён-

ной патентами. По данным Управления патентов 

и торговых марок США (US Patent and Trademark 

Office), в США было выдано патентов на различ-

ные изобретения и инновации:

в 2004 году — 181,3 тыс.;

в 2005 году — 157,7 тыс.;

в 2006 году — 196,4 тыс. (в том числе амери-

канским компаниям и изобретателям — 102 тыс., 

остальные — иностранцам).

В 2006 году наибольшее количество патен-

тов США пришлось на долю Японии — 39,4 тыс. 

(средний IQ нации 105 единиц), Германии — поч-

ти 10,9 тыс. (средний IQ = 99), Тайваня — 7,9 тыс. 

(средний IQ = 105), Южной Кореи — 6,5 тыс. 
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(средний IQ = 106) и Великобритании — 4,3 тыс. 

(средний IQ = 100). В последние годы стабильно 

растёт количество патентов США, выдаваемых 

Индии (средний IQ = 82), Китаю (IQ = 105), 

Финляндии (IQ = 99), Израилю (IQ = 95). Аме-

риканский патент как охранный документ на 

интеллектуальную собственность имеет высокий 

престиж в мире благодаря доказанным столетия-

ми гарантиям государства. Следует заметить, что 

попадание в группу обладателей патентов США 

развивающихся стран (Китай, Индия) косвен-

но отражает особую роль в этом процессе самих 

США, потому что зарубежные изобретатели яв-

ляются в основном выпускниками ВУЗов этой 

страны.

Среди постсоветских стран защитили свои 

открытия и изобретения в 2006 году: Россия — 176 

(средний IQ = 97), Украина — 25 (IQ = 97), Лит-

ва — 11 (IQ = 94), Беларусь — 5 (IQ = 97), Грузия — 

3 (IQ = 94), Эстония — 2 (IQ = 99), Латвия — 2 

(IQ = 98), Казахстан — 1 (IQ = 94), Узбекистан — 1 

(IQ = 87). Для сравнения: в 1977 году СССР запа-

тентовал в США 396 изобретений, а в 1984 году — 

216 [11]. Эта статистика косвенно показывает 

уровень развития науки и техники в странах мира, 

то есть достигнутый интеллектуальный потенци-

ал и степень его реализации в инновациях.

Однако в связи с тем, что далеко не все 

изобретения защищаются патентами (прежде 

всего — know-how) и не все иностранные изо-

бретатели стремятся получить патент США, при-

веденная статистика не является объективным 

критерием для характеристики уровня интел-

лекта народов мира. Несколько более объектив-

ны показатели, которые использует Всемирная 

организация интеллектуальной собственности 

(World Intellectual Property Organization) в еже-

годных публикациях сводных данных по коли-

честву выдаваемых различными государствами 

патентов и авторских свидетельств. В 2007 году 

эта организация опубликовала данные по состо-

янию на 2004 год — в мире было выдано более 

600 тыс. охранных документов [11].

В последнее десятилетие заметна тенденция 

интернационализации патентов, когда свиде-

тельства в разных странах получают нерезиденты 

(то есть компании и физические лица, постоян-

но оперирующие/проживающие в ином государ-

стве). Из общего количества более 74 % подобных 

патентных свидетельств выдали США, Япония, 

Южная Корея, Китай и Европейский патентный 

офис (обслуживает страны Евросоюза). Этот про-

цесс — свидетельство активизации интеллекту-

ального обмена; однако его участниками являют-

ся страны с относительно высоким средним IQ, 

что вполне естественно. Показательными в связи 

с этим являются количество полученных патентов 

на 1 млн. населения, а также показатели эффектив-

ности интеллектуальной деятельности и затраты 

стран на её обеспечение (табл. 2).

Таблица 2

Страны и общемировые 

показатели

Средний IQ, 

единиц

Количество 

полученных 

патентов на 1 млн. 

населения

Количество 

полученных 

патентов на 1 млрд. 

долларов ВВП

Количество 

полученных патентов 

на 1 млн. долларов 

затрат государства 

и бизнеса
1 2 3 4 5

Япония 105 2884 107,3 3,49
Южная Корея 106 2189 116,2 4,6
США 98 645 17,7 0,78
Германия 99 587 22,6 н. д.
Австралия 98 479 н. д. н. д.
Великобритания 100 320 11,3 6,62
Франция 98 236 8,8 0,41
Новая Зеландия 99 н. д. 18,7 1,67
Израиль 95 227 10,1 0,21
Россия 97 160 17,6 1,46
Италия 102 111 4,3 0,37
Беларусь 97 108 16,9 3,15
Украина 97 68 14,7 1,50
Китай 105 51 9,4 0,78
Общемировой показатель — 148 19 0,81

Источники: кол. 2 — Ричард Линн (Lynn) [8]; кол. 3, 4, 5 — отчёт World Intellectual Property Organization за 2007 год.

От сравнительно частных (хотя и очень важных) 

характеристик интеллектуального уровня различных 

стран мира перейдём к обобщающим показателям, 

которые в высокой степени формируются благодаря 

реализации интеллектуального потенциала. Одним 

из них является индекс развития человеческого потен-

циала (ИРЧП), отчёт о котором ежегодно публикует 

ООН с 1993 года. Этот комплексный показатель рас-

считывается по 3 видам данных:

средняя продолжительность предстоящей 

жизни при рождении (оценивает долголетие);

уровень грамотности взрослого населения 

(2/
3
 индекса) и совокупная доля учащихся всех 

форм (1/
3
 индекса);
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уровень жизни, оцененный через ВВП на 

душу населения по паритету покупательной спо-

собности (ППС) в долларах США.

Второй и третий показатели на формирование 

индивидуального и среднего коэффициента интел-

лекта влияют непосредственно; с другой стороны, 

увеличение IQ приводит к росту ВВП и созданию 

более благоприятных условий для образования и 

здравоохранения. Поскольку повышение долго-

летия — это прямое следствие более эффективной 

экономики, можно говорить о решающем влиянии 

экономики на улучшение качества населения (ге-

нофонда). Сильная прямая и обратная корреляция 

каждого из этих трёх показателей делает ИРЧП од-

ним из наиболее объективных критериев оценки 

роли интеллектуального потенциала страны, убе-

дительным аргументом в сравнениях.

В зависимости от значения ИРЧП ООН клас-

сифицирует страны по уровню развития на четы-

ре группы:

1) очень высокий уровень, ИРЧП > 0,900;

2) высокий уровень, ИРЧП = 0,899…0,800;

3) средний уровень, ИРЧП = 0,799…0,500;

4) низкий уровень, ИРЧП < 0,500.

Первую группу, согласно отчёту ООН за 

2008 год, составляют примерно 30 стран (табл. 3).

Таблица 3

Страна ИРЧП
IQ средний, 

единиц

Доход на душу 

населения, $ США

Процент 

грамотности

Средняя 

продолжительность 

жизни, лет
1 2 3 4 5 6

Исландия 0,968 101 29240 99,0 79,9
Норвегия 0,968 100 36390 99,0 78,9
Канада 0,967 99 28930 99,0 79,3
Австралия 0,965 98 27440 99,0 79,1
Ирландия 0,960 92 29570 99,0 76,9
Нидерланды 0,958 100 28350 99,0 78,3
Япония 0,965 105 27380 99,0 81,5
Люксембург 0,956 100 53230 99,0 78,3
Швейцария 0,955 101 31840 99,0 79,1
Франция 0,955 98 27040 99,0 78,9
Финляндия 0,954 99 26160 99,0 77,9
Дания 0,952 98 30600 99,0 76,6
Австрия 0,951 100 28910 99,0 78,5
США 0,950 98 36120 99,0 77,0
Испания 0,949 98 21910 97,7 79,2
Бельгия 0,948 99 28130 99,0 78,7
Греция 0,947 92 18770 97,3 78,2
Италия 0,945 102 26170 98,5 78,7
Новая Зеландия 0,944 99 20550 99,0 78,2
Великобритания 0,942 100 26580 99,0 78,1
Гонконг 0,942 108 27490 93,5 79,9
Германия 0,940 99 26980 99,0 78,2
Израиль 0,930 95 19000 95,3 79,1
Южная Корея 0,928 106 16960 97,9 75,4
Словения 0,923 96 18480 99,0 76,2
Бруней 0,919 91 19210 93,9 76,2
Сингапур 0,918 108 23730 92,5 78,0
Кувейт 0,912 86 17780 82,9 76,5
Кипр 0,912 91 18650 96,8 78,2
Тайвань 0,910 105 23400 96,1 77,1

Для сравнения
Россия 0,806 97 8080 99,0 66,7
Украина 0786 97 4800 99,0 69,5

Источники: кол. 2 — отчёт ООН по развитию человеческого потенциала; кол. 3, 4, 5, 6 — Ричард Линн (Lynn) [8]

В целом по группе из 30-ти стран прослежи-

вается сильная корреляция IQ и формирующих 

ИРЧП факторов, прежде всего — среднедуше-

вого дохода. Выпадает из общего ряда только 

Люксембург, очень высокий доход, конечно же, 

нельзя связывать только с IQ жителей страны, 

которая давно известна как мировая «налоговая 

гавань», крупнейший оффшор. По той же при-

чине в группу попал Кипр — ещё один мировой 

оффшор с относительно невысоким средним IQ 

жителей страны. Что касается Брунея и Кувейта, 

то высокий душевой доход, а следовательно, и 

показатель ИРЧП есть следствие исключитель-

но «нефтяных доходов», хотя по уровню IQ эти 

страны явно выпадают из общего ряда. Тем не 

менее в абсолютном большинстве высокоразви-

тых стран ИРЧП тесно коррелирует с трудом и 

интеллектом их жителей.

На фоне этих стран унизительно низкое по-

ложение занимают Россия и Украина. Находясь в 

группе мировых лидеров по среднему IQ и про-

центу грамотности, Россия и Украина реально 
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входят в число стран со средним уровнем ИРЧП, 

потому что имеют главным образом «сырьевую 

экономику» и, как следствие, низкие среднеду-

шевые доходы и продолжительность жизни, что 

усугубляется болезнями, пьянством (особенно в 

России), социальной незащищённостью и апати-

ей большинства населения.

При таком соотношении показателей реально-

го потенциала и фактического его использования 

есть все основания утверждать о несоответствии 

систем управления странами выстраданному праву 

их населения на достойную жизнь. Из отчёта ООН 

следует, что и остальные постсоветские страны на-

ходятся примерно в таком же положении, хотя 

имеют почти аналогичное качество человеческо-

го потенциала (особенно Беларусь и Казахстан). 

Их «независимое путешествие» в поисках «нацио-

нальной идеи», «особого выбора» длится уже почти 

двадцать лет, но, как видно, либо компас испортил-

ся, либо кормчие стали плохо видеть дорогу.

Выводы. Анализ показал, что для достиже-

ния успехов как в жизни отдельного человека, 

так и страны в целом необходимы определённые 

умственные способности. Интеллект индивиду-

ума зависит от сложного комплекса объективно-

субъек тивных факторов, но при решающем зна-

чении генетических сильное влияние оказывают 

обучающая среда и личностные качества, кото-

рые сам человек может развивать, причём особен-

но успешно, если общество, государство активно 

споспешествуют ему. Ещё более сложным явля-

ется комплекс факторов, формирующих средний 

показатель интеллекта населения страны. Опре-

деляющими здесь являются качество власти, при-

оритеты государственной политики, отношение 

власти и крупного капитала к мировому опыту.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Анотація. У статті визначено теоретико-методичні засади формування зайнятості сільського насе-

лення та її структури, зокрема обґрунтовано її сутність, чинники та форми.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, регулювання, доходи, мотивація, рівень життя, державна під-

тримка, удосконалення.

Summary. The article outlines the theoretical and methodological principles of formation of rural employment and 

its structure, including its essence, and form factors.

Key words: employment, unemployment, regulation, income, motivation, quality of life, public support, improvement.

Постановка проблеми. У формуванні, струк-

турі та рівні зайнятості сільського населення сіль-

ське господарство завжди відігравало провідну 

роль, оскільки завжди було основною сферою до-

кладання праці на селі. Аграрні структурні пере-

творення в сільській місцевості України певною 

мірою дали позитивний результат. Функціонуван-

ня формувань нового типу не тільки призупинило 

падіння, а й сприяло суттєвому збільшенню обся-

гів виробництва сільськогосподарської продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-

слідженню та вирішенню проблем зайнятості сіль-

ського населення присвятили свої праці С. І. Бан-

дур, О. А. Богуцький, Д. П. Богиня, О. М. Бородіна, 

В. С. Дієсперов, О. Ю. Єрмаков, Т. А. Заяць, 

Г. І. Купалова, Ю. О. Лупенко, Е. М. Лібанова, 

О. В. Макарова, Л. І. Михайлова, Т. І. Олійник, 

І. Л. Петрова, С. М. Писаренко, Л. В. Транченко, 

В. В. Юрчишин, К. І. Якуба та інші відомі вчені. У 

їх роботах значна увага приділена проблемам оцін-

ки та аналізу трудових ресурсів і людського капі-

талу сільських територій, регулювання ринку праці 

на селі, безробіття та бідності сільського населення 

і підвищення якості та рівня його життя.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоре-

тичних засад та розробці практичних положень 

формування зайнятості сільського населення, 

стратегічних напрямів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

розмірі та динаміці кількості сільського населен-

ня відбулися значні структурні зрушення. У 28,5 

тис. сільських населених пунктах 10,3 тис. сіль-

ських рад на 01.01.2011 р. проживало 14,4 млн. 

осіб. Порівняно з 2006 р. його кількість становить 

95,3 %. Найбільшого скорочення зазнало сільське 

населення Чернігівської, Сумської, Вінниць-

кої, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської, 

Київ ської, Черкаської, Харківської, Донецької, 

Житомирської областей — на 11,9–6,0 % [1]. На 

нашу думку, це пов’язано з посиленням процесів 

депопуляції та міграції селян.

Необхідно відмітити також зменшення еко-

номічної активності сільського населення. Його 

скорочення відбулося у 12 регіонах країни, осо-

бливо у Вінницькій, Харківській, Волинській, 

Івано-Франківській областях. Загалом же рівень 

економічної активності населення країни віком 

15–70 років складає 67,5 %, рівень зайнятості — 

62,7 %. При цьому у вказаних показниках спосте-

рігаються значні територіальні відмінності — від 

57,3 % у Сумській області до 80,8 % у Чернівець-

кій за економічною активністю та від 52,1 % до 

74,0 % за зайнятістю у цих же регіонах [2].

Поряд с тим у 2011 р. порівняно з 2000 р. 

обсяг валової продукції сільського господар-

ства усіх категорій господарств зріс на 54,7 % (у 

2008–2010 рр. за час кризи виробництво валової 

продукції зменшилося на 3,3 %, а у 2011 р. проти 

2008 р. зросло на 15,9 %).

Підвищується рівень рентабельності вироб-

ництва сільськогосподарської продукції. Особли-

во це стосується виробництва продукції рослин-

ництва — зернових культур, соняшнику, сої тощо.

На аграрному ринку праці України вже у 

2010 р. стали помітними позитивні зрушення. Так, 

за даними Державної служби статистики, у 2011 р. 

чисельність зайнятого сільського населення збіль-

шилася на 74,5 тис. осіб порівняно із 2009 р. Рівень 

зайнятості населення в середньому по Україні зріс з 

57,7 % у 2009 р. до 62,7 % у 2011 р. Зростання рівня 

зайнятості відбулося в більшості регіонів України. 

Чисельність безробітних зменшилася на 173,2 тис. 

осіб і в середньому за 2011 р. склала 1,8 млн. осіб [3].

Зменшення чисельності безробітних відбу-

лося найбільшою мірою серед жителів міст, що 

пов’язано із покращенням стану всіх видів ді-

яльності, зростанням попиту на робочу силу. Від 

демографічного стану суспільства залежить роз-

виток та відтворення його продуктивних сил, еко-

номічне навантаження на населення працездат-

ного віку, продуктивність суспільної праці, стан 

використання трудового потенціалу суспільства. 

Зайнятість у сільськогосподарському виробни-

цтві напряму залежить від кількості сільського на-

селення, оскільки воно має обмежені можливості 

працевлаштування в інших галузях. Чисельність 
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українського селянства інтенсивно скорочувала-

ся протягом 1913–2000 рр.

За цей період абсолютна кількість сільсько-

го населення зменшилася на 12,5 млн. осіб, або 

на 44 % (з 28,4 млн. осіб у 1913 р. до 43 млн. осіб 

у 2011 р.). Та, на жаль, цей процес не зупинився. 

Протягом 2001–2011 рр. кількість мешканців села 

зменшилося ще на 1,6 млн. осіб. Станом на 1 січня 

2012 р. чисельність постійного сільського населен-

ня України складала 14,3 млн. осіб, тобто 31,5 % від 

усього населення держави. Причому 8,5 млн. осіб 

становило населення у віці 16–59 років (29,6 %).

Небачених темпів набули смертність і старін-

ня сільського населення. У сільській місцевості на 

1 січня 2011 р. проживало 4,278 млн. пенсіонерів, 

або 31,1 % тих, що перебували на обліку в органах 

Пенсійного фонду. Природний приріст населення 

у сільській місцевості з кінця 70-х років перетво-

рився у депопуляцію. У 2011 р. чисельність помер-

лих перевищувала чисельність народжених на 96 

тис. осіб. Серед сільських жінок майже третина — 

старші за 60 років. Здебільшого це самітні, немічні 

і бідні жінки, які потребують постійної соціальної 

допомоги. Є очевидним, що структурно-демогра-

фічні зміни чисельності сільського населення нині 

характеризуються двома протилежними напряма-

ми: перший — зменшується кількість дітей, підліт-

ків та осіб працездатного віку, другий — збільшу-

ється кількість пенсіонерів [4].

Характеризуючи сучасний стан зайнятості 

сільського населення, необхідно відзначити, що, 

починаючи з 1991–1998 рр., відбулося значне по-

гіршення складу та структури зайнятих на селі. 

На сьогоднішній день для неї є характерним: 

зменшення чисельності кваліфікованих кадрів, 

зайнятих у сільськогосподарських підприєм-

ствах; недостатня якість трудових ресурсів села 

порівняно з професійним складом працівників 

інших галузей; збільшення кількості зайнятих 

пенсійного та передпенсійного віку. Протягом 

останніх 20 років, починаючи з 1992 р., у струк-

турі трудових ресурсів сільського господарства 

також відбулося різке зменшення чисельності 

окремих категорій працівників.

Значна частина сільських мешканців, які ра-

ніше були найманими працівниками сільськогос-

подарських підприємств, залишилися без роботи. 

Скорочення зайнятих відбулося тому, що створені 

внаслідок аграрних реформ нові організаційно-

правові форми господарювання не в змозі за-

безпечити достатню кількість робочих місць для 

сільського населення. Керуючись суто комерцій-

ними інтересами, вони щорічно у значних обсягах 

скорочують свій штатний персонал. Середньо-

облікова чисельність працівників тут зменшилася 

з 2688 тис. осіб у 1999 р. (до проведення реформ) 

до 711 тис. осіб у 2011 р. (майже у 3,8 разів), а з 

2008 р. по 2011 р. — на 130,1 тис. осіб.

Взявши в оренду земельні та майнові паї селян, 

сільськогосподарські підприємства несуть перед 

ними, як правило, лише одну відповідальність — га-

рантувати орендну плату. Інших зобов’язань, в пер-

шу чергу — надання робочих місць, забезпечення 

гідних доходів, вирішення питань соціальної інф-

раструктури села (будівництво житла, доріг, надан-

ня різних послуг) тощо, вони на себе не беруть. Це 

відповідає чинному законодавству України. Керів-

ники агропідприємств використовують орендовану 

землю так, щоб понести якомога менше витрат та 

отримати більше прибутку. Як наслідок, відбуваєть-

ся занепад соціальної інфраструктури, зменшення 

чисельності селян, що працюють у цій сфері.

Негативний вплив стосовно цього відношенні 

справляє діяльність агрохолдингів. Обробляючи 

великі масиви орендованих земельних угідь, вони 

конфліктують із життєзабезпечувальними інте-

ресами сільських громад, не вирішують соціальні 

проблеми села, а навпаки, зменшують кількість 

робочих місць для сільського населення. Інститу-

ційні перетворення призвели також до формуван-

ня в аграрній економіці фермерських господарств. 

Але оскільки основна маса селян психологічно і 

професійно була не готова до переходу на новий 

тип господарювання, то масштаби розвитку цього 

сектору не завжди виправдали очікування.

За період з 2005 по 2011 рр. чисельність сіль-

ського населення у працездатному віці збільшила-

ся на 2,5 %. Проте при цьому чисельність зайнятих 

у галузях сільської економіки зменшилася. У цьо-

му контексті представляють інтерес дані про зміну 

структури зайнятого сільського населення за віком 

з урахуванням пенсіонерів, що працюють.

Частка молоді (25–29 років) в чисельнос-

ті зайнятих скоротилася з 72,4 % у 2005 р. до 

71,1 % у 2011 р. Питома вага населення у віці 

30–39 р. так само помітно зменшилася (з 77,4 

до 75,4 %). Частка ж працівників у віці 40–49 

років зросла (з 79,1 % до 79,3 %). Середній вік 

зайнятого сільського населення у 2011 р. склав 

39,8 років, у тому числі у чоловіків — 37,2 у жі-

нок — 42,3 років.

Ще однією причиною суттєвого скорочен-

ня чисельності працівників на селі стало те, що 

новостворені приватні агропідприємства по-

рушили існуючу пропорцію між основними ви-

робничими галузями сільськогосподарських під-

приємств — рослинництвом і тваринництвом. Ці 

галузі відрізняються видами продукції, що виро-

бляється, організацією і технологією виробни-

чих процесів, засобами виробництва та особли-

востями кваліфікації керівників.

Сьогодні селянам все частіше доводиться 

самостійно вирішувати проблему створення ро-

бочих місць. Розвиток самостійної зайнятості на 

селі відбувається в основному за рахунок активі-

зації її у неформальному секторі економіки, тоб-
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то в особистих селянських господарствах (ОСГ). 

Вони залишаються чи не єдиним місцем при-

кладання праці майже для кожної другої особи з 

числа зайнятих мешканців села. Ці дрібнотовар-

ні суб’єкти господарювання відзначаються над-

звичайною пристосованістю до умов економіч-

ної кризи. Нині особисті селянські господарства 

стали відчутним компенсатором зайнятості сіль-

ського населення. У 2011 р. тут працювало більше 

3 млн. осіб, або у 4,3 раза більше, ніж у сільсько-

господарських підприємствах. Причому 75,8 % 

працівників у неформальному секторі економіки 

складали особи працездатного віку. У 2011 р. вони 

виробили 48,2 % всієї валової сільськогосподар-

ської продукції країни [2].

Недостатня юридична урегульованість діяль-

ності ОСГ, статусу зайнятих в них осіб, відсутність 

належної державної підтримки спричиняє значні 

труднощі для працівників цих господарств, призво-

дить до існування «тіньового» ринку праці. Окрім 

того, більшість самозайнятих в особистому селян-

ському господарстві не здійснюють внесків до поза-

бюджетних фондів соціального та пенсійного стра-

хування, що в майбутньому може стати значною 

соціальною проблемою в сільській місцевості.

Проведені дослідження з проблем зайнятос-

ті показали, що у 2011–2005 рр. в Україні відбу-

лися зміни не тільки в чисельності статево-віко-

вої структурі, а й у структурі зайнятих у галузях 

економіки. Аналіз облікової кількості штатних 

працівників за видами економічної діяльності у 

2005–2011 рр. показує, що її скорочення було ви-

кликано зниженням чисельності працівників у 

будівництві — з 443,3 тис. осіб до 359,9 тис. осіб 

(на 82,4 тис. осіб) та у сільському господарстві — з 

603,5 тис. осіб до 511,1 тис. осіб (на 92,4 тис. осіб).

Зайнятість на транспорті, в освіті, охороні 

здоров’я та наданні соціальної допомоги помітно 

збільшилася. Отже, ринок праці України харак-

теризувався постійним скороченням кількості 

працівників у виробничих видах економічної ді-

яльності та постійним збільшенням кількості за-

йнятого населення у сфері послуг. При цьому най-

більша кількість населення була зайнята у таких 

видах економічної діяльності: торгівля; ремонт 

автомобілів, побутових виробів та предметів осо-

бистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів.

Протягом останніх одинадцяти років се-

редньооблікова кількість найманих працівни-

ків, зайнятих у галузях сільського господарства, 

мисливства, лісового господарства, рибальства 

та рибництва скоротилася в 3,6 раза. Це певною 

мірою пов’язано з: техніко-технологічною від-

сталістю вітчизняного сільського господарства та 

низькою продуктивністю праці в ньому; затяж-

ним характером структурних реформ в аграрному 

секторі, зокрема земельної; високим рівнем кон-

центрації сільськогосподарських угідь на одно-

го громадянина України (0,88 га) тощо. Значний 

вплив на рівень зайнятості населення справляє 

попит на робочу силу за видами діяльності.

Очевидно, що з початку кризи у структурі за-

йнятості відбулися негативні зміни. Перш за все 

необхідно відмітити майже дворазове зменшення 

попиту на робочу силу за всіма видами економічної 

діяльності з 2005 по 2011 рр. на 65,2 %. Так, скоро-

чення попиту на робочу силу відбулося у промис-

ловості — на 4,7 %, у торгівлі — на 2,1 %, будів-

ництві — на 4 %, в сільському господарстві — на 

0,2 %. Незважаючи на це, найбільший попит на ро-

бочу силу залишається у промисловості, друге міс-

це посідає державне управління, третє — торгівля.

Кількість вільних робочих місць та вакантних 

посад на підприємствах, в установах, організаціях 

на кінець червня 2011 р. становила 90,5 тис., що на 

13,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2010 р. 

Зростання потреби в працівниках на заміщення 

вільних робочих місць спостерігалося в усіх видах 

економічної діяльності країни, крім фінансової 

сфери. При цьому найбільше зростання попиту 

на робочу силу було в промисловості (на 31,9 %). 

У загальній кількості вільних робочих місць (ва-

кантних посад), заявлених у галузях на кінець 

червня 2011 р., майже кожне четверте було в пере-

робній промисловості, восьме — в торгівлі та ре-

монті автомобілів, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку, кожне дев’яте — в державно-

му управлінні. По регіонах найбільше зростання 

потреби в працівниках упродовж І півріччя 2011 р. 

відбулося у Львівській (у 2,0 разів), Чернівецькій 

(у 1,9 разів) та Херсонській (у 1,7 разів) областях.

Значною залишається потреба суб’єктів 

господарювання у кваліфікованих робітниках 

(21,7 % від загальної кількості вільних робочих 

місць), працівниках найпростіших професій у 

сфері торгівлі, послуг, у промисловості, сільсько-

му господарстві, будівництві, на транспорті та ін. 

(16,0 %), робітниках із обслуговування, експлуа-

тації та контролювання за роботою технологічно-

го устаткування, складання устаткування та ма-

шин (14,6 %). Спостерігається зростання попиту 

на робітників металургійних і машинобудівних 

професій (на 35,9 %), робітників, що обслугову-

ють машини, та складальників машин (на 26,3 %), 

водіїв та робітників із обслуговування пересувної 

техніки та установок (на 21,9 %). Разом із тим від-

булося значне (на 21,7 %) скорочення потреби у 

кваліфікованих робітниках сільського та лісового 

господарства, риборозведення та рибальства.

Розмір та динаміка потреби у працівниках 

за професійними групами з 2005 по 2011 рр. ско-

ротилася за всіма категоріями. Навантаження 

незайнятого населення на 10 вільних робочих 

місць (вакантних посад) зросло з 52 осіб на кінець 

червня 2010 р. до 57 осіб на кінець червня 2011 р. 

Його зменшення спостерігалося у Чернівецькій та 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (21) 2013

18

Львівській областях. Значне перевищення пропо-

зиції робочої сили над попитом було щодо робіт-

ників, що обслуговують промислове устаткування, 

службовців, пов’язаних з інформацією, кваліфі-

кованих робітників сільського та лісового госпо-

дарств, риборозведення та рибальства, робітників 

найпростіших професій у сільському господарстві 

та подібних галузях. За показником навантажен-

ня на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) 

Україна посідала п’яте місце серед країн СНД.

За сприяння державної служби зайнятості у І 

півріччі 2011 р. було працевлаштовано 422,5 тис. 

осіб, або 35,0 % незайнятого населення, що пере-

бувало на обліку цієї установи (у І півріччі 2010 р. — 

383,9 тис. та 34,8 % відповідно). Серед незайнятих 

трудовою діяльністю громадян, працевлаштованих 

у зазначеному періоді через державну службу за-

йнятості, майже половину (44,2 %) становили жін-

ки або молодь у віці до 35 років (46,5 %) [5].

Стан та структура зайнятості сільського насе-

лення значною мірою залежать від обсягів коштів, 

вкладених у розвиток сільського господарства, а 

саме від інтенсивності інвестиційної діяльності. 

Активна інвестиційна діяльність сільськогоспо-

дарських формувань є запорукою їх стабільного 

розвитку. Від обсягів інвестицій залежить мате-

ріально-технічна база, забезпеченість ресурсами, 

якісний склад трудового потенціалу, кількість ви-

робленої продукції та рівень прибутковості галузі.

Низька прибутковість сільськогосподарських 

галузей, високий податковий тиск, непрозорість 

ведення бізнесу в Україні, корупція, наявність 

тіньового ринку праці та інші причини роблять 

сільське господарство малопривабливим для ін-

весторів. Інвестиції в основний капітал сільського 

господарства, мисливства, лісового господарства 

у 2011 р. становили 7,6 % всього обсягу інвестицій 

у національне господарство. Прямі іноземні ін-

вестиції в сільське господарство були незначними 

і в загальній структурі складали лише 1,6 %.

Дослідження свідчать, що зменшення меш-

канців села та зміни у структурі зайнятості відбу-

валися також за рахунок активізації міграційних 

процесів «село — місто» та за кордон, внаслідок 

адміністративно-територіальних перетворень сіль-

ських поселень в міські та зменшення природно-

го приросту селянства. Останнім часом Україна 

вийшла на четверте місце в світі за чисельністю 

імігрантів: після США, Німеччини та Росії. При 

цьому, за оцінками соціологів, 40 % українців у 

найбільш працездатному віці готові покинути 

Україну, а молодь — до 60 %.

Збільшення міжрегіональної та міждержав-

ної міграції призводить до руйнування сімейних 

зв’язків у селах. Так, у 2010 р. кількість розлучень в 

сільській місцевості склала 27,5 тис. пар. За даними 

останнього обстеження сільських поселень, у 3,6 

тис. сіл (12,5 % загальної кількості) упродовж 5 ро-

ків не народжено жодної дитини, а у 3 тис. сіл немає 

дітей, молодших за 5 років. Це є підставою до відне-

сення їх до категорії деградуючих, або депресивних.

Усі ці явища негативно впливають на демогра-

фічне відтворення селянства, зумовлюють соціаль-

ний занепад українського села. Села збезлюдніли, 

а деякі зовсім зникли. За 1991–2010 рр. їх загальна 

кількість зменшилася на 388 одиниць. Збільшуєть-

ся чисельність проблемних адміністративних ра-

йонів, в яких депопуляція та обезлюднення сіл на-

були ознак демографічної та поселенської кризи. 

Якщо у 1991 р. їх нараховувалося 112, то у 2006 р. 

уже 168. Сьогодні 34,3 % загальної кількості районів 

є проблемними. Якщо найближчим часом ситуа-

ція в сільській місцевості не зміниться на краще, то 

з’являться території суцільної незаселеності.

З огляду на зазначене та необхідність розвит-

ку сільських територій потрібно у концептуальних 

підходах до державного регулювання сфери за-

йнятості мешканців села чітко розділити політику 

підтримки сільського господарства як виду під-

приємницької діяльності та регіональну підтримку 

розвитку сільських територій. В умовах фінансо-

во-економічної кризи в Україні спостерігається ще 

одна тенденція — в сільську місцевість повертають-

ся селяни, які раніше працювали за межами своїх 

населених пунктів, але втратили роботу. Повернув-

шись на село, не маючи змоги працевлаштуватися, 

вони поповнюють лави сільських безробітних. У 

2011 р. проти 2010 р. чисельність зареєстрованих 

безробітних, що проживають у сільській місцевос-

ті, зросла на 33,3 тис. осіб і складала 206,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття є важливим 

відносним показником, що характеризує пропо-

зицію робочої сили, яка перебуває на обліку в дер-

жавній службі зайнятості. Якщо останніми роками 

рівень зареєстрованого безробіття в містах дещо 

стабілізувався і знаходиться приблизно на одному 

рівні (2,0–2,1 %), то в сільській місцевості він ви-

щий і коливається в бік збільшення. Так, у 2011 р. 

порівняно з 2010 р. він зріс на 0,4 в. п. і склав 3,4 %.

Особливості структури зайнятості сільського 

населення ще більш яскраво вимальовуються в роз-

різі окремих регіонів. Для зареєстрованого безробіт-

тя притаманна суттєва регіональна диференціація. 

Найвищим у 2011 р. був рівень зареєстрованого без-

робіття в сільській місцевості Полтавської (5,5 %), 

Кіровоградської (4,7 %), Житомирської (4,7 %), 

Черкаської (4,7 %), Вінницької (4,3 %), Миколаїв-

ської (4,2 %), Харківської областей (4,2 %).

На жаль, кількість робочих місць, яка щоріч-

но вводиться в дію в сільському господарстві, не 

відповідає існуючим обсягам безробіття. У 2011 р. 

навантаження на одне вільне робоче місце серед 

кваліфікованих робітників сільського, лісового 

господарств, риборозведення та рибальства скла-

дало 35 осіб. Дисбаланс між попитом і пропозицією 

робочої сили на селі поглиблюється через низькі 
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якісні характеристики вільних робочих місць, зо-

крема, низький рівень заробітної плати (у 2011 р. 

середньомісячна номінальна заробітна плата на-

йманих працівників складала 1853 грн., що майже 

у два рази менше, ніж у промисловості), несвоєчас-

ність її виплати, транспортну недоступність тощо.

Суттєвою причиною високого рівня зареєст-

рованого безробіття на селі є той факт, що багатьох 

роботодавців не влаштовує за рівнем кваліфікації 

та досвідом роботи значна кількість незайнятих 

осіб сільської місцевості, що перебувають на облі-

ку в службі зайнятості. Уявлення щодо стану еко-

номічної активності сільського населення надають 

матеріали вибіркових обстежень домогосподарств 

з питань економічної активності.

Чисельність економічно активного сільсько-

го населення у 2011 р. проти 1999 р. зросла на 577,7 

тис. осіб (або на 9 %) і складала 6971,9 тис. осіб. 

Кількість зайнятих селян збільшилася на 452 тис. 

осіб (на 7,5 %) і становила 6450,3 тис. осіб. Про-

те негативним фактом стало збільшення кількості 

безробітних осіб в сільській місцевості. За вказа-

ний період цей показник збільшився на 125,7 тис. 

осіб (на 31,8 %) і склав 521,6 тис. осіб.

Рівень безробіття мешканців села за 2009–

2011 рр. зріс на 1,8 в. п. і склав 7,5 %, а у населення 

працездатного віку був значно вищим і становив 

8,5 %. Найгірша ситуація спостерігалася серед мо-

лоді у віці 15–24 роки — рівень безробіття для цієї 

вікової групи населення у 2011 р. сягнув 16,1 %. 

Основними причинами незайнятості сільського 

населення у 2011 р. були: вивільнені з економіч-

них причин — 35,6 %; звільнені за власним бажан-

ням — 25,8 %; не працевлаштовані після закінчен-

ня загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 

1–4 рівнів акредитації — 18,5 %; звільнені у зв’язку 

із закінченням строку контракту — 12,4 %.

Як свідчать статистичні дані, у 2011 р. 25,4 % 

безробітних сільських мешканців не мали роботи 

12 місяців і більше. Середня тривалість незайня-

тості складала 11 місяців. Чисельність економічно 

неактивного сільського населення у 2011 р. проти 

2008 р. зменшилася на 380,9 тис. осіб і у 2011 р. ста-

новила 3267 тис. осіб. Це переважно пенсіонери, 

учні, студенти та зайняті в домогосподарстві. До 

цієї категорії осіб відносяться також незайняті осо-

би, які припинили активні пошуки роботи через 

втрату надії, що знайдуть її (зневірені). Їх чисель-

ність склала 63,6 тис. осіб, або 1,9 % від всієї кіль-

кості економічно неактивного населення.

Слід зауважити, що сільське господарство є 

важливою, але не єдиною сферою працевлашту-

вання мешканців села. Як свідчить практичний 

досвід, все більше відчувається потяг селян до 

розширення своєї діяльності у несільськогоспо-

дарській сфері. До того ж необхідно відзначити, 

що кількість об’єктів соціальної інфраструктури у 

селах країни має тенденцію до зменшення.

Особливо це стосується торгівлі, пасажир-

ських перевезень, переробки, реалізації, збережен-

ня сільськогосподарської продукції тощо. Проте 

цей процес на селі відбувається занадто повільно, 

практично без будь-якої державної підтримки. Як 

показують дослідження, розвиток підприємництва 

в сільській місцевості стримується через відсут-

ність у селян необхідного стартового капіталу, не-

доступність банківських кредитів, низьку купівель-

ну спроможність мешканців села та недостатній 

професійно-кваліфікаційний рівень безробітного 

сільського населення. Особливого зменшення за-

знала кількість загальноосвітніх шкіл, демонстра-

торів фільмів, лікарень, магазинів. Це пов’язано як 

з демографічними процесами, так і укрупненням 

закладів охорони здоров’я, інноваційними зміна-

ми у соціальних комунікаціях населення (поши-

рення інтернету, супутникове телебачення тощо).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 

дослідження показують, що ситуація у сфері за-

йнятості сільського населення залишається 

надзвичайно складною. Незважаючи на певні 

позитивні кроки органів влади у покращенні за-

йнятості стабілізувати загальну соціально-еконо-

мічну ситуацію в сільській місцевості поки що не 

вдається. Процес створення нових робочих місць 

на селі носить не досить керований характер. Зву-

ження сфери офіційної зайнятості в сільському 

господарстві, наявність «тіньового» ринку праці, 

недосконалість земельних відносин у сільській 

місцевості, низький обсяг надходження інвести-

цій у пріоритетні галузі та у соціальну сферу, не-

сприятливі умови для розвитку підприємництва і 

несільськогосподарської зайнятості, збільшення 

міграційних потоків до міст та за кордон, низькі 

доходи та рівень життя сільського населення ви-

магають розробки кардинальних заходів у вирі-

шенні проблеми збільшення виробництва різних 

видів сільськогосподарської продукції і покра-

щення структури та рівня зайнятості селян.
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Постановка проблеми. В умовах дії нових тор-

говельних правил, динамічних змін кон’юнктури 

на внутрішньому і зовнішньому ринках продо-

вольства та енергетичних ресурсів актуальним за-

лишається аналіз економічних показників роботи 

підприємств олійно-жирового комплексу та ви-

значення чинників їхнього розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-

оретичні та практичні питання формування й 

ефективного функціонування ринку агропро-

мислового комплексу є предметом наукових до-

сліджень вітчизняних вчених: Л. В. Бабенко, 

В. І. Бойко, О. Г. Волощука, В. М. Гаврилюка, 

О. Г. Дерев’янко, М. В. Калінчика, С. П. Капшу-

ка, A. А. Побережної, П. Т. Саблука, І. І. Черве-

на, В. М. Яценка та ін. У працях цих науковців 

розкриваються організаційно-економічні риси 

функціонування підприємств галузі, оцінюються 

тенденції їх розвитку.
Метою статті є аналіз сучасного стану та осо-

бливостей функціонування підприємств сільсько-

господарської галузі агропромислового виробни-

цтва і визначення передумов їхнього подальшого 

розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-

чаток 2011/2012 маркетингового року (МР) в 

Украї ні охарактеризувався перерозподілом частки 

компаній у структурі виробництва соняшникової 

олії як за рахунок купівлі-продажу підприємств 

великими компаніями, так і шляхом розширення 

виробничих потужностей.

У боротьбі за лідерство на ринку компанії не 

тільки розширюють свій виробничий потенціал 

за рахунок збільшення діючих потужностей і бу-

дівництва нових заводів, а й здійснюють операції 

поглинання компаній, яких вважають найбільш 

небезпечними конкурентами. Яскравим прикла-

дом останнього було придбання два роки тому 

Групою компаній (ГК) «Кернел» підприємств Хол-

дингу «Зерноторговельна компанія Олсідз-Украї-

на». У 2008/2009 МР частки зазначених компаній 

у загальному обсязі виробництва соняшникової 

олії були практично співставними — відповід-

но 9 % та 13 %. Маючи у своїй власності лише 

три заводи (Приколотнянський, Вовчанський та 
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Полтавський олійноекстракційні заводи (ОЕЗ)), 

в результаті придбання активів холдингів «Кіро-

воградолія» і «Екотранс» ГК «Кернел» збільшила 

частку своєї присутності на ринку до 22 %, за-

йнявши, таким чином, майже чверть у структурі 

виробництва соняшникової олії в Україні. Уві-

вши у експлуатацію в 2010/2011 МР ТОВ «Бан-

дурський ОЕЗ» і повністю реалізувавши до січня 

2012 р. опціон на покупку 100 % акцій заводу ТОВ 

«Україн сь ка Чорноморська Індустрія», який ра-

ніше належав компанії «Бунге Україна», у поточ-

ному сезоні холдинг став беззаперечним монопо-

лістом на ринку. Такі збільшення активів можуть 

підвищити частку ГК «Кернел», що володіє на 

сьогоднішній день 7 маслопереробними завода-

ми, до 30 % в структурі виробництва соняшнико-

вої олії в Україні, що складає третю частину ринку.

У той же час результатом зазначеної угоди 

стало зниження частки компанії «Бунге Украї-

на» в структурі виробництва соняшникової олії 

майже вдвічі — з 12 % у 2010/2011 МР до 6–7 % в 

2011/2012 МР. У її активі залишився один завод — 

Дніпропетровський олійноекстракційний завод, 

діяльність якого орієнтована на виробництво ра-

фінованої дезодорованої соняшникової олії під 

ТМ «Олейна». Ще одним придбанням в поточно-

му сезоні стала покупка в січні 2012 р. компанією 

Glencore Industries The Netherlands BV («Гленкор») 

ТОВ «Пересечанській ОЕЗ» — підприємства, що 

раніше належали ПрАТ «Колос».

Виробнича потужність заводу складає 900 т 

переробки соняшнику на добу, що забезпечує ви-

робництво 400 т олії і 350 т шроту щодня. Раніше 

«Гленкор» належав тільки ТОВ «Одеський ОЕЗ» 

із приблизно порівняною потужністю переробки. 

Покупка нового заводу дозволить компанії в май-

бутньому подвоїти свою присутність на ринку со-

няшникової олії [1].

Найбільш вдалим прикладом нових гравців з 

великими амбіціями на сьогоднішній день є хол-

динг «Миронівський хлібопродукт». Якщо ж го-

ворити про більш дрібні підприємства, то до них 

можна віднести, наприклад, АПК «Дніпровський» 

(ТМ «Знатна Курка»), який має власні потужнос-

ті з переробки сої та соняшнику, ТОВ «Комплекс 
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Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»), який вхо-

дить до складу Бориспільського комбікормового 

заводу і найближчим часом планує ввести в екс-

плуатацію цех з переробки сої. У поточному сезо-

ні переробкою соняшника всерйоз зайнявся Хол-

динг «Овостар Юніон», який входить до трійки 

лідерів виробників курячих яєць України, а також 

ГК «Агроліга», яка раніше займалася в основ ному 

рослинництвом. Вказані підприємства для вихо-

ду на олійно-жировий ринок залучили інвестиції 

в результаті розміщення акцій на європейських 

фондових ринках. Наприклад «Агроліга», вироб-

нича потужність якого 20 тис. т/рік переробки 

насіння соняшнику, що становить 0,18 % від су-

марної виробничої потужності олієекстракційних 

і олійнопресових заводів України.

Україна стала головним експортером соняш-

никової олії у світі, частка якої у 2010/2011 МР пе-

ревищила 50 % в структурі світової торгівлі. Остан-

німи трьома роками країна демонструє рекордні 

показники з поставок продукту на зовнішні ринки, 

розширюючи при цьому їх географію. Так, протя-

гом останніх трьох сезонів Україна збільшила свою 

частку в світовому виробництві соняшникової олії 

на 5 % (на 1,16 млн. т) — з 20 % у 2008/2009 МР до 

очікуваних 25 % у 2011/2012 МР, як і частку в світо-

вому експорті з 46 % у 2008/2009 МР до очікуваних 

51 % у 2011/2012 МР — на 1,0 млн. т. У результаті 

зміни розстановки сил у сфері виробництва соняш-

никової олії змінився і рейтинг його експортерів. 

Сьогодні лідером у списку експортерів є ГК «Кер-

нел», яка утримує пальму першості протягом остан-

ніх двох сезонів. Причому за два роки їй вдалося 

збільшити частку своєї присутності на експортному 

ринку соняшникової олії більш ніж в 4 рази — з 6 % 

до 25 %. Переламним періодом для компанії в до-

сягненні такої позиції став 2009/2010 МР, коли вона 

вперше очолила рейтинг українських експортерів 

соняшникової олії. Зміцнення її позицій відбулося 

завдяки покупці фірми Allseeds — на ці дві компанії 

припала п’ята частина всього українського експорту 

олії (14 % — частка «Кернел-Трейд» і 9 % — Зерно-

торговельна компанія (ЗТК) «Олсідз Україна»). А 

беззмінний лідер минулих років — транснаціональ-

на компанія «Каргілл» зі своєю незмінною часткою 

на рівні 15 % — змістився на другу позицію. Уже в 

наступному сезоні (2010/2011 МР) на ГК «Кернел» 

довелося чверть загального обсягу експорту олії з 

України, а «Каргілл» зайняв нішу в 13 %. Врахову-

ючи плани щодо збільшення в Україні виробництва 

основних олійних культур (соняшник, соя та ріпак) 

до 15 млн. т до 2015 р., можна очікувати, що пере-

робний потенціал буде збільшуватися. При цьому 

збережеться тенденція укрупнення компаній і під-

вищення технологічності підприємств для збере-

ження їх конкурентоспроможності [2].

Низькотехнологічні підприємства будуть йти 

з ринку, оскільки в умовах глобалізації економіки 

та інтеграції України у світове торговельне спів-

товариство співвідношення «ціна-якість» для 

олійно-жирових підприємств стане ключовим 

критерієм для збільшення своєї присутності на 

зовнішніх ринках. Саме тому впровадження пе-

редових технологій, що дозволяють збільшити 

конкурентоспроможність готової продукції, зни-

жуючи собівартість, але зберігаючи і поліпшуючи 

при цьому її якість, дає можливість зміцнювати 

зайняті позиції і опановувати новими збутовими 

нішами зарубіжжя, а також повністю забезпечити 

імпортозаміщення на вітчизняному ринку [3].

Останніми роками ринок стабільно зростає 

завдяки більшому попиту на продукцію галузі пе-

реробки насіння соняшнику. Це пов’язано в пер-

шу чергу з глобальними тенденціями: зростання 

споживання випереджає зростання посівних площ 

під олійні культури; зростає попит на біопаливо, 

що веде до скорочення обсягів рослинної олії, ви-

користовуваної в продовольстві. Також на ринок 

впливають ціни. Динаміка ціни соняшникової олії 

найбільше залежить від показників врожаю насін-

ня соняшнику в нашій країні, а також від загальної 

динаміки цін олійних біржових товарних груп на 

світових ринках, насамперед від зміни цін на паль-

мову та соєву олії. Сьогодні в Україні сформувався 

потужний у світовому масштабі виробничий по-

тенціал з переробки насіння соняшнику (11 млн. т/

рік), який перевищує внутрішній сировинний по-

тенціал (8,0–9,0 млн. т / рік) на 20–25 %. При цьо-

му коефіцієнт використання виробничих потуж-

ностей олієекстракційних заводів у 2011 р. склав 

0,87 (2010 р. — 0,75). Відрізняючи особливість 

струк тури експорту соняшникової олії, зазначимо, 

що у 2010/2011 МР з України було експортовано 2 

млн. 655 тис. т соняшникової олії на суму $ 3 млрд. 

54 млн., у т. ч. рафінованої олії — 191 тис. т (7,2 %) 

на суму $ 262 млн. (8,6 %).

Очевидно, що більш дорогий продукт глибо-

кої переробки насіння соняшнику — рафінована 

олія — становить незначну частку в структурі екс-

порту соняшникової олії. На це повинні звернути 

увагу українські виробники та експортери нерафі-

нованої соняшникової олії. У свою чергу, вступ до 

Митного Союзу СНД і пов’язані з цим перспективи 

розширення торгівлі із сусідами можуть служити до-

датковим стимулом для розвитку виробництв із гли-

бокого очищення і фасування соняшникової олії.

Нині Європа займає позиції лідера у вирощу-

ванні соняшнику, який застосовується у виробни-

цтві високоолеінової олії. Так, основними вироб-

никами цієї олії є Франція (56 %), Іспанія (27 %) 

та Угорщина (14 %).

Основними споживачами цієї продукції є 

великі міжнародні продовольчі компанії, які ці-

нують стабільно високу якість зазначеної олії. 

Основним критерієм оцінки якості продукту пе-

реробки олії є вміст у ньому насичених жирів, 
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процентна частка яких у високоолеіновій олії 

становить 5 %. Що стосується трансгенних жирів, 

то у вказаній продукції вони не містяться зовсім. 

Прогнозується, що до 2020 р. ЄС зіткнеться з про-

блемою дефіциту високоолеінової соняшникової 

олії в обсязі близько 600 тис. т.

За розрахунками, до 2020 р. країни Латин-

ської Америки і СНД будуть розміщати близько 

350–400 тис. т вільних для експорту обсягів ви-

сокоолеінової соняшникової олії. Цей прогноз 

є песимістичним, оскільки потенціал Росії та 

України може бути ще більшим. Таким чином, у 

Причорноморського регіону є явні переваги в за-

безпеченні ринку ЄС високоолеіновою олією в 

довгостроковій перспективі.

Для учасників українського олійного рин-

ку 2011/2012 МР видався сезоном рекордів. При 

цьому першими своїми досягненнями змогли по-

радувати операторів ринку сільгоспвиробники. 

Валові збори ріпаку в обсязі 1,4 млн. т, сої — 2,2 

млн. т, соняшнику — 9,4 млн. т з’явилися безпе-

речним підтвердженням того, що виробництво 

олійних в Україні має величезний, до кінця не роз-

критий, потенціал. Фаворитом серед агрокультур, 

як і раніше, залишається соняшник. Якщо враху-

вати щорічне збільшення посівних площ під цією 

культурою, можна сміливо стверджувати, що і в 

подальшому ця олія не втратить своєї популяр-

ності в сегменті агровиробництва. Однак перш ніж 

робити висновки і будувати довгострокові про-

гнози, доцільно згадати, яким став 2011/2012 МР 

для україн ських фермерів і наскільки виправдано 

нарощування обсягів виробництва соняшнику в 

умовах роботи олійного ринку України. Навесні 

більшість господарств були повністю забезпечені 

матеріально-технічними ресурсами для проведен-

ня посівної кампанії. Багато сільгоспвиробників 

взяли за правило готуватися до весняної сівби ще 

з осені. Як кажуть у народі, готуй сани влітку. Тому 

не дивно, що в більшості випадків проблем з по-

сівним матеріалом, у тому числі і насінням соняш-

нику, у фермерів не виникло. При цьому доречно 

відзначити, що все частіше українські аграрії вда-

валися до використання насіння імпортної селек-

ції, звертаючи особливу увагу на стійкість сортів до 

погодних змін, а також їх потенційну врожайність. 

Разом з тим залишилася великою і частка викорис-

тання вітчизняного посівного матеріалу.

Завдяки оптимальним погодним умовам, 

які у весняний період 2011 року встановилися на 

більшій частині території країни, багато сільгосп-

підприємств змогли приступити до сівби соняш-

нику в оптимальні агрометеорологічні терміни. А 

достатня кількість вологи в грунті забезпечила не 

тільки своєчасні і рівномірні сходи культури, але 

стала доброю основою для її подальшого розвитку. 

До того ж подібна прихильність погоди дозволила 

багатьом господарствам не тільки уникнути по-

запланових обробок ґрунту і посівів олійної, але і 

заощадити кошти. Протягом росту олійної істот-

них нарікань на стан посівів соняшнику аграрії 

не висловлювали, посилаючись на витривалість 

культури, а також використання високоякісного 

насіння. При цьому дощі, що охопили всю тери-

торію України у другій і третій декадах червня, 

дали аграріям привід для ще більшого оптимізму 

(особливо стосовно пізніх сортів олійної). Як від-

значали фермери, достатня зволоженість ґрунту 

на фоні оптимальних температур плідно впливала 

на заповненість кошиків соняшнику.

Так, до прикладу, середня врожайність со-

няшнику в південному регіоні найчастіше ста-

новила 15 ц/га проти 13,7 ц/га у 2010 р., у цен-

тральному регіоні — 21 ц/га проти 18 ц/га роком 

раніше, у північних областях — перевищувала 

18 ц/га, в той час як у 2010 р. врожайність олій-

ної в середньому по регіону оцінювалася на рів-

ні 16,5 ц/га, у східному регіоні — 18 ц/га, проти 

13,3 ц/га роком раніше. Внаслідок цього урожай 

соняшнику 2011 р. в обсязі 9,4 млн. т виправдав 

очікування багатьох сільгоспвиробників.

2011/2012 МР для операторів ринку соняш-

нику відкрився досить високими цінами. Тра-

диційно тон ціновим тенденціям задали великі 

олійно здобувальні підприємства. Однак, незва-

жаючи на те, що ціни на насіння соняшнику цієї 

категорії покупців у першій декаді вересня дося-

гали 4000–4250 грн./т, аграрії воліли не поспішати 

з активними продажами обсягів олійної. У біль-

шості випадків насіння соняшнику реалізували 

господарства, які відчували потребу в поповненні 

грошових коштів, витрачених на збиральні робо-

ти, а також необхідних для проведення осінньої 

посівної кампанії. А враховуючи, що вже на старті 

сезону інтерес до закупівель олійної активно про-

являли різні групи покупців, багато аграріїв вва-

жали за доцільне фіксувати свої максимально ви-

сокі ціни в діапазоні 4150–4500 грн./т. Проте вже 

до кінця вересня на ринку соняшнику встанови-

лася тенденція зниження цін. Внаслідок цього 

частина аграріїв, яка мала у своєму розпорядженні 

власні потужності зі зберігання зернових і олійних, 

знизила темпи реалізації насіння соняшнику ново-

го врожаю, вважаючи ціни попиту в межах 3500–

3550 грн./т неприйнятно низькими. Зрозуміло, ряд 

фермерів продовжували продавати олієнасіння за 

сталими цінами. Однак, як правило, невеликими 

партіями і в міру виникнення такої необхідності. 

На тлі сталої ситуації багато сільгосппідприємств 

воліли залишати більшу частину врожаю соняш-

нику на зберігання та активізувати торговельну 

діяльність не раніше ніж із нового календарного 

року. На думку фермерів, саме в цей період відзна-

чається активізація попиту, а також зростання цін 

на олієнасіння через необхідність поповнення за-

пасів сировини олієнасіння олієпереробними під-
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приємствами. І дійсно, вже до кінця лютого 2012 р. 

максимальні закупівельні ціни на соняшник дося-

гали 3950–4050 грн./т, у той час як аграрії все час-

тіше озвучували ціни пропозиції 4150–4300 грн./т. 

Нова хвиля цінових змін (зниження цін) встано-

вилася на ринку соняшнику в період весняно-по-

льових робіт, коли кількість пропозицій насіння 

олійної на ринку помітно збільшилася через над-

ходження в продаж не використаних під сівбу об-

сягів соняшнику.

У цілому ж 2011/2012 МР для багатьох україн-

ських аграріїв став прибутковим сезоном. Збіль-

шення валового збору олієнасіння за рахунок ви-

сокої врожайності соняшнику дозволило ряду 

сільгоспвиробників отримати дохід вище, ніж вони 

розраховували спочатку. На думку аграріїв, соняш-

ник залишається однією з найбільш рентабельних 

культур, і навряд чи найближчим часом вони змі-

нять свій вибір і суттєво скорегують обсяги вироб-

ництва олійної на користь інших культур [4].

Висновки з проведеного дослідження. Завдяки 

високому попиту на продукцію галузі переробки 

насіння соняшнику ринок став стабільно зростати. 

Виробничий потенціал з переробки насіння соняш-

нику перевищив внутрішній сировинний потенціал 

на 20–25 %, а коефіцієнт використання виробничих 

потужностей олієекстракційних заводів у 2011 році 

перевищив коефіцієнт 2010 року на 0,12.
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УДК 658.5 В. Н. Ковалев,

В. П. Горшков

ПОНЯТИЕ «ПОТЕНЦИАЛ» В ЭКОНОМИКЕ 
И НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ЕГО ТРАКТОВКИ

Анотація. У статті розглянуто поняття «потенціал» з різних точок зору. Наведено, що вживання цьо-

го поняття та його різних сполучень (виробничий потенціал, підприємницький потенціал та ін.) має обме-

жене застосування.

Ключові слова: потенціал, ресурси, виробничий потенціал.

Summary. The conception of «potential» from the physical point of view is looked through in the article. It is 

shown (demonstrated) that using of this conception (productive potential, enterpreneurs’ potential and others) have 

only limited usage.

Key words: potential, resources, productive potential.

Постановка проблемы. Анализ литературы по 

экономике показывает, что на сегодня практически 

нет составляющих материального производства, в 

которых не применялось бы понятие «потенциал»: 

экономический, научно-технический, производ-

ственный, ресурсный и др. Известно более 20-ти 

определений различных потенциалов, и эта цифра 

продолжает увеличиваться, например — «потенциал 

синергии» [1]. Учитывая, что экономическая система 

состоит как минимум из двух противоположных эле-

ментов, например: производитель — потребитель, 

то можно ожидать, что в ближайшее время появится 

такое же количество понятий с приставкой «потен-

циал», характеризующих статьи потребителя.

Многочисленную литературу, посвященную 

этому понятию, условно можно разделить на две 
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группы: первая, в которой авторы вводят новые 

понятия потенциала, вторая — в которой пыта-

ются объяснить уже введенные, аргументируя 

тем, что специалисты-экономисты еще не приш-

ли к общему выводу, как трактовать те или иные 

понятия. В чем же причина такого большого ко-

личества понятий «потенциал» и множества под-

ходов по его определению?

Анализ последних исследований. Различные 

аспекты потенциала и производных от этого по-

нятия рассмотрены в многочисленных публика-

циях как отечественных, так и зарубежных уче-

ных-экономистов. В частности, в монографиях 

В. Вейнца (1927), Б. Мочалова (1982), А. Задоя 

(1986), А. Самоукина (1991), Н. Иванова (2000), 

статьи К. Воблого (1924), С. Струмилина (1967), 

Д. Черникова (1981), и др., а также в работах за 

последние два-три года: О. Чаленко, И. Пликуса, 

Н. Волошанюка, О. Горячей и др.

Во всех этих работах, за исключением работ 

20–30-х годов, в качестве базового (основного) 

определения понятия «потенциал» используется 

определение, приведенное в [2, 3-е издание 1978 г.]. 

Первое издание данной энциклопедии было вы-

пущено в 1947 г., а понятие потенциала появи-

лось еще в XVIII веке. В энциклопедию понятие 

потенциала производственных сил и др. попали 

из научной литературы. Со временем «истинное» 

определение потенциала в экономике преврати-

лось в «…средства, запасы, источники, имеющиеся 

в наличии и могущие быть использованы … для до-

стижения целей, … возможности отдельного лица, 

государства … [2, с. 627]. Такое «панорамное» тол-

кование понятия «потенциал» и привело к различ-

ным множественным потенциализмам, зачастую 

не имеющим логического толкования.

Исходя из того, что все науки, в общем, опи-

сывают ПРИРОДУ, процессы и явления, в ней 

происходящие, с различных ракурсов и, как пра-

вило, пересекающиеся и дополняющие друг дру-

га, одинаковые явления и понятия должны иметь 

единую терминологию. Не исключением является 

и экономика как наука, которая изучает специфи-

ческую сторону производственных отношений в 

сфере общественного обмена, базируется в пер-

вую очередь на физике, математике, социологии 

и других науках и должна наследовать понятия, 

термины, закономерности и др., изложенные в 

них. Известный французский экономист, лауреат 

Нобелевской премии 1988 года Морис Алле ут-

верждал: «То, что верно для физики, есть верным 

и для экономических наук, … экономика является 

наукой, и в силу чего данная наука подчиняется 

тем же принципам и тем же методам, что и физи-

ческие науки» [3].

Из физики следует: «Потенциал — вспомога-

тельная скалярная или векторная величина, облег-

чающая нахождение других величин, характери-

зующих физическое поле, и определяется работой 

по перемещению некоторой материальной точки 

в этом поле, например, работой по перемещению:

— электрического заряда в электрическом поле;

— некоторой массы в гравитационном поле;

— товара в социально-экономическом поле и 

т. д.» [4].

Таким образом, потенциал — это характери-

стика скалярных и векторных полей, являющихся 

частью Единого поля Природы.

Для большей части экономистов такое опре-

деление потенциала является малопонятным (в 

силу того, что курс физики на экономических 

специальностях в ВУЗах не изучается, а знаний 

школьной физики явно недостаточно) и, как след-

ствие, не используется, а понятие, приведенное в 

[2] с модным словом «потенциал», объясняет все.

Поэтому целью данной статьи является рас-

крытие сущности понятия «потенциал», а также 

определение его основных признаков.

Изложение основного материала. Для поясне-

ния сущности понятия «потенциал» введем в эко-

номику понятие поля.

1. Социально-экономическое поле. Как извест-

но, вокруг любого тела (одушевленного, неоду-

шевленного) существует определенное поле — 

особая форма материи (физическая система с 

бесконечно большим числом степеней свободы). 

Примерами полей могут служить гравитацион-

ное, магнитное, электрическое, социально-эко-

номическое и др.

Согласно существующей концепции поля, 

участвующие во взаимодействии элементов, созда-

ют в каждой точке окружающего их пространства 

особое состояние — поле сил, проявляющееся в 

силовом воздействии на другие тела, помещенные 

в какую-либо точку этого пространства. Взаимо-

действие между частицами, элементами, телами и 

системами может быть материальным (механиче-

ским) и нематериальным (воображаемым, вирту-

альным). Величина, являющаяся количественной 

мерой механического взаимодействия матери-

альных систем, называется в механике силой. В 

нематериальных системах понятие силы относи-

тельно и поэтому является виртуальным (гипоте-

тическим), поскольку, с одной стороны, не имеет 

достоверных натуральных или условных единиц 

измерения, а с другой стороны — проявляется 

только через соответствующие изменения призна-

ков в материальных системах [5, с. 23].

Рассмотрим следующий пример: имеется два 

предприятия А и В, выпускающих один и тот же 

товар, который распространяется (гипотетиче-

ски) по радиусу (см. рис. 1).

Тогда в любой точке С, принадлежащей полю 

товара, выпускаемого А и В, будет какое-то ко-

личество как предприятия A, так и В. Стоимость 

этого товара в данной точке соответственно: 
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Можно утверждать, что Е
(1)

 — это поле това-

ра в точке С
1
. Величина Е — вектор, а выражение 

(2) в явном виде — уравнения, количество кото-

рых соответствует числу компонентов. Выраже-

ние (2) представляет собой Закон Кулона, опреде-

ляющий взаимодействие двух элементов, где Е (в 

данном примере) — поле товара в точке С.

Таким образом, введенное понятие «поле» — 

это некоторая физическая среда, которая в различ-

ных точках пространства принимает различные 

значения. Так, для примера, температура — это 

поле (скалярное), которое можно записать в виде 

Т(x, y, z), поле товара — jС x y( , )  и т. д.

2. Потенциал. Понятие потенциала связано с 

работой переноса товара из одной точки С
1
 в точ-

ку С
2
 (рис. 1). Эту процедуру можно осуществить 

различными путями, но при этом товар при своём 

движении (виртуально) будет испытывать влияние 

других одноимённых товаров, находящихся (или 

тех, которые могли бы находиться) в этом поле. 

Тогда работа, произведенная против действия то-

варов, равна компоненте силы в направлении дви-

жения, проинтегрированной по этому пути:

 

C

C

A Fds
2

1

   , (3)

где ds  — дифференциал вектора перемещения 

вдоль любой из траекторий от точки С
1
 до С

2.

Пусть перемещается единица товара, тогда 

сила, действующая на такую единицу, численно 

совпадает с полем товара. Обозначая в этом слу-

чае работу против действия сил А
ед

, напишем:

 

C

ед

C

A Eds
2

1

   . (4)

Необходимо отметить, что, продвигая товар 

по эквипотенциалям, никакой работы не затра-

чивается, т. е. выполняемая работа зависит только 

от концов пути и может быть представлена в виде 

разности двух чисел. Обозначим работу, выполня-

емую при движении против поля от точки А до С
1
, 

( С1
 ), а работу от А до С

2
 — ( С2

 ). Тогда выраже-

ние (4) можно записать в виде:

 

С С

a bС С

q dr q
Eds

k k r rr

2 2

1 1

2

1 1
( )       , (5)

или

 

С

С

Eds C C
2

1

2 1
( ) ( )      . (6)

Если в выражении (6) выбрать произволь-

но отправную точку, находящуюся в этом поле, 

то число   можно определить для любой другой 

точки этого же поля; величина   является ска-

лярным полем, функцией только координат.

Эту скалярную функцию назовём потенциа-

лом в произвольной точке:

 

iC
x y

k r

1
( , )  . (7)

Если предприятий, выпускающих одноимен-

ный товар, несколько, то величина потенциала в 

некоторой точке поля будет иметь вид:

Рис. 1. Схема взаимодействия двух предприятий 

А и В (1 — экваториальные поверхности — 

замкнутые кривые)

А A A AС C n C l n1   ; B B B BС C n C l n1    (где С
А
, С

В
 — 

стоимость единицы товара; l
A
, l

B
 — расстояние от 

А и В до С; n — количество). В случае С
АС

 = С
ВС

 

стоимость товара в точке С будет зависеть от l
A 
и l

B
. 

Так как точка С выбрана произвольно, то можно 

говорить, что в каждой точке такого пространства 

существует товар этих предприятий. Определим 

это пространство как поле товара, распростра-

ненное в определенной среде (например, среди 

населения) — социально-экономической среде. 

Естественно, в этом пространстве найдутся точ-

ки (на экваториальных кривых), в которых стои-

мость товара будет одинаковой.

Если принять, что цена товара в точке С не-

которое время не будет изменяться, то такое поле 

можно характеризовать одним числом — скаля-

ром, а это поле — скалярным.

В данном случае стоимость будет функцией 

координат x, y в прямоугольной системе. Точки 

А и С, представляющие собой точки экономи-

ческой системы, взаимодействуют между собой 

(точка С — это потребитель товара) благодаря на-

личию поля. Взаимодействие, в данном случае, 

нематериально, но результат этого взаимодей-

ствия «заставляет» двигаться товар с силой

 

IA C
AC

AC

n n
F e F

k l
1 12

1
   ,  (1)

где 
IF F

1 1
,  — сила, действующая на товар со 

стороны А и С соответственно;

A Cn n,  — количество товара в точках А и С;

ACe  — единичный вектор, направленный от А к С.

Аналогичным будет выражение и для товара В.
Чтобы определить результирующую силу (в 

общем случае таких предприятий может быть и 

больше), необходимо найти векторную сумму, 

определяющую вклад каждого предприятия.

Преобразуем выражение (1): разделим на А и, 

введя обозначения, получим:

 
AC

AC

qC
Е e e

k kl r
2

(1) 122 2

12

1 1
  , (2)

где E F A
1

/  — описывает «нечто», существую-

щее в точке С, даже если в этой точке товара нет.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (21) 2013

26

 

i

i

q
x y

k r
1

1
( , )  . (8)

Каков же физический смысл потенциала? 

Это потенциальная энергия (например, стои-

мость), которую имела бы единица товара, если 

его перенести в указанную точку пространства из 

произвольно взятой отправной точки.

Какую же роль играет введенный потенциал 

x y( , ) ? На единицу товара, условно, действует 

сила, определяемая величиной поля Е, которую 

легко получить, если известен потенциал  . Так, 

работа равна разности потенциалов в двух точках:

 
A x x y x y x

x
( , ) ( , )


       


,

(в данном выражении значения y одинаковы для 

двух точек), а работа против действия силы на том 

же отрезке:

 
xA Eds E x      ,

 xE x/ ;    yE x/   , (9)

или

 
E   , (10)

где   — векторный оператор.

Уравнение (10) — это дифференциальная 

форма уравнения (4). Как следует из (10), для вы-

числения Е необходимо взять три интеграла, а для 

  — только один.

Данное понятие потенциала приведено для 

статического скалярного поля, которое в каждой 

точке характеризуется числом — скаляром. Если 

теперь в каждой точке этого пространства задать 

вектор — направление и скорость движения то-

вара, то получим пространство, которое назовем 

векторным полем.

3. Векторный потенциал. Характеристикой 

векторного поля ( h )  служит векторный потен-

циал  А , представляющий, в свою очередь, не-

которое новое поле, определяемое как векторное 

произведение: В A,   и отвечающее условию 

A 0.   Из этого выражения следует и физиче-

ский смысл векторного потенциала  А  — это 

циркуляция вектора А вдоль всякой петли, рав-

ной потоку h  сквозь петлю (в простейшем случае 

для однородного поля это радиус петли).

Выводы. Введенные таким образом в эконо-

мику скалярный и векторный потенциалы служат 

для определения числовых характеристик полей, 

в частности, поля товара, выпускаемого предпри-

ятием А. Второе поле — поле товара (-А), опре-

деляющего потребность в этом товаре потреби-

теля. Взаимодействие этих полей и есть понятие 

«спрос — предложение».

Термин «потенциал» — это характеристика 

поля в точке (x) относительно точки  x
1

, т. е. 

x x x
1

   . А как, исходя из вышесказанного, по-

нимать, например, рыночный потенциал и, тем 

более, им управлять?

Таким образом, понятие «потенциал» имеет 

место в экономике, но требует четкого понима-

ния тех физических закономерностей, которые 

протекают в описываемом процессе.
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ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація. У статті надано оцінку розвитку корпоративних утворень в Україні, аналізуються мето-

дичні підходи щодо реструктуризації аграрного бізнесу в Україні.

Ключові слова: трансформація, виробничо-комерційні структури, управління, корпорація.

Summаry. This article provides an assessment of the development of education in Ukraine korporativnіh, analysis 

methodology podhodі for restructuring the agricultural business in Ukraine.

Key words: transformatsіya, industrial and commercial strukturі, management, korporatsіya.

Постановка проблеми. Широкомасштабна 

трансформація в економіці України, викликана, 

з одного боку, науково-технічним прогресом, а з 

іншого — структурними перетвореннями, поста-

вила перед науковою громадськістю цілу низку 

теоретичних і практичних завдань. Особливо важ-

ливе значення серед них має кардинальна перебу-

дова всіх видів діяльності великих суб’єктів госпо-

дарювання економіки, яка потребує спеціальних 

теоретичних і методичних розробок. Наприкінці 

XX століття у всіх галузях країни відбулося не тіль-

ки розукрупнення підприємств, але й створення 

численних дрібних фірм, що характеризуються 

спрощеною структурою управління Ці процеси 

негативно позначилися на економічних показ-

никах, коли кількість підприємств різко зросла, 

а чисельність персоналу, що припадає на одне 

підприємство, значно знизилася. Результатом де-

централізації капіталу з’явився спад виробництва 

продукції, зниження її якості, збільшення частки 

імпортних товарів та інші негативні тенденції. 

Різко скоротилася кількість великих підприємств 

за галузями, зокрема сільськогосподарської сфе-

ри. Для усунення сформованих диспропорцій на 

основі об’єднання підприємств стали створюва-

тися великі компанії, що характеризуються ши-

роким діапазоном видів діяльності, які показали 

можливості інтеграційних процесів та економіч-

ного зростання. Великі корпорації визначають 

рівень національної економіки, напрямки її роз-

витку, ефективність і конкурентоспроможність на 

внутрішньому і світовому ринках.

Створення різного роду інтегрованих агропро-

мислових структур (агрофірм, комбінатів, холдин-

гів) — один з основних напрямів розвитку аграр-

ної сфери економіки 1990-х — початку 2000-х рр. 

Найбільша активність створення корпоративних 

об’єднань відзначалася у 1998–2003 рр. За цей пе-

ріод значно підвищився ступінь впливу великих 

агропромислових формувань на результати діяль-

ності агропромислового комплексу країни. Ство-

рення інтегрованих структур дозволяє зменшити 

трансакційні витрати з просування продукції до 

споживача, залучити додаткові інвестиції, активі-

зувати оновлення основних засобів, впровадити 

нові технології і методи управління. Вертикально 

організовані зв’язки централізують фінансові по-

токи, зміцнюють фінансову дисципліну, підвищу-

ють рівень фінансового оздоровлення сільськогос-

подарських підприємств. Разом з тим мають місце 

й негативні моменти, пов’язані переважно з обме-

женням самостійності постачальників сільсько-

господарської сировини. Розвиток взаємовигідних 

відносин у формуваннях вертикальної інтеграції 

вимагає розробки єдиного організаційно-еконо-

мічного механізму взаємодії та з’єднання в єдино-

му господарському організмі структурних ланок, 

заснованих на правомірному розподілі прибутку 

між партнерами з технологічного процесу відпо-

відно до їх реального внеску у виробництво.

Найважливішим аспектом діяльності вели-

ких компаній вважається обґрунтування страте-

гічного управління ними та створення умов для 

адаптації до вимог зовнішнього оточення. Від 

того, як успішно розвиватимуться великі сільсько-

господарські комерційні системи, значною мі-

рою залежать перспективи досягнень вітчизняної 

економіки. Ця проблема найменш розроблена у 

вітчизняній економічній науці, особливо стосовно 

аграрного виробництва. Потрібен пошук найбільш 

ефективних підходів до стратегічного управління 

великими компаніями. Враховуючи викладені ар-

гументи, можна вважати обрану тему актуальною з 

урахуванням таких позицій: посилення значущості 

великих виробничо-комерційних структур в еко-

номіці країни і ускладнення процесів управління 

ними, розширення сфери робіт, пов’язаних із заво-

юванням споживчих переваг, необхідністю постій-

ного перетворення механізмів управління великою 

компанією, наявними можливостями поглиблен-

ня соціально-економічної орієнтованості великих 

виробничо-комерційних структур, наявністю ре-

зервів і можливостей розвитку управлінських про-

цесів у великих господарських структурах.

Стан вивчення проблеми. Широке визнання 

найважливішої ролі корпоративного управління 

в процесі забезпечення успішної діяльності вели-

ких підприємницьких структур визначає стійкий 

інтерес дослідників до вивчення такого складного 

комплексного явища, як управління становлен-
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ням корпоративних відносин, що впливають на 

ефективний розвиток бізнесу. На сьогодні про-

блеми розвитку корпоративних виробничо-гос-

подарських структур досліджені рядом зарубіжних 

вчених, серед яких Р. Акофф, І. Ансофф, Д. Гіб-

сон, П. Друкер, Д. Ньюстром, М. Портер та ін. 

Проблемами створення інтегрованих структур в 

агропромисловому комплексі займаються Г. Га-

зін, В. Євтушевський, В. Кондратьєв, О. Редькін, 

В. Шапіро, К. Шапошников, Б. Щербаков та ін. 

Однак досліджень, орієнтованих на реструктуриза-

цію стратегічного управління й адаптацію великих 

структур до вимог ринку, виконано мало. Поряд з 

цим не повною мірою вивчені теоретичні переду-

мови формування системи управління інтегрова-

ними структурами. Таким чином, незважаючи на 

досягнуті результати дослідження, є ціла низка не-

вивчених проблем, які дозволяють автору вважати 

ступінь їх розробленості недостатньою.

Мета дослідження — обґрунтування механіз-

мів стратегічного управління корпоративними 

структурами сільськогосподарського виробни-

цтва на основі зміни внутрішнього середовища та 

адаптації їх до вимог ринкової економіки. Важли-

ве значення набуває завдання необхідності зміни 

практики управління українським агровиробни-

цтвом. До загальноприйнятих у світовій практиці 

причин кризового стану підприємств агрокомп-

лексу (неефективність управління, брак інвести-

ційних ресурсів) українська економіка додає свої 

специфічні причини, зумовлені перехідним ха-

рактером (надмірне захоплення інституційними 

перетвореннями сільського господарства та його 

багатоукладність, значна питома вага господарств 

населення у виробництві продукції сільського 

господарства, недолік оборотних коштів). Вихо-

дячи з цих положень, об’єктивною стає потреба 

розробки системи антикризового управління ре-

сурсами галузі. Стан українського агровиробни-

цтва, рівень використання його ресурсів і про-

довольчого забезпечення населення зумовлюють 

необхідність комплексної економічної оцінки 

галузі та розробки заходів антикризового управ-

ління. Зарубіжний підхід і накопичений україн-

ський досвід управління аграрним сектором еко-

номіки не мають універсального характеру для 

всіх українських регіонів. Розробки вітчизняних 

вчених орієнтовані, в основному, на системати-

зацію теоретичних положень функціонування 

антикризового управління. Перехід на ринкові 

відносини вимагає вдосконалення міжгалузевих 

зв’язків і впровадження науково обґрунтованої 

системи ведення сільського господарства, підви-

щення ефективності всіх галузей агрокомплек-

су та головної ланки — сільського господарства. 

Необхідні нові підходи до обґрунтування моделей 

функціонування агрокомплексу в конкурентному 

середовищі. Ринкові відносини і виниклі з ними 

нові проблеми визначають необхідність оцінки 

економічної ситуації, що склалася в агрокомп-

лексі держави, і розробки науково обґрунтованої 

системи функціонування на перспективу.

Актуальність цієї проблеми в сучасних умо-

вах полягає в тому, що система ведення вироб-

ництва повинна відповідати вимогам ринкової 

кон’юнктури з урахуванням впливу конкуренції в 

системі світогосподарських зв’язків.

Результати досліджень. Багато економістів пов’я-

зують ефективність процесів приватизації з опти-

мальним поєднанням економічних інтересів їхніх 

учасників. Разом з тим взаємодію економічних інте-

ресів у процесі приватизації ще досить слабко вивче-

но. Іноді в сучасній економічній науці застосовується 

мотиваційний підхід під час аналізу лише окремих 

аспектів приватизації. Така ситуація, на нашу дум-

ку, склалася через поверхневу очевидність цілей, які 

стимулюють процеси приватизації — роздержавлен-

ня підприємств, капіталізації статутного фонду і по-

повнення доходу держбюджету.

Сполучення стимулів може прискорити або 

сповільнити бізнес-процес. При цьому стимулю-

вання інтересів суб’єктів підприємницької діяль-

ності повинно витікати із умов та цілей бажаного 

напрямку його розвитку.

Треба мати на увазі, що економічні інтереси 

учасників бізнес-процесів носять дуже супереч-

ливий характер, і чим більше у суб’єктів інтересів, 

тим важчий процес їхнього врегулювання. Впоряд-

кування економічних інтересів багато в чому зале-

жить від правильної реалізації суспільного інтересу 

в особі державного регулювання і стимулювання.

Дискусії з проблеми сполучення інтересів 

усіх суб’єктів підприємницької діяльності ведуть-

ся давно, але, незважаючи на це, теорія вказаного 

питання доки ще знаходиться в стадії розробки. 

Спроби в цьому напрямку наштовхуються на одне 

із самих уразливих місць теорії управління, тобто 

на чіткість обґрунтування логіко-конструктивної 

основи єдності цілей, інтересів та дій всіх учасни-

ків економічних відносин.

Іноді ототожнюють цілі та інтереси, поясню-

ючи це орієнтацією державної політики. Проте, 

маючи близькі риси, ці поняття будуються на різ-

номанітній основі мотивації поведінки суб’єктів 

господарювання. Цілі повинні формулювати 

умови, за яких інтереси спонукають економічне 

поводження і мотиви діяльності виробничих осе-

редків. Тут набирає сили правило підпорядкуван-

ня інтересів нижнього щабля цілям вищого рівня 

управління. Не можна думати, що в цьому випад-

ку порушується логіка, оскільки цілі вищого рівня 

випливають насамперед із його інтересів. Цілком 

природно, що більш загальним інтересам мають 

бути підпорядковані приватні.

Надалі нижня ланка, виходячи з цілей вищого 

рівня і своїх інтересів, формулює цілі для власної 
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системи управління. Цей порядок зберігається при 

переході від одного щабля до іншого, відобража-

ючи процес зближення інтересів і цілей шляхом 

розширення методів вибору управлінських рішень 

за рахунок послаблення прямого адміністрування. 

Узгодження інтересів може бути досягнуто лише в 

тому випадку, коли в структурі систем будуть зна-

йдені ознаки, що відповідають якісно важливим 

властивостям цілісності, взаємозалежності, уста-

леності до зовнішніх і внутрішніх збурень.

Розглядаючи весь спектр проблем в цьому 

контексті, необхідно враховувати складне розмі-

щення схильностей, які охоплюють цінності, ба-

жання, очікування та інші орієнтації, за рахунок 

яких організація або індивід прагне діяти так, а 

не інакше. При цьому передбачається, що зов-

нішнє, а часом і внутрішнє, ділове середовище, 

виходячи з розбіжності з установками (цілями), 

робить нечіткою структуру мотивів, і тому орга-

нізація (індивід) готова до захисту або атаки для 

збереження або поліпшення своїх досягнутих 

або бажаних позицій.

Форма власності на засоби виробництва 

є однією з ознак, що характеризують зазначе-

ні властивості. Проте на рівні підприємства ця 

ознака може служити лише формальним атрибу-

том для формування спільності інтересів, оскіль-

ки головною мотивацією його діяльності є одер-

жання підприємницького прибутку, зберігання 

цілісності і сталості на всіх сегментах ринку, ви-

ходячи з реально сформованих ситуацій та очіку-

ваних результатів.

Інтеграційні процеси в економіці посилю-

ються, підвищується роль великих корпоратив-

них утворень в соціально-економічному роз-

витку, що зумовлює важливість впровадження 

сучасних систем регулювання діяльності корпо-

ративних утворень, орієнтованих на стратегічно 

важливі напрямки розвитку економіки. Аналіз 

показує, що в багатьох українських великих кор-

пораціях приділяється недостатньо уваги об-

робці механізмів управління розвитком компа-

ній, відсутні комплексні рішення (проекти), що 

з’єднують організаційно-структурні інструменти 

та методи з механізмами стимулювання інвести-

ційних процесів.

Дотримуючись точки зору О. С. Редькіна [5; 

6], відповідно до якої економічні інтереси і від-

повідальність являють єдність об’єктивного та 

суб’єктивного, ми вважаємо, що економічний ін-

терес і відповідальність — об’єктивні категорії, але 

їхніми носіями є люди або група. Основним змістом 

корпоративних відносин є зобов’язальні відносини 

між акціонерним товариством та його акціонерами, 

кожний з яких прагне до реалізації своїх прав.

Носіями колективних інтересів, на наш по-

гляд, є: посередники, які зацікавлені в інвести-

ціях (у т. ч. й іноземні); колективи акціонерних 

товариств; керівництво акціонерних товариств. 

Особливе місце в бізнес-процесах відіграють ін-

тереси зовнішніх інвесторів. Зовнішні інвестиції є 

елементом ринкової економіки під впливом про-

цесів глобалізації. На наш погляд, промисловий 

інвестор може бути включений у загальну систему 

інтересів тільки за наявності таких характеристик:

1) мати набір позитивних інтересів та достат-

ній рівень стратегічної зацікавленості в розвитку 

приватизованого підприємства;

2) бути зацікавленим в одержанні доходів від 

діяльності приватизованого підприємства;

3) мати ресурси для розширення сфери чи 

впливу на фінансові можливості;

4) мати професіоналізм і спеціалізацію за 

профілем приватизованого підприємства.

Однак, на нашу думку, на практиці це дале-

ко не весь спектр інтересів участі інвесторів. У 

загальному виді, вважаємо, інтереси інвесторів 

зводяться до мотивації усунення конкурентів, 

а можливо, і до ліквідації чи підриву діяльності 

приватизованого підприємства. Ймовірність по-

яви останнього мотиву не варто недооцінювати.

У розвинених країнах остаточно чітко ви-

значені основи системи відносин між головними 

діючими особами корпоративного управління 

(акціонерами, менеджерами, директорами, кре-

диторами, співробітниками, постачальниками, 

покупцями, членами громадських організацій, 

державними органами та ін.). Така система ство-

рюється для рішення трьох основних завдань 

корпорації: забезпечення її максимальної ефек-

тивності, залучення інвестицій, виконання юри-

дичних і соціальних зобов’язань.

Чинне законодавство України та існуюча 

світова практика діяльності акціонерних това-

риств [1–3] передбачає п’ять форм реструктури-

зації: злиття, приєднання, розподіл, виділення, 

перетворення. У закордонній практиці найваж-

ливішим інструментом реструктуризації бізнесу 

є злиття і поглинання. В існуючій практиці при-

йнято визначати поглинання як оплачену угоду, 

в результаті проведення якої відбувається пере-

хід прав власності на корпорацію, що найчастіше 

супроводжується заміною менеджменту купле-

ної корпорації і зміною її фінансової і виробни-

чої політики. Саме на цьому етапі можливі май-

нові порушення, що викликає потребу розгляду 

протиріч, які виникають. Рівень концептуальної 

і методологічної розробки проблем управління 

агрокомплексом відстає від практики. Недостат-

ньо вивчені принципи інтенсифікації і спеціа-

лізації агрокомплексу в ринковій економіці. Ця 

проблема набуває особливої значущості у сфор-

мованих специфічних українських умовах від-

творення, які слід класифікувати екстремальни-

ми: стрімкість системної трансформації, дефіцит 

бюджетів усіх рівнів та коштів підприємств, об-
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межені обсяги інвестицій. Реалізація програм та 

проектів розвитку корпоративних утворень — це 

складний і трудомісткий процес, ефективність 

якого визначається рівнем науково-методичного 

та організаційного забезпечення, що вимагає ак-

тивної розробки теоретичних і прикладних мате-

ріалів, орієнтованих на використання організа-

ційно-структурних резервів розвитку компаній 

та формування систем управління розвитком.

Висновки та пропозиції. Значне поширення 

корпоративної форми організації обумовлює не-

обхідність створення сприятливих умов для роз-

витку корпоративних утворень, забезпечення ди-

намізму та ефективності цього процесу. Основ ні 

труднощі при цьому полягають у «відставанні» 

розвитку організаційних систем від процесів со-

ціально-економічного розвитку країни в цілому. 

Організаційно-регулювальні системи, їх струк-

тури і форми за своєю природою володіють пев-

ним консерватизмом, виявляють тенденції до 

стабілізації, в той час як реформаційний процес 

вимагає активних та адекватних управлінських 

реакцій на зміни, що відбуваються, причому не 

спонтанних, сьогохвилинних рішень стихійного 

порядку, а послідовної, науково-обґрунтованої, 

позитивно спрямованої діяльності з розвитку 

систем управління, зокрема корпоративної, яка 

відповідає ринковим реаліям і національним ін-

тересам країни.
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На шляху до сучасного стану економіки 

промислове підприємство змушене було від-

повідати на чисельні виклики. Це випливає з 

еволюції трьох видів пропозицій: концентра-

ції, раціоналізації і стандартизації. Але згодом 

основний акцент змістився на стимулювання 

попиту. З одного боку, стимулювання полягає 

у розробці інноваційної стратегії для збільшен-

ня попиту як протидія розширенню ринку, що 

нав’язує кожному покупцю ефект тривалого чи 

напівтривалого благополуччя.

Паралельно стимулювання має за мету ви-

найти особливий вид маркетингу серед клієнтури 

та посприяти якнайшвидшому поверненню спо-

живача в магазини чи супермаркети. Цей розви-

ток суттєво здійснився за останні тридцять років. 

Але нові форми глобалізації підприємницьких 

структур у 80-ті роки, спрямовані на повну реор-

ганізацію індустріальної системи, призводять в 

кінцевому результаті до міжнародної сегментації 

продуктивного апарату. Зрештою, нова промис-

лова схема, заледве переформатувавшись, дала 

можливість усвідомити, що модель «проїдання» 

(споживання) абсурдна за своїм зміст і не має 

жодної вірогідності стати корисною всім жителям 

планети, а саме за браком природних ресурсів, 

щоб задовольнити потреби населення.

Промислова система перебуває в нерішучості 

між пошуком нового підйому купівельної спро-

можності і споживанням, щоб зменшити безро-

біття і врахувати стан навколишнього середовища, 

яке потребує до себе бережливого ставлення. Така 

система практикує подвійні змісти і стандарти і 

тим самим буде поглинута у безумовному хаосі.

І. Вироблення підприємницького триптиху.
Підприємства послідовно вирішували три 

основні проблеми: щодо концентрації, раціона-

лізації і стандартизації. Перший виклик змусив 

звернути увагу на джерела енергії, другий — на 

здатність створювати лінії виробництва, третій — 

на необхідність стандартизувати блага, щоб за-

провадити їх у масове виробництво.

1. Концентрація. Перехід від домашньої сис-

теми виробництва до промислової ілюструє кон-

центрацію виробництва через залучення джерел 

енергії (спочатку млини, потім парові машини). 

Наявні джерела енергії зумовили появу ремесел в 

одній і тій же місцевості, наприклад, виникнення 

ткацтва. Цей високовартісний механізм спричи-

нив спеціалізацію ручної праці, яка змушена була 
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концентруватися у виробничу діяльність, а не за-

йматися ткацтвом лише в зимовий період, мало 

придатний для сільськогосподарських робіт. Така 

концентрація дозволяла мобілізовувати капіта-

ловкладення на протязі року. Але цей захід дав 

можливість досягнути успіху лише у сільськогос-

подарському та продовольчому секторах. Виро-

блені понад норму продукти дали можливість ви-

вільнити від ручної праці польові роботи. Обмін 

місто-село полягав у тому, щоб збути надлишки 

сільськогосподарської продукції в обмін на про-

мислові товари, вироблені у місті. Мануфактурна 

концентрація відкриє новий напрямок на урба-

ністичні простори розвитку. Працівники, вихідці 

із села допомогли здійснити промисловий розви-

ток, який поглинув існуючу ручну працю.

2. Раціоналізація. Друга проблема полягала 

у зростанні продуктивності праці при здійснен-

ні поділу праці за допомогою інтеграції у вироб-

ничому процесі, створюючи безперервний потік 

вироблених благ. Принцип поділу праці вже був 

висвітлений Адамом Смітом, який у своїх працях 

підкреслював його визначальний вплив на продук-

тивність. Синхронізоване поєднання завдань про-

тиставляється необхідній послідовності видів тру-

дової діяльності в сільському господарстві. Його 

діахронічна організація перешкоджала розвиткові 

спеціалізації. Зокрема, до цього поділу «фордизм» 

додав поєднання інтеграції кожного етапу у безпе-

рервний процес. Ця раціоналізація спочатку була 

застосована у процесі складання моделі автомобі-

ля «Форд-Т» і тим самим прискорила зведення в 

єдину систему промислове виробництво. Модель 

«форда» стала емблемою, скоротивши час монтажу 

автомобіля з 12 годин до 1,5 години. Такий підхід 

дозволив отримати попит на цілу серію авто, це 

посилювало ефект концентрації, але постала необ-

хідність стандартизації благ, їхньої відповідності 

новим можливостям виробництва.

3. Стандартизація. Нові можливості виробни-

чої системи викликали необхідність введення стан-

дартних товарів для того, щоб відповідати новим 

прискореним ритмам виробництва. З’являється 

необхідність подвійного врегулювання: на рівні 

продуктивної сфери норми продукту повинні від-

повідати параметрованій мануфактурній органі-

зації та стандартизованим благам; на рівні попиту 

товари виходять на масовий ринок, звідси виникає 

необхідність сприяння виникнення середнього 

класу, постійно платоспроможного, з уподібнени-

ми смаками. Суспільство створить новий тип пове-

дінки, яка поєднає систему масового виробництва 

і споживачів з однорідними смаками.

Але промислова система зіштовхнулася з пору-

шенням форм. На противагу продовольчим благам 

мануфактурні блага, що були один раз прийняті, 

розширюють потреби, принаймні протягом певно-

го часу. Дійсно, якщо факт задоволення харчових 

потреб з великою вірогідністю дає можливість від-

чути себе знову покупцем наступного дня, то це не 

те ж саме щодо більшості промислових товарів. Як 

тоді стабілізувати виробничу діяльність так, щоб 

якнайкраще стабілізувати соціальні структури? 

Зрештою, потрібно було зробити ставку на зрос-

тання ринку, щоб компенсувати зникнення клі-

єнта завоюванням нових ринків збуту. Отже, роз-

виток підприємницьких структур присвятив себе 

стабілізації діяльності підприємства, щоб не до-

пустити залежність від циклу вироб ництва товару, 

який вже не користується попитом і знаходиться 

на межі зникнення. Інакше кажучи, потрібно було 

надати постійний, безперервний характер промис-

ловій структурі, до того як товар після деякого пе-

ріоду експансії неминуче зникав би.

ІІ. Стимулювання ринку.
Ринок робить ставки на розширення та на 

стимулювання попиту. В пошуках організації но-

вих ринків був застосований механізм, що до-

зволяв підприємствам завжди розраховувати на 

нових клієнтів, які займають місце тих, кого вже 

заманили, потім беруться за вже завойованих клі-

єнтів, щоб стимулювати їх знову робити покупки і 

в підсумку зробити постійними споживачами.

1. Застосування чотирьох хитрощів (обманів).
Щоб стабілізувати соціальний склад населен-

ня та його структуру, виникає необхідність пошу-

ку нових клієнтів або нових форм попиту. Масові 

ринки, зовнішні ринки, зростання потреб, можли-

вість витратити негайно майбутні прибутки — чо-

тири основних складових стимулювання попиту.

1.1. Перехід від класового ринку до масового. 
Оскільки поява нових технологій надала можли-

вість виробляти серійний товар великими парті-

ями, необхідною умовою стає пошук відповідних 

ринків. Цінова політика стає особливо ефектив-

ною оманою, зменшення доходів підприємців дає 

перевагу у завоюванні все більших ринків, зрос-

тання кількості клієнтів компенсує початкове 

зменшення прибутків підприємств. Виробництво 

сконцентроване лише в межах найважливішого 

національного ринку. Перехід вартості від узго-

дженої ціни до стандартизованої призводить до 

максимізації ціни та глобалізації прибутку. Отже, 

з’являється необхідність розширення потенцій-

ного платоспроможного ринку.

1.2. Завоювання зовнішніх ринків. Зовнішній 

ринок завжди був привабливим полем для під-

приємців. Розвиток судноплавства з середини 

XIX століття, починаючи від вітрила до парово-

го двигуна, а пізніше від колеса до гвинта, здій-

снив вражаючий успіх, який знизив у десятки 

разів вартість перевезень. З’явилися можливості 

перевезення товарів у різні куточки планети за 

доступними цінами. Хоча іноді завоювання но-

вих ринків відбувалося за допомогою бійниць чи 

канонірських човнів, особливо тоді, коли місцеві 
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жителі не відчували очевидності прогресу та ко-

рисності благ в привезених фабричних товарах. 

Колоніальна політика відкриття ринків розгляда-

лася В. Леніним як вища стадія капіталізму. Але 

таке твердження було помилковим, пізніше сві-

товими економістами-науковцями приводяться 

інші міркування стосовно цієї проблематики.

1.3. Демультиплікація потреб. Цей шлях був 

і залишається найбільш прогресивним, оскільки 

передбачає нескінченне коло споживачів. Лише 

рівень платоспроможність та уяви обмежують 

експансію таких ринків. Безперервне поновлення 

потреб створює нові нагоди щось придбати. По-

купці бажають швидко повернутися в магазини 

для задоволення зростаючих потреб. У першій 

організаційній фазі підприємства з’являється го-

динник як механізм системи, який дозволив ви-

міряти і збільшити продуктивність.

Механізм створення потреб проявляється як 

основний інструмент другої фази функціонуван-

ня підприємств, що діє безперервно.

1.4. Розвиток кредитування як механізм випе-
редження отримання прибутків. Отже, платоспро-

можний масовий ринок сформований, можливі 

розширення на закордонні ринки і безкінечне 

спонукання повертатися в купівельні центри, щоб 

придбати нові товари. Додається четвертий еле-

мент: купувати за прибутки, яких ще не має! Не 

треба більше накопичувати кошти, щоб щось 

придбати, можливість отримати товар у кредит за 

розрахунок майбутніх прибутків збільшує попит, 

змінює ментальність. Не треба більше заощаджу-

вати, щоб мати можливість придбати бажане бла-

го, достатньо отримати кредит і жити за рахунок 

майбутніх прибутків.

2. Стратегія стимулювання попиту.
Стратегія розширення ринку супроводжуєть-

ся зростанням попиту, який ставить за мету по-

стійно звертати увагу на поведінку споживачів. 

Виокремимо сім способів.

2.1. Подібність тенденцій і смаків для збіль-
шення оптових угод.

Постає питання: якщо промислова система 

здатна скоротити тривалість виробництва і на-

ростити обсяги в небувалих пропорціях, то чи 

потрібно при цьому враховувати розмір попиту. 

Застосування політики узгоджених цін на масово-

му ринку дозволяє збільшити кількість покупців 

зменшенням цін та зростанням ринку. Засоби ма-

сової інформації відіграють важливу роль у фор-

муванні смаків і потреб споживачів. Найбільш 

поширений середній клас, що володіє значною 

купівельною спроможністю, наслідує цей стиль.

2.2. Стимулювання здійснювати імпульсивні по-
купки через створення святкового настрою.

Купити, щоб задовольнити якусь потребу, це — 

одна справа, але чому не зробити покупку імпуль-

сивним актом? Храми споживання — супермар-

кети — спроможні на такий акт завдяки вільному 

доступу до товарів, надлишок благ стимулює непе-

реборні бажання знову повертатися до магазинів, 

а святкова атмосфера спонукає робити непередба-

чувані покупки. Таким чином, через застосування 

засобів заохочення до споживання щодо покупців 

останні можуть значно вийти за межі того, що було 

ними заплановано придбати. Колись заощадли-

вість була доброю рисою, сьогодні споживання 

спонукає до здійснення економічної діяльності і до 

створення нових робочих місць. Споживати озна-

чає брати участь у загальній рівновазі!

2.3. Пропонувати нові товари як результат ін-
новацій.

Головним завданням постає створення нових 

потреб, щоб залучати клієнтів у постійно віднов-

лювальний цикл потреб. Треба бути на вістрі ін-

новацій, щоб пропонувати нові блага і зберігати 

потік клієнтів, змусивши їх плавно переходити від 

попиту одного товару до попиту іншого. Пошук і 

розвиток стають змінними стратегіями для того, 

щоб створити нові блага і нові послуги, отримати 

патенти і намагатися запровадити загальноприй-

няті норми. Інновація стає стратегічною вартістю.

2.4. Завчасне стимулювання морального ста-
ріння благ.

Якщо створення потреби є надзвичайно важ-

ливою стратегією, а здійснення інновацій через 

запровадження нових послуг є її основним чин-

ником, то зусилля потрібно направляти на дис-

кредитування раніше прийнятих благ. Концен-

трація зусиль на знецінення товару, на який було 

витрачено енергію і прибутки, є найвищою мар-

кетинговою професійністю. Підприємства запро-

понують той же товар, надавши йому нову назву, 

аргументують новими перевагами або змінять на 

новий модний вигляд, акцентують увагу на недо-

ліки попереднього товару, його недостатність, мо-

ральну застарілість, непопулярність.

Цей подвійний рух креативності та морально-

го старіння складає основу рекламних кампаній.

2.5. Ідентифікуючи товарну лінію як стиль, 
зробити клієнтуру вірною стилю.

Крім виробництва продукту, потрібно ство-

рювати стиль, який би приваблював клієнтів, спо-

нукав їх повернутися купувати останні новинки з 

колекції, для афішування символу, оцінки товарної 

марки. Для цього, на відміну від звичайної рекла-

ми, яка вихваляє продукт таким, яким він є, по-

дальші рекламні кампанії будуть звужувати інфор-

мацію щодо товару, але розвиватимуть сприйняття 

ідеї, поведінки, зображення. При цьому володіння 

товаром означає більше ніж його корисність чи 

задоволення базових потреб споживача. У цьому 

випадку товар демонструє певний статус, прина-

лежність вибору, стиль життя, успіх і тим самим 

набуває більшої цінності та популярності в очах 

інших. Сучасна реклама намагається перш за все 
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асоціювати товар з повідомленням, яке пропонує 

модерність, етику, стиль, приналежність тощо.

2.6. Створення залежності через необхідність 
поновлення вже вживаного товару.

Комерційні технології виробили ще один 

тип залучення клієнтів: це більше не покупка то-

вару, який є важливим, а приладдя, яке стає не-

обхідним при придбанні окремих видів товарів 

(механічні бритви для лез, друкарське приладдя 

для чорнильних зарядів, кавомолки для чашечок 

кави, витратні матеріали для оргтехніки тощо).

Маржа отримується за рахунок регулярного 

поновлення цих споживчих товарів, тоді як супут-

ній товар буде проданий за помірною ціною.

2.7. Інновації в політиці цін через сегментацію 
клієнтури.

Для того щоб краще оцінити товар чи послугу, 

потрібно визначити відмінні властивості в ціновій 

політиці, розрізняючи тарифи відповідно до кон-

кретного моменту та місця продажу. Цей намір, на-

приклад, має за мету забезпечити повне пасажиро-

наповнення літаків та поїздів. Це слугуватиме і для 

врегулювання частки споживання електроенергії. 

Винагорода за втрати на автомобільному ринку 

протягом обмеженого періоду працює в напрямку 

зростання продажів, врегулювання потоку збуту 

товарів. Подорож буде дешевшою, якщо її сплану-

вати завчасно і замовити квитки наперед або якщо 

рішення приймаються в останню хвилину зара-

ди декількох ще вакантних місць. Тоді стратегія 

зобов’язана торкнутися всіх секторів споживання. 

Але коли ця модель експансії ринку і стимулюван-

ня споживача виглядає надійною і надовго закрі-

пленою і відрегульованою в ринковій економіці, 

як знову постають нові загрози.

3. Загроза моделі.
Глобалізація підштовхує до змін в продуктивній 

системі і передбачає знищення моделі зростання.

3.1. Глобалізація.
Глобалізація, ввірвавшись на початку 90-х 

років минулого століття, веде підприємницьку 

модель до розвалу у планетарному масштабі. Гло-

балізація була спричинена певними факторами:

3.1.1. Консенсус у благодіяннях в міжнародно-
му масштабі.

Від 50-х до 70-х років минулого століття між-

народна арена розділилася на тих, хто вбачав у 

міжнародній торгівлі фактор зубожіння для по-

стачальників сировинних ресурсів, і на тих, хто 

сприймав у нашаруванні економік фактор миру і 

поширеного прогресу.

90-ті роки минулого століття стануть кінцем так 

званого консенсусу і початком епохи глобалізації 

завдяки стрімкому розвитку міжнародної торгівлі.

3.1.2. Універсальність технологій: дерегламен-
тації, дерегуляції, приватизації.

Під захистом та за допомогою різких по-

літичних змін англосакського типу на початку 

80-х років минулого століття на чолі з Рональ-

дом Рейганом та Маргарет Теччер, реформацій 

Ден Сяо Піна в Китаї, а також із приходом до 

влади Прем’єр-міністра Рао в Індії, застосуван-

ням планів структурного врегулювання в Афри-

ці, Близькому Сході, Латинській Америці і, на 

кінець, падінням «Берлінського муру», розпадом 

«радянського режиму» ринкова політика визнана 

повсюдно як носій динамічного розвитку та ефек-

тивності. Це тріумф неокласичної концепції.

3.1.3. Нові інформаційні та комунікативні 
технології.

Уперше комунікаційні технології об’єднали 

світ в реальному часі. Якби всі куточки планети 

попередньо мали добрий зв’язок, то все ж таки іс-

нувала б проблема термінів отримання інформа-

ції. Це часове звуження планети ставить її в безпе-

рервний інформаційний потік поряд із здатністю 

загальної ретродії в будь-якій частині земної кулі. 

Нові інформаційні та комунікаційні технології 

конфігурують простір в небувалий спосіб.

3.1.4. Революція у сфері транспортних засобів 
через систему взаємодії співвласників.

Застосування нових транспортних технологій 

стає необхідним поряд із універсалізацією власни-

ка. Значне зниження ціни в момент припинення 

навантаження між різними векторами (корабель, 

поїзд, вантажівка) прискорює тривалість розван-

таження та здійснює ротацію вантажних засобів. 

Вартість транспортних перевезень стає маргіналь-

ним елементом у визначенні ціни на товар. Така 

політика може бути застосована будь де, незалеж-

но від місця перебування ринку споживачів. Цей 

фактор змінює географію інвесторів.

3.1.5. Безпрецедентна наявність капіталів для 
прямих іноземних інвестицій (IDE).

Період, який відкривається внаслідок неста-

більності курсів валют, характеризується появою 

надлишкових капіталів на ринках: фінансові над-

лишки малонаселених країн Близького Сходу, але 

з багатими покладами нафти, та фінансовими над-

лишками країн-експортерів промислових товарів, 

таких як Китай, дозволяють відчути швидку ліквід-

ність на міжнародній арені. Політика низької від-

соткової ставки американського долара зробить ак-

цент на цьому підході, що стимулюється політикою 

дерегуляції і дерегламентації. Ці обставини зможуть 

забезпечити розвиток прямих іноземних інвестицій 

(IDE) всюди, де умови виробництва будуть при-

вабливими. Це сприятиме переходу виробничих 

структур в нову промислову конфігурацію.

Поєднання усіх цих складових стало наслід-

ком створення міжнародної організації, що засно-

вана на відновленні системи підприємницьких 

структур, які керуються логікою сегментації ви-

робничої системи. Промислові впровадження за 

кордоном зазвичай нагадували копію відповідної 

базової одиниці, але за дещо меншими розмірами. 
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Економічна лібералізація сприяє планетарній мо-

більності, тоді як викорінення зайвих положень з 

митних правил і регламентних бар’єрів ліквідовує 

перешкоди для обмінних процесів. Занижена вар-

тість вантажних перевезень більше не перешко-

джає впровадженню виробничих потужностей, 

які знаходяться далеко від кінцевого споживача. 

Капітали сприяють відкриттю філій, а нові кому-

нікаційні технології полегшують координацію в 

реальному часі різних сегментів виробництва, що 

розташовані в різних частинах світу.

За кілька років підприємницький світ по-

вністю змінився, і підприємницька логіка не 

стосується більше зазначеної місцевості, що ще 

більше звужує державне втручання в економіч-

ний розвиток. Головною ідеєю в економіці стає 

ринкове саморегулювання.

ІІІ. Навколишнє середовище.
Усвідомлення вичерпаності ресурсів навко-

лишнього середовища спирається на техноло-

гічну нездатність узагальнити всі блага існуючої 

системи для населення планети. У цих умовах, 

мова йде про загрозу самої системи як такої в 

контексті її зростання.

1. Інтеграція логіки навколишнього середовища 
не лише за рахунок конкурентоспроможності, а че-
рез вплив інноваційної політики.

В епоху технологій безперервне розширення 

продуктивної моделі може призвести до катастро-

фи через забруднення навколишнього середовища, 

вичерпаність ресурсів і розривання екологічних 

рядів. Якийсь оптимістичний погляд на ситуацію 

полягає в тому, що технологічний прогрес дозво-

лить врегулювати проблеми (виклики), що будуть 

виникати час від часу. Але нічого не вказує на те, 

що виникнення вагомих проблем та їх врегулюван-

ня можливе одночасно. Переслідування цієї мети 

вимагає від прогресу виконання вторинної функ-

ції, яка визначається не лише рівнем конкуренції, 

але й екологічною атакою на промисловий процес.

2. Підприємства повинні змінити своє ставлен-
ня до природи як до легкодоступного безмежного 
блага і у вигляді певної вартості відшкодовувати за-
подіяні збитки.

Інший спосіб вирішення проблеми полягав 

би в тому, що підприємства у своїй діяльності вра-

ховують збитки, нанесені природі, і несуть від-

повідальність з відшкодування їх вартості. Це не 

перешкоджало би зберегти ту ж саму логіку арбі-

тражу та економічних розрахунків і надало б змо-

ги врахувати третій виробничий фактор: фактор 

природи. Прикладом для ілюстрації є становлен-

ня ринку передання скрапленого газу.

3. Стимулювання попиту внаслідок акумуляції 
об’єктів. Поява помірної моделі через моральне ста-
ріння функцій об’єктів.

Раніше ніж змінити підприємницьку логіку 

або, щонайменше, параметри рішень, інші схеми 

мають на меті послабити вплив попиту, послаб-

люючи його до того стану, щоб він став помір-

ним. Усі зусилля маркетингу, які застосовуються 

для того, щоб стимулювати і привертати клієн-

туру, про що вже вище йшлося, були б тоді по-

ставлені під загрозу. Але цей факт наштовхнеться 

на виробничу логіку, пов’язану з необхідністю 

постійного, безперервного зростання, сприятли-

вого для соціальної перманентності.

4. Розширення ринку могло б бути підпорядко-
ване розрахункам вчених, щоб зберегти ресурси та 
уникнути скорочення запасів, які могли б бути ви-
користані, придатні для експлуатації.

Оскільки логіка економічного розвитку не 

змогла урегулювати експлуатацією ресурсів, тому 

що засновувалася на невичерпності природи, чи 

не було б слушним довірити науковцям аналіз 

природних можливостей, щоб зафіксувати лімі-

ти функціонування ринку чи глобалізації? Вони 

змогли б визначити межі експансії, які не доціль-

но переходити, або межі забруднення навколиш-

нього середовища, які хибно продовжувати. Такі 

обмеження були б прикладом стримання зростан-

ня ринку і розвитку глобалізації. Але виникають 

сумніви щодо адаптації знань науковців до всіх за-

гроз природного фактора.

5. Аналітичний погляд на міжнародний обмін 
вирішення проблем забруднення навколишнього се-
редовища, відмова від сегментації.

Інший напрям роздумів стосується видів 

транспорту, їх здатності абсорбувати рідкісні види 

енергії та відмови від споживання газу через його 

руйнівний вплив. Усі товари, які потребують дов-

готривалого транспортування, потрапляють в поле 

загроз. Близькі відстані завойовують свої права не 

на користь глобалізованому бурхливому розвитку 

місцезнаходження виробництва. Окремі підпри-

ємства, що знаходяться під тиском конт ролюючих 

органів, вже здійснюють пошук продуктів для спо-

живання з навколишньої місцевості.

Дослідження німецьких фахівців показали, 

що звичайне підприємство з виробництва йо-

гурту з полуницею з місцем розташування неда-

леко від Штутгарту потребує 9000 км перевезень 

для забезпечення всієї сукупності необхідних 

складових для цього продукту. Встановлений 

податок на вуглець на кордонах є перепоною 

розуміння всіє загрози, що вписується в еконо-

мічні механізми як ренесанс грубого митного 

бар’єру. Тут і закінчилася б глобалізація, і тоді 

знову виникли б різні види економічної діяль-

ності, засновані на наявних місцевих ресурсах, 

і як винагорода за це відбудеться відродження 

культурної різноманітності.

Висновок. Ринок майбутнього, завтрашньо-

го дня, чи виникне він від зростання як такого, 

від реструктуризації, спорідненості, від діяль-

ності, обумовленої аналітикою науковців, від ін-
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новацій, вкладених в подвійний сенс? Ще надто 

рано знати, який із процесів переважатиме. Але 

очевидно, що підприємницька активність буде 

серйозно модифікована. На теперішній момент 

протиставляються дві пов’язані між собою кон-

цепції: перша полягає в тому, щоб надати достат-

ню кількість робочих місць для нового розвитку 

економічної діяльності, інша базується на обме-

женості ресурсів нашої планети з вимогою їх по-

мірної експлуатації. Таким чином, науковці спо-

діваються на скорочення обумовленого приросту 

населення, природа зростання якого створює 

загрозу тваринному і рослинному світові. Інші 

вчені уявляють суспільство, в якому пошук нової 

парадигми відвернув би людей від існуючої про-

дуктивної переваги. Відкриваються два напрям-

ки: один — простий, дещо наївний, який поля-

гає в тому, щоб знайти буття, існування, в якому 

матеріальні інтереси повністю переважають над 

духовними, а другий напрям — релігійний. Він 

полягає в пошуку такого стану суспільної моралі, 

де б помірне ставлення до благ цього світу було 

б адекватним. Ці гіпотези започаткували б повне 

переосмислення історії людства, яка домінувала 

протягом останніх трьох століть.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ПРОЯВУ

Анотація. У статті проведений комплексний аналіз соціального капіталу підприємства як наукової 

категорії. Обґрунтовано необхідність вивчення не лише його переваг, але й ризиків для підприємства.

Ключові слова: соціальний капітал, підприємство, ризики.

Summаry. On the basis of the spent analysis positive and negative aspects of functioning of the social capital at 

enterprise level are allocated. As in structure of the social capital horizontal communications prevail, its converting in 

the economic capital can occur only at microlevel.

Key words: the social capital, the enterprise, risks.

Постановка проблеми. Категорія «соціальний 

капітал» в працях науковців з’явилася порівня-

но нещодавно — наприкінці 90-х років минулого 

століття як один з результатів дослідження фор-

мальних інститутів та ментальних структур сучас-

ного суспільства. На сьогодні це досить популяр-

ний термін, що в різних дослідженнях означає всі 

поняття, починаючи з довіри та згуртованості на 

рівні суспільства і закінчуючи товарно-дружніми 

відносинами, що знаходять свій прояв у так звано-

му «кумівстві». Між цими полюсами знаходяться 

різні варіанти визначень, які не завжди можна від-

нести власне до соціального капіталу (соціальний 

капітал як умова формування та функціонування 

громадянського суспільства; ототожнення соці-

ального капіталу та громадянського суспільства; 

соціальний капітал — одна зі складових грома-

дянського суспільства тощо). Дослідженням соці-

ального капіталу займаються представники різних 

наук — економісти, соціологи, політологи, психо-

логи, тобто проблематика соціального капіталу на-

була міждисциплінарного характеру.

В якості основного причинного фактора ви-

никнення соціального капіталу можна назвати 

обов’язкову інтеграцію економічного суб’єкта до 

системи соціальних відносин. Це, насамперед, 

капітал спілкування, взаємної довіри та взаємо-

допомоги, який формується внаслідок міжосо-

бистісних економічних відносин.

До соціального капіталу можна віднести всі 

обставини, які створюють умови для виникнення 

та розвитку соціальних зв’язків, а також забезпе-

чують їх збереження. Серед його основних якіс-

них характеристик можна виокремити такі:

— соціальний капітал є результатом організо-

ваної взаємодії і тому завжди має суспільну при-

роду (для володіння соціальним капіталом індивід 

повинен спілкуватися з іншими людьми);

— соціальний капітал не може бути приват-

ною власністю, оскільки є елементом функціону-

вання організованої соціальної системи і висту-

пає суспільним благом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідею 

соціального капіталу започаткували та розви-

нули такі дослідники, як П’єр Бурдьє, Джеймс 

Колман, Роберт Патнам, Френсіс Фукуяма. Вони 

пов’язували її з підвищенням ефективності урядів, 

економічного розвитку й економічної діяльності.

Соціальний капітал, за визначенням П. Бур-

дьє, є сукупністю актуальних чи потенційних ре-

сурсів, пов’язаних із наявністю стабільних мере-

жевих зв’язків, що інституційовані відносинами 

знайомства і взаємного визнання [1; с. 48].

В Україні категорія «соціальний капітал» 

ще не набула широкого розповсюдження. Щодо 

економічної сутності соціального капіталу до-

сить вдалим видається формулювання В. Сікори, 

який вважає, що соціальний капітал стає голов-

ним напрямом економічного мислення у сфері 

економічного розвитку і фактично утверджується 

як нова парадигма. Соціальний капітал фактично 

складає 78 % у сукупному багатстві розвинених 

ринкових економік. Соціальний капітал виробляє 

те, без чого не може існувати ринкова економі-

ка — довіру між людьми [2].

Як вважає М. Лесечко, важливе значення 

має дослідження стосунків між державою (уря-

дом) та соціальним капіталом, прикладом яких 

є розгляд взаємодії між рівнями функціонуван-

ня соціального капіталу, між мезо- і мікрорівня-

ми, де державі відводиться особливе місце. Іно-

ді держава виступає чимось зовнішнім стосовно 

соціального капіталу; з іншого боку, держава, 

політичний режим, конкретні уряди є однією зі 

складових широкої системи соціального капіта-

лу. Так чи інакше, держава відіграє особливу роль 

у створенні, підтримці та функціонуванні соці-

ального капіталу в тій чи іншій країні [3, с. 12].

О. Грішнова розглядає три рівні соціального 

капі талу: мікро-, мезо- та макрорівень. Носієм мі-

крорівня є під приємства, установи, організації. Со-

ціальний капітал підпри ємства є нематеріальним 

активом, що створює організацію через систему 

соціальних відносин на внутрішньоорганізаційно-
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му, міжорганізаційному й організаційно-інститу-

ціональному рівні та чинить системний вплив на 

результати її діяльності завдяки здатності мобілізо-

вувати ресурси чи зни жувати витрати [4, с. 2].

На думку О. Демянчука, соціальний капітал 

підприємства варто розглядати як сукупність ме-

режі соціальних зв’язків, норми взаємності та до-

віри, навички колективних дій, соціальні ціннос-

ті, через призму кон цепції, що відома під назвою 

«радіус довіри». Соціальний капітал підпри ємства 

формує низку важливих властивостей: ресурс-

ність, прибутковість та нагромадження [5, с. 272].

Л. Смоляр та А. Холімон зазначають, що 

вчасно накопичений на різних рівнях орга нізації 

соціальний капітал сприяє підвищенню рівня ін-

новаційності ком панії, інтенсивності і швидкості 

навчання її співробітників, скороченню часу на 

пошук та обмін інформацією, швидкості реагу-

вання на запити спо живачів, зменшенню витрат 

на підготовку контрактів [6].

Соціальний капітал на відміну від інших 

форм капіталу, в т. ч. і людського, втілюється не в 

окремих об’єктах чи суб’єктах, а в соціальних від-

носинах суб’єктів. Але як і інші форми капіталу 

він являє собою довгострокову цінність, яка стає 

важливим фактором розвитку, підвищує вартість 

організації, для збереження та відновлення якої 

необхідні інвестиції [7, с. 256].

Метою статті є аналіз теоретичних засад до-

слідження соціального капіталу підприємства, 

результати якого дадуть можливість визначити 

переваги та ризики його функціонування.

Результати дослідження. Капітал як фактор 

виробництва знаходить вираз у накопиченому 

запасі раніше вироблених ресурсів, що викорис-

товуються у поточному виробництві товарів та 

послуг. Соціальний капітал, як своєрідний запас 

соціальних контактів суб’єкта господарювання, 

на відміну від інших видів капіталу, визначає ви-

трати, пов’язані з координацією економічної ді-

яльності підприємства (трансакційні витрати).

Як засвідчив аналіз основних літературних 

джерел з теорії соціального капіталу, дослідження 

його сутності, у більшості випадків, проводиться 

з позицій суспільства у цілому чи взаємодії тієї 

чи іншої спільноти людей (сім’я, родичі тощо). 

Голов на ж сфера дії всіх видів капіталу — органі-

зація залишається малодослідженою, особливо 

це стосується власне економічного підходу до ви-

вчення проблем соціального капіталу. Разом з тим 

проблема соціальних зв’язків на рівні підприєм-

ства за досить непростих умов господарювання в 

нашій країні є особливо актуальною.

Досить часто соціальний капітал ототожню-

ється із соціальним ресурсом, яким можна диспо-

нувати завдяки вибудованій соціальній структурі, 

довірі чи загальній системі суспільних цінностей. 

Такий підхід видається не зовсім точним, оскіль-

ки наведені фактори є лише основою, завдяки 

якій він може формуватися. Інституції, загальні 

цінності чи норми, правила, довіра самі по собі 

також не можуть бути соціальним капіталом. Їх 

сукупність — це зв’язки, що підтримують функ-

ціонування суспільства, однак всі ці елементи 

стають соціальним капіталом лише за умови їх ці-

леспрямованого використання задля досягнення 

визначеної мети [8, с. 253].

Соціальний капітал підприємства може фор-

муватися як на макрорівні (рівень взаємодії з дер-

жавою, профспілками — зростання довіри сприяє 

соціальній стабільності суспільства), так і на мікро-

рівні (рівень взаємодії підприємств — накопичен-

ня соціального капіталу дозволяє суб’єктам госпо-

дарювання збільшити прибутки та ефективніше 

протистояти негативним зовнішнім впливам). Для 

вітчизняних підприємств найбільш гострими є пи-

тання утримання висококваліфікованих кадрів та 

залучення і підвищення лояльності клієнтів.

Об’єктивною основою соціального капіталу 

підприємства є його організаційний капітал у виді 

організаційної структури, кооперації праці між 

структурними підрозділами та їх співробітниками. 

Кожний працівник підприємства, відповідно до 

умов контракту, включається до мережі трудових 

відносин, які й виступають основою соціальних 

відносин. Якщо організаційний капітал характе-

ризує рівень організованості підприємства, то со-

ціальний — соціально-психологічне середовище 

на підприємстві, тобто соціальний капітал є своє-

рідною надбудовою щодо організаційного.

Теорія соціального капіталу організації має на 

меті пояснити, як соціальні структури та їх взаємо-

дія пов’язані з результатами діяльності підприєм-

ства. Вона дає можливість відповісти на питання, 

як зв’язки соціальних структур і суб’єктів можуть 

впливати на досягнення цілей підприємства. Со-

ціальний капітал володіє низкою характеристик, 

які роблять його схожим на інші форми капіта-

лу, насамперед, на людський капітал. Головною 

відмінністю людського та соціального капіталу 

є те, що працівник підприємства не може воло-

діти соціальним капіталом персонально, тобто 

останній може існувати лише в процесі розвитку 

взаємозв’язків з іншими співробітниками. Так, 

постійні робочі контакти дозволяють працівнику 

підприємства отримувати нові знання та вміння, 

що підвищує його професійний рівень, а значить, 

відбувається конвертація соціального капіталу в 

людський. Оскільки соціальний капітал є кате-

горією нематеріальною, то до нього не можна за-

стосувати методологію, яка прийнята для оцінки 

фінансового чи фізичного капіталу. Якщо матері-

альні види капіталу можна оцінити з високим сту-

пенем точності, то соціальний капітал може бути 

оцінений лише на основі застосування опитувань 

персоналу підприємства.
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Мікрорівень може бути представлений двома 

видами соціального капіталу: когнітивним (цін-

ності, переконання, поведінка, соціальні норми, 

притаманні членам визначеної соціальної спіль-

ноти) та структурним (складається в горизон-

тальних організаціях та мережах з колегіальним і 

відкритим процесом прийняття рішень, звітністю 

керівників і практикою взаємної відповідальнос-

ті). Макрорівень представляє інституційний кон-

текст, в якому функціонує підприємство, і вклю-

чає формальні відносини та структури (закони, 

політичний устрій, рівень децентралізації та рі-

вень участі в політичному процесі).

Можна виокремити два типи соціального ка-

піталу:

— норми, правила поведінки, які є загальними 

для всіх суб’єктів господарювання, що дозволяють 

їм приймати раціональні економічні рішення та 

зменшувати ризики недобросовісної конкуренції;

— локальні групові норми і правила у виді персо-

ніфікованої довіри та особистих зв’язків суб’єкта гос-

подарювання, які дають можливість пристосуватися 

до наявного інституційного середовища.

Обидва типи соціального капіталу співісну-

ють і можуть доповнювати чи замінювати один 

одного. Так, у менш розвинених економічних сис-

темах другий тип соціального капіталу домінує — 

мережа міжосо бистісних неформальних зв’язків 

робить можливим функціонування економіки за 

умов дефіциту формальних і неформальних норм 

ринкової взаємодії. Підвищуючи ефективність 

функціонування ринкового механізму, соціаль-

ний капітал як першого, так і другого типів зна-

чно пом’якшує наслідки негативного впливу дер-

жавних контролюючих інституцій.

У цілому, для підприємців в нашій країні про-

блема прозорості правил взаємодії з державою 

залишається досить гострою. Разом з тим вони і 

надалі готові як додатковий ресурс використову-

вати особисті зв’язки з чиновниками, більш того, 

значна частка надприбуткового вітчизняного біз-

несу належить державним високопосадовцям, що 

унеможливлює вироблення загальноприйнятних 

норм господарювання.

У процесі господарської діяльності підприєм-

ство вимушене нести значні трансакційні витрати, 

що пов’язані з пошуком та обробкою необхідної 

інформації, веденням переговорів, визначенням 

якості товарів та послуг, юридичним супроводом 

угод тощо. Соціальний капітал дає можливість зна-

чно оптимізувати ці витрати: по-перше, зростання 

довіри між співробітниками підприємства дозво-

ляє значно оперативніше обмінюватися важливою 

управлінською інформацією та протистояти зо-

внішнім негативним факторам; по друге, зростан-

ня ролі людського фактора як головного ресурсу 

підприємства призводить до необхідності мініміза-

ції ризиків, пов’язаних з інвестиціями в людський 

капітал — працівник після навчання буде зацікав-

лений залишитися, а не звільнитися, отримавши 

освіту за рахунок цього підприємства.

Виходячи з проведеного аналізу [9–12], можна 

виокремити фактори, що визначають ступінь роз-

витку соціального капіталу на рівні підприємства:

— довіра між співробітниками, що визначає 

здатність до асоціації і залежить від існування все-

редині співтовариства норм і цінностей, які поді-

ляються всіма його учасниками (важливою є не 

лише довіра між колегами на одному рівні, але й 

довіра до керівництва);

— наявність чіткої кореляції між делегуван-

ням повноважень та рівнем довіри в колективі;

— інформованість співробітників щодо про-

цесів, які відбуваються в колективі;

— розвиненість неформальних зв’язків в ор-

ганізації.

У більшості наукових праць, коли мова йде 

про соціальний капітал, розглядаються лише по-

зитивні наслідки, яких набуває підприємство вна-

слідок його розвитку. Так, Дж. Коулман стверджує, 

що значна частина форм соціального капіталу є 

суспільними благами — «види соціальних струк-

тур, що сприяють розвиткові та удосконаленню со-

ціальних норм і санкцій, не дають ніяких переваг, 

насамперед людині чи спільноті, чиї зусилля були 

необхідними для їх створення, але є корисними 

для всіх учасників цієї структури [13, с. 136]. Щодо 

суб’єктів господарювання, переваги, які надає со-

ціальний капітал, подаються у виді соціальної рен-

ти. Соціальна рента — частка прибутку, отримана 

за рахунок створення локального інституційного 

середовища, її джерелом є використання соціаль-

ного капіталу, накопиченого в зазначеній країні чи 

навіть у відповідному регіоні [14, с. 14]. Виходячи 

з наведеного підходу, власниками цієї соціальної 

ренти стають підприємці, діяльність яких відбува-

ється у чітко визначеному інституційному середо-

вищі. Це надає їм переваги над іншими суб’єктами 

економічної діяльності, які діють в інших умовах.

Разом з тим соціальний капітал містить також і 

низку ризиків та загроз, актуалізація яких за певних 

умов може нанести значних збитків підприємству.

Серед найбільш значимих ризиків соціального 

капіталу для підприємства чи організації є інфор-

маційні ризики. Розвиток соціального капіталу ви-

магає досить вагомих інвестицій у встановлення та 

підтримання відносин між співробітниками, однак 

ефективність таких соціальних капіталовкладень у 

більшості випадків є досить сумнівною.

Так, в результаті проведених досліджень 

М. Хенсен дійшов висновку, що в групах, які 

мали хороші взаємовідносини між співробітни-

ками, краща інформованість не виправдовувала 

витрат на розвиток комунікацій, більш того, такі 

групи потребували більших зусиль щодо управ-

лінського впливу [15, с. 27]. В окремих випадках 

інформаційні переваги, які надає соціальний ка-
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пітал підприємства, можуть спричинити падіння 

торговельної активності підприємства: переван-

таження інформацією й контактами зі співробіт-

никами, які, у свою чергу, пропонують доступ до 

власних зв’язків, не дають змоги сконцентрувати-

ся на найбільш продуктивних [16, с. 9].

Взаємозв’язок між соціальним капіталом та кон-

курентними перевагами підприємства також є неод-

нозначним і не завжди має позитивний характер. 

Так, для того щоб набути колективних конкурент-

них переваг, підприємство вимушене налагоджувати 

дружні зв’язки з окремими фірмами. У більшості ви-

падків такі стосунки носять ситуативний характер, 

і подальше спілкування для підприємства рано чи 

пізно стає невигідним — треба і надалі ділитися свої-

ми ресурсами, відмовлятися від вигідних контрактів, 

інакше вчорашні союзники перетворяться на досить 

інформованих і небезпечних конкурентів.

Формалізація зв’язків на підприємстві дає 

можливість організації бути власником соці-

ального капіталу. Однак неформальні зовнішні 

зв’язки зумовлюють додаткову вразливість під-

приємства, воно стає залежним від окремих інди-

відів, які не є його працівниками чи власниками.

Серед переваг соціального капіталу нерідко 

називається корпоративна солідарність на під-

приємстві чи в організації. Дійсно, цей аспект ді-

яльності фірми є вкрай важливим, однак він та-

кож несе значні ризики. Так, досягнення високого 

ступеню солідарності в тій чи іншій групі призво-

дить до її закритості для зовнішнього середовища, 

що зменшує проникнення до неї новацій, нових 

співробітників та налагодження нових зв’язків 

(«зв’язки, що пов’язують, можуть перетворитися 

у зв’язки, що блокують» [17, с. 371].

Ще одним фактором негативного впливу на 

фінансові результати діяльності підприємства може 

стати розвиненість неформальних зв’язків між спів-

робітниками. Їх поширеність передбачає спільне 

неконтрольоване використання ресурсів підприєм-

ства, що призводить до зниження конкурентоспро-

можності підприємства та падіння підприємницької 

активності його працівників. У зв’язку з цим можна 

навести думку Б. Уззі, який вважає, що в такого роду 

виробничих відносинах почуття обов’язку і дружби 

між співробітниками можуть бути настільки важли-

вими, що фірма стає допоміжною організацією для 

інших фірм в її мережі [18, с. 59].

Більш того, у своїх дослідженнях Г. Керн од-

нією з причин падіння виробництва в окремих 

галузях промисловості ФРН називає саме довіру 

між окремими фірмами — вони абсолютно ло-

яльні один до одного і нікого стороннього, навіть 

якщо фірма є більш прогресивною та радикально 

налаштованою, не допускають [19, с. 211].

Соціальний капітал корпорацій чи окремих 

бізнес-груп може набувати матеріального виразу 

у таких формах:

— можливість користування ресурсами ін-

ших підприємств-учасників (наприклад, взаємні 

гарантії повернення банківських кредитів);

— зменшення трансакційних витрат під час 

ук ладення угод.

Для бізнес-груп досить характерною є чітко 

побудована система формальних та неформаль-

них зв’язків між її членами. Тому, характеризуючи 

соціальний капітал бізнес-групи, необхідно роз-

глядати два його рівні — соціальний капітал на 

рівні організації та соціальний капітал, що базу-

ється на довірі та неформальних відносинах між 

членами бізнес-групи. Досить часто індивідуаль-

ні інтереси останніх не співпадають з інтересами 

суб’єктів зовнішнього середовища, що може ви-

кликати негативні економічні наслідки чи навіть 

призвести до руйнації спільноти.

Висновки. Таким чином, соціальний капітал є 

не менш важливим фактором ефективного функ-

ціонування підприємства, ніж економічний капі-

тал, людські ресурси, інновації тощо.

У науковому дискурсі неоднозначна інтер-

претація соціального капіталу детермінується 

тим, що поняття містить ринкову та неринкову 

складові, ця категорія вимагає дослідження не 

лише за структурно-мережевим, але й за когні-

тивним напрямком аналізу. На сьогодні можна 

спостерігати складнощі з концептуалізацією, ін-

ституалізацією та аксіологічними компонентами 

вивчення соціального капіталу підприємства.

У структурі соціального капіталу превалює 

принцип горизонтальних зв’язків, а тому на мак-

рорівні його вплив є незначним, він може стати 

джерелом ресурсів і конвертуватися в економіч-

ний капітал лише на рівні підприємства. Це зу-

мовлює необхідність комплексного підходу до 

формування організаційного і соціального капі-

талів з аналізом особливостей соціальної взаємо-

дії на підприємстві.

Напрямками подальших досліджень соціаль-

ного капіталу підприємства повинні стати питан-

ня структури, джерел і механізмів формування, а 

також неоднозначної ролі соціального капіталу у 

діяльності підприємства.
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ESSENCE AND ORIGINS OF ENTERPRISE LOGISTICS 
AND ITS MANIFESTATIONS IN MODERN ECONOMICS

Анотація. У статті систематизовано основні відмінності у підходах до визначення сутності поняття 

«бізнес-логістика». Наведено авторське тлумачення підприємницької логістики через раціоналістичний і за-

безпечувальний характер її сучасного прояву.

Ключові слова: підприємницька логістика, сутність, відмінності, прояви, визначення.

Summary. In the article basic differences in approaches to defining the term «business logistics» have been 

systematized. Author’s definition of enterprise logistics through rationalistic and providing character of its modern 

manifestation have bеen provided.

Key words: enterprise logistics, essence, differences, manifestations, definitions.

Statement of the problem. Despite a relatively 

short period of logistics development as a science in the 

sphere of economics, a logistical concept of manage-

ment over economical processes under conditions of a 

constant increase on competitiveness in entrepreneurial 

environment became an important object of attention 

in all successful organizations. Meanwhile information 

in logistics is constantly renewed and changed and area 

of implementation and practical use gradually widens.

A logistical science in a commercial field is based 

on certain works carried out in military and mathe-

matical spheres as wells as achievements of such re-

levant business disciplines as management of supplies, 

imitating modeling, study of operations and so on. 

Nowadays entrepreneurial logistics forms its own su-

bjects and objects of study which remain insufficiently 

studied and discussed.

Therefore additional study and systematization of 

a theoretical base of logistics in a business fieldу re-

mains a very actual problem until day.

Analysis of recent studies and publications. Pro-

found study of separate principles of general logis-

tics theory are revealed in publications of B. A. Ani-

kin, D. Bade, A. M. Gadzhinskuy, J. S. Johnson, 

J. Esi ndger, A. G. Kalchenko, Y. V. Krykavskuy, 

M. K. Cooper, J La-Lond, R. R. Larina, М. А. Okh-

lander, Y. V. Ponomaryova, V. I. Sergeyev, V. V. Smyry-

chenskuy, V. M. Stahanov, J. Stock, К. М. Tankov, 

О. М. Trudida, A. Harrison, R. B. Handfield, J. Hac-

kett, N. I. Chuhray and other.

However the absence of univocacy concerning 

use of terms as well as in approaches to defining es-

sence, manifestations of logistics and its connection 

with other sciences creates conditions for further de-

velopment of discussions and profound studies of this 

problem in logistical theory.

The purpose of the publication. The main purpose 

of the research is to define basic differences in defining 

the term «entrepreneurial logistics» and its place in the 

system of sciences and objects of research as well as to 

determine its essence considering basic manifestations 

of contemporary logistics in economics.

Presentation of main material research. In ancient 

Greece term «logistics» meant the art of thinking (con-

sidering, action reasonability, usage of calculations). 

From ancient Greeks term «logistics» came to ancient 

Roman people, but they defined it differently — «activity 

of providing food and shelter to military forces» [1, 2].

Further grounding of this term took place almost 

in a parallel way, and at certain stages of a historical 

development it integrated.

Verhogladova N. I. and Ivanytskuy T. Y. carried 

out evolutional generalization of the term «logistics» 

in military and mathematical spheres (table 1 and 2).

Theory and practice of logistics in a great extent 

derives from military art. Founders of the military 

logistics were А. Gomini (1779–1869), А. T. Mahan 

(1840–1914), J. Torp (1875–1936), G. Eccles (1898–

1986) and others.

One of Ukrainian researchers of contemporary mi-

litary logistics is R. І. Sapiga who claims that its first task 

is formation of a logistics system in Defense Department 

in which during the peace time stocks of weapons and 

military technique are kept and increased and potential 

is kept which is necessary for current provision and ser-

vice of troops. During a crisis or war this system enables 

superiors to: organize logistical provision of troops in the 

process of mobilization and achieving the highest stage of 

military preparedness, constant logistical provision of the 

military as well as support of other forces in the defined 

sphere (for example coalitional) [4].

Mathematical apparatus as well as the military 

science is also quite often connected with the term 

«logistics».

According to C. Fizonya contemporary logistics 

(civil and military) integrates all processes and logisti-

cal approaches into one connected logistical system, 

which increases effectiveness of management with 

significant support of methods and techniques of con-

temporary informatics [5].

О. М. Trudid and К. М. Tankov are confident 

that there is a certain sense in statements of researchers 

who consider logistics the appropriate development of 

logic as a science about features and methods of thin-
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Table 1

Definition of the term «logistics» in the military sphere
Year Source Definition 

1854 Military Encyclopedic Lexicon 
Art of managing location of forces both distant and close 

to the enemy, organization of its home front provision 
1890–

1907

Brokguaz F., Hefron I. Encyclopedic 

Dictionary 

Art of managing location of forces and organization of its home 

front provision 

1910
Chudynov A. Dictionary of foreign words 

which became a port of the Russian language 
A part of tactics of troops moving 

1963 Muller V. English-Russian Dictionary 
Techni  que of staff service, calculations of home fronts, technique 

of transportation and supply 
1971 Ganshyna K. French-Russian Dictionary Material-technical provision of work and supply for the home front 

1990 Webster’s Desk Dictionary
Military science connected with provision, support and movement 

of materials and people 

1991
The Encyclopedia Americana. International 

Edition

Management of relocation and material technical provision 

of military forces 

1995 Muller V. English-Russian Dictionary 
Head front and provision, material-technical provision, 

work of head front 
Source: [3].

Table 2

Definition of the term «logistics» in the mathematical sphere
Year Source Definition 

1865
Michelson A. Definition of 25,000 foreign 

words 
Calculation. The same as algebra 

1950–

1965

Dictionary of Contemporary Russian 

Literature Language 
Mathematical logic 

1954 Dictionary of Foreign Words Symbolical logic, new type of formalistic logic 

1983 Philosophical Encyclopedic Dictionary 

Summation of calculating (arithmetic) and measuring (geometric) 

algorithms different from those which develop during contextual 

thinking of «theoretical mathematics»

1998
Krusyn L.

Explanatory Dictionary of Foreign Words 

One of philosophical directions of mathematics which grounds the 

possibility of combining all mathematics to mathematical logic 
2006 Komlev M. Dictionary of Foreign Words Mathematical logic 

2007 Big Dictionary of Foreign Words 

Branch of mathematics which deals with grounding logic using 

mathematical methods and ability of its implementation 

in construction, informatics and so on 

2009 New Dictionary of Foreign Words 

Mathematical logic; one of philosophical branches 

of mathematics which is connected with works of Russell and his 

school; main concept of logistics implies the ability to transform all 

mathematics into mathematical logic 

Source: [3].

king as well as optimization of approaches to building 

formalized systems [2].

Usage of separate provisions of military logistics in 

economical sphere was firstly offered after World War 

Two by an American scientist О. Morgenstern. In fact 

since then logistic has started to develop as well as in 

most «entrepreneurial» and «economical» publications.

At separate stages of historical development the 

following types of entrepreneurial logistics were actual: 

general (1st stage), distributing (2nd stage), provisional 

and producing (3rd stage), transporting and informa-

tional (4th stage), electronic (5th and other stages) and 

so on. Meanwhile most of the mentioned stages are 

characterized by periodical development of business 

logistic in countries with developed market economy.

At the same time Russian economist V. Purlik 

states that in the USSR with the help of logistical ap-

proach (not focusing on the term «logistics» itself) 

optimization tasks of planning and management were 

solved mainly at macro level — creation of intra-field 

commercial connections, formation using regional 

and field principles of storing enterprises, assortment 

division of production load and so on [6].

Ukrainian scientist O. B. Pugachenko estimating 

realization of integrated functions of logistics through 

a certain system of forms and methods of practical ac-

tivity also reasonably claims that some of them were 

known in the Soviet Union but then they were called 

«planned economy» and planning and organization of 

material-technical supply [7].

Most scientists believe that main potential of con-

temporary entrepreneurial logistics is in realization of 

managing material flows. However in domestic and 

international economical literature one can find wider 

definitions of the term «logistics» in which object of 

management (study) goes beyond material flow.

The difference in defining essence of «entrepre-

neurial logistics» as a scientific discipline is mainly 

formed by its place in the system of scientific disci-

plines and the object of study (Fig. 1).

Obviously those scientists who consider entrepre-

neurial logistics as a field in the sphere of economics are 
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closer to the truth as well as those scientists who consider 

the object of its research serving (provisional) processes 

and infrastructure connected with them (Tables 3 and 4).

Meanwhile the main purpose of widening the sphere 

of logistics application beyond the management of mate-

rial and other flows for example in entrepreneurial field 

is that economical logistics nowadays simultaneously de-

velops in two directions: rationalistic and provisional.

Meanwhile in certain cases their approaches or 

manifestations are used or integrated correspondingly.

Rationalistic logistics is logistics which studies 

models and methods of formalization and rationaliza-

tion of separate economical phenomena with the pur-

pose of optimal building flow processes and systems.

Fig. 1. Matrix of main differences towards approaches 

of defining essence of «entrepreneurial logistic». 

Source: author’s development

Table 3

Main differences in defining term «entrepreneurial logistics» by its place in the system of sciences

Field of Economics

[Source] 

Management (marketing) component

[Source]

Science and field of economics; material-technical 

provision, transport service, product flow, storage, 

service of delivery and so on [8]

Integral instrument of management which leads to achieving strate-

gic, tactic or operational purposes of organizing business and move-

ment of effective in the view of decreasing general expenditures and 

satisfying needs of consumers to the quality of goods and services 

of managing material and (or) service flows as well as concomitant 

flows of information and financial measures [9]
Direction in the sphere of economics within it the prob-

lem developing and application of complex management 

system over material and informational flows on the 

production line, transportation rationing to complete 

and well-timed meeting the demand is provided [10]

Scientific-practical discipline, component of marketing, optimization 

of systemic management over the process of moving and storing goods 

based on the usage of mathematical-economical modeling, compu-

terization and improving transportation-storing infrastructure [11]

Scientific discipline which defines appropriateness in 

forming and functioning of economical flows and com-

mercial practice which is connected with optimization 

and rationalization of economical flows [12]

Art and management science, technique and technical activities 

which imply planning, provision and usage of moving measures for 

realization of planned operations with the purpose of achieving the 

set goals [1]

Art and science of providing production and ratio-

ning materials and products in the necessary place and 

necessary amounts [13]

Way of organizing activity of enterprises which allows managers to 

unite forces of separate units which produce goods and services with 

the purpose of optimizing their material and labor resources, which 

are used by a company for realization of its economical purposes [14]

Theory and practice of optimizing reasonably grouping 

self-adding production, transportation, commercial 

types of activity and its relations with environment 

based on certain aim-set, correctly grounded syste-

matic integration and complex adaptation in time and 

space of its internal and external flow processes...» [15]

Science of organization of joint activity of managers of different 

branches of an enterprise, groups of enterprises with the purpose of 

effective production promotion by chain «purchasing raw mate-

rials — distribution» as well as aim-set human transporting flows 

based on integration and coordination of operations, procedures 

and functions which are carried out within a certain process with the 

purpose of minimization of general expenditures of resources [16]
Source: [generalized by the author based on 1, 8–16].

Rationalistic logistics is oriented on the support of 

decisions in the system of management. It is a certain 

development of logistics as a science about features and 

methods of thinking and a part of military logistics (ra-

tional organization of moving and supply of troops).

Providing logistics is logistics which studies pro-

cesses of supply for business and different logistical 

formations which are connected with them. That is to 

say that providing logistics is connected with forma-

tion and functioning of logistical objects, organiza-

tions, canals, chains, networks and logistical opera-

tions (processes) which create necessary conditions 

for carrying out main type of business activity. It is a 

certain development of a part of the military logistics 

(home front provision).

One of the bright examples of integrated application 

of rationalistic and providing logistics is a logistical mix.

To some extent rationalistic and providing cha-

racter of logistics is referred in many meanings of this 

word. For example logistics is a field of science (theory 

and practice) about management of chains of supply 

in processes of creation, transportation and use of the 

material potential and rendering services, and it deals 

with the study and interpretation of any phenomena, 

developing of methods and instruments which support 

optimization of supply chains as well as principles of 

their rational practical application [22].

We believe that rationalistic and providing es-

sence of entrepreneurial logistics is best defined in the 

definition which is provided in «Standards of logistics 
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Table 4

Main differences in defining term «entrepreneurial logistics» by objects of study

Flow

[Source] 

Provisional processes (infrastructure)

[Source]
The process of management is sufficient and effec-

tive (regarding spending of time and duration) flow of 

stocks of raw materials, materials, incomplete produc-

tion, finished goods, services, finances and information 

from the place of origination of this flow to the place of 

its consumption with the purpose of complete satisfac-

tion of consumers [17]

Science of planning, control and management of transportation, sto-

ring and other material and non-material operations, which are carried 

out in the process of moving raw materials and materials to a manufac-

turing enterprise, intra-plant processing of raw materials, materials and 

semi-finished goods, distributing finished goods to a customer based on 

interests and requirements of the latter as well as handing out, storing 

and processing of corresponding information [18]
Theory of planning, management and control over pro-

cesses of material, labor, energetic and informational 

flows using elements of cybernetics [11]

Science of rational organization of production and distribution 

which in complex studies supply and sales of production means [19]

Science of planning, management and control over the 

movement of material and informational flows in any 

systems [20]

Science of the process of physical production rationing in space and 

time [10]

Science of management of material flows from original 

source to end user with minimal expenditures con-

nected with promotion of goods and relative flow of 

information [19]

Branch of economics which subject is organization of a rational 

process of promotion of goods and services from manufacturers to 

consumers, functioning of sphere in production, goods, services, 

management over stocks of goods, creation of infrastructure for 

movement of goods [21]
Theory and practice of managing materials and con-

nected informational flows [10]

Science of interconnection and interaction of provision with sales 

and transportation [10]
Source: [generalized by the author based on 10, 11, 17–20].

and management of supply chains» provided by the 

European Logistical Association.

In this case logistics is defined as planning, use 

and control over flow and placement of people and (or) 

goods as well as providing actions which are connected 

with such a flow and positioning within the economi-

cal system created for achieving specific purposes [23].

In this definition the object of study is not limited 

by only material flows for not only flow is described 

but also placement of people and (or) goods is men-

tioned. The function of planning describes rationalis-

tic type and providing actions — providing nature of 

such a phenomenon as logistics.

At the same time in business such a definition re-

quires partial clarification. It is the author’s opinion that 

logistics is the field of knowledge in economics which 

studies processes of planning, performing, and control 

over the movement and placement of people and (or) 

goods based on rationalistic and effective principles as 

well as providing action which are connected with such 

a flow inside and outside the economical system.

Conclusions. Thus main difference in grounding 

essence of entrepreneurial logistics are based on dif-

ferent approaches to positioning this field of science 

in the system of other sciences and identification of its 

objects of study.

In most publications business logistics is defines 

as either a field of economics or as a component of 

management or marketing. The main object of study 

(management) in entrepreneurial logistics is mainly 

defined as a material flow but many scientists also de-

fine serving (providing) processes and infrastructure 

connected with them.

Business logistics is not a component of management 

(marketing) but it is a special approach to management 

or its object (unlike logistical management or marke-

ting). Likewise contemporary objects of study in logistics 

go beyond material and other flows. The main reason of 

the latter is that entrepreneurial logistics at the same time 

develops in two directions: rationalization and provision.

Rationalistic and providing logistics can be found 

in the basis of classification of entrepreneurial logistics 

as its two main manifestations and correspondingly 

form its two main types. It is essential to focus further 

deep research on these two types.
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УДК 331.1 Н. П. Воробйова

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. У статті розглянуто термінологічні аспекти організаційної культури, охарактеризовано 

основні елементи останньої та фактори їх взаємодії, означено значущість організаційної культури в роз-

витку організації сучасного типу.

Ключові слова: організаційна культура, елементи організаційної культури, організаційні цінності, зна-

чущість організаційної культури.

Summary. The paper considers theoretical approaches to organizational culture in enterprises (organizations). 

Analyzed the nature of the concept of «organizational culture» by various scholars.

Key words: organizational culture, staff, values, norms, attitudes, company organization.

Постановка проблеми та її зв’язок з найваж-
ливішими науковими і практичними завданнями. 
Важливою прикметою сучасності є підхід до ана-

лізу будь-якого явища або процесу не з позиції 

дня сьогоднішнього, а з точки зору того, що від-

буватиметься завтра. Сьогодні — це даність, яка 

дуже швидко минає та не є визначальною, підхід 

же з різної проблематики повинен мати за орієн-

тацію день завтрашній. Саме тому організаційна 

культура як ключовий фактор успіху діяльнос-

ті організації в сучасних умовах в майбутньому 

лише загострить цю тезу.
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Уже сьогодні потенційні робітники та на-

явний «людський фактор» дедалі дорожчають та 

зменшуються в об’ємі, таким чином перетворю-

ючись на все більш дефіцитний ресурс. В умовах 

тотальної обмеженості ресурсів, скоріше за все, 

завтра ми сконцентруємо увагу саме на цьому 

ресурсі та на організаційній культурі як важливі-

шому чиннику, який забезпечує конкурентоспро-

можність організації за рахунок розкриття осо-

бистісного потенціалу співробітників.

Зауважимо, що важливою складовою життє-

діяльності кожної організації в сьогочасних умо-

вах різкого зниження фінансово-економічної 

стабільності і забезпечення її життєздатності в 

майбутньому є її можливості пристосовуватися до 

всіляких змін власних стратегій при безумовному 

збереженні базової системи цінностей сформова-

ної організаційної культури. Однак на практиці 

якраз ця аксіома перетворюється на гіпотезу, яку, 

в разі наявної необхідності, на наш погляд, не 

буде зайвим довести та обґрунтувати ще раз.

Дослідженням питання формування органі-

заційної культури та її місця в системі менедж-

менту займався ряд зарубіжних та вітчизняних 

вчених, а саме: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо-

урі, Е. Шейн, А. Томпсон, Е. Капітонова, Т. Мя-

соєдов та ін. Проте зазначимо, що безсумнівна 

дедалі актуальність цієї теми потребує подальших 

вивчень з необхідними узагальненнями всебічних 

досліджень.

Метою статті є дослідження сутності поняття 

організаційної культури, характеристика її основ-

них елементів, означення місця організаційної 

культури в системі менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, 

що поняття організаційної культури знаходить свій 

початок в теорії управління, психології, соціології, 

організаційній поведінці. Але до сьогодні єдиного 

трактування терміна «організаційна культура» не 

існує, що, на наш погляд, є цілком пояснюваним з 

точки зору розуміння культури загалом.

На думку М. Мескона, М. Альберта та Ф. Хе-

доурі, «атмосфера, або клімат, в організації мають 

назву культури. Культура відображає переважаль-

ні звички, звичаї та очікування в організації» [1]. 

Подібне визначення дають А. Томпсон та А. Стри-

кленд: «Корпоративна культура є продуктом вну-

трішніх соціальних сил; вона являє собою взаємо-

залежну систему цінностей та норм поведінки, які 

превалюють в цій компанії». Вони підкреслюють, 

що кожна компанія має свій, тільки їй притаман-

ний організаційний стиль, свою філософію та 

принципи, особливі методи вирішення проблем 

та прийняття рішень, свою ділову практику, свій 

кодекс цінностей, які мають найбільше значення 

для цієї компанії, а також особливу систему внут-

рішніх взаємовідносин. Вищеперераховані ком-

поненти створюють поняття корпоративної куль-

тури, яке найбільш повно відображає так званий 

дух корпорації [2].

Таким чином, вже перші висновки очевидні: 

організаційна культура є сукупністю базових цін-

ностей, які визнають та приймають всі (в ідеалі) 

співробітники та які формують «обличчя» організа-

ції в певних її координатах. Останнє знаходить відо-

браження у філософії діяльності компанії, яка відо-

бражає сприйняття організацією себе самої та свого 

призначення, визначає вектор її діяльності, формує 

підходи до управління та складає основу іміджу. Зро-

зуміло, що останнє набуває особливої значущості в 

сучасному процесі суцільного прагнення до іденти-

фікації в умовах ефективного менеджменту.

Зазначимо також, що прийняті та наслідува-

ні в організації цінності є основоположними еле-

ментами організаційної культури, які визначають 

зміст решти її елементів (рис. 1).

Місія, стратегія, цілі. Місія організації фор-

мулює її головне призначення в суспільстві, сенс 

функціонування організації, її світогляд та специ-

фіку, стратегію, цілі. Визначаючи культуру праці 

та поведінки, місія відображає цінностний фунда-

мент організації.

Стиль керівництва та лідерства. Культура за-

звичай створюється основним або вищим керів-

ництвом організації, яке і формує культурні цін-

ності, норми та клімат, необхідні для втілення місії.

Рис. 1. Основні елементи організаційної культури

Культура праці. Культуру праці складають як 

внутрішні фактори (рівень робітника, його став-

лення до праці, ступінь відповідальності та вико-

навчості), так і зовнішні, які формує організація, 

надаючи умови та засоби праці.

Символіка. Це зовнішні прояви організацій-

ної культури: девізи, гасла, логотипи, бренди, 

міфи, ритуали, традиції, легенди.

Організаційна етика. Включає норми, стан-

дарти, правила, кодекси, етикет, прийняті в орга-

нізації, а також організаційний клімат.
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Культура якості. Культура якості базується 

на загальному керівництві якістю, пов’язаному 

з активацією людського ресурсу, покращенням 

якості життя праці, зниженням витрат, зменшен-

ням невиробничих витрат, підвищенням продук-

тивності організації.

Підкреслимо, що елементи організаційної 

культури постійно взаємодіють та взаємозмінюють-

ся під впливом факторів зовнішнього та внутріш-

нього середовища організації. У свою чергу, з точки 

зору системного підходу сама організаційна струк-

тура є доволі складною та багатофункціональною 

системою. А пріоритетність та значущість окремих 

функцій може змінюватися залежно від типу орга-

нізаційної культури, її цілей, етапу розвитку, впливу 

параметрів зовнішнього середовища [3].

Щодо підвищення значущості організаційної 

культури в сучасних умовах нестабільності та неви-

значеності зовнішнього середовища, слід зупини-

тися на факторах, що обумовлюють такий процес.

1. Організаційна культура надає співро-

бітникам організаційну ідентичність, визначає 

внут рішньогрупове уявлення щодо компанії, що 

сприяє формуванню у робітників відчуття надій-

ності самої організації та свого становища в ній, 

відчуття соціальної захищеності. При цьому ор-

ганізація виступає певним гарантом стабільності 

і створює умови не тільки для збереження кадрів, 

але також для професійного та особистісного роз-

витку своїх співробітників. Таким чином, бізнес 

стає соціально відповідальним як перед окремим 

працівником, так і перед суспільством в цілому.

2. Знання основ корпоративної культури 

своєї організації допомагає новим співробітни-

кам правильно інтерпретувати події, які відбува-

ються в колективі.

3. Організаційна культура стимулює розвиток 

самосвідомості та підвищення відповідальнос-

ті робітника, який виконує поставлені перед ним 

завдання. Визнаючи та нагороджуючи успішних 

співробітників, корпоративна культура ідентифі-

кує їх як ролеві моделі (зразки для наслідування). 

В умовах перманентної кризи того чи іншого ха-

рактеру такі працівники готові розділити тягар усіх 

проблем організації, залишаючись з нею в най-

більш складні періоди, і тим самим демонструють 

справжню відданість компанії. Разом з тим така 

поведінка працівника підвищує лояльність органі-

зації відносно нього самого, визначає її готовність 

допомогти своєму співробітнику в його особистій 

кризисній ситуації.

Незважаючи на очевидність та безсумнівність 

вищезазначеного, в багатьох компаніях за форс-

мажорних обставин, на жаль, лише в останню чергу 

приділяють увагу розвитку організаційної культури 

та зміцненню системи цінностей. Хоча насправді 

саме вона є важливим фактором виходу з будь-якої 

кризової ситуації та демонструє свої адаптивні влас-

тивості для різноманітних організацій в ще більш 

різноманітних умовах сьогодення та майбуття.

Висновки.
1. Сутність організаційної культури можна 

визначити двома основоположними момента-

ми. Першим є стрижень організаційної культури, 

яким є певний набір цінностей зазначеної орга-

нізації, другим є саме середовище, в якому такий 

набір справджується та втілюється в практичну ді-

яльність організації.

2. Організаційна культура є сукупністю базо-

вих цінностей, які визнають та приймають всі (в 

ідеалі) співробітники та які формують «обличчя» 

організації в певних її координатних утвореннях.

3. Організаційна культура завдяки систем-

ному характеру сформованих цінностей проду-

кує поведінку співробітників в різних робочих 

ситуаціях, визначаючи тим самим процес ефек-

тивного менеджменту та ефективність діяльності 

організації в цілому.

4. Підвищення значущості організаційної куль-

тури в сучасних умовах нестабільності та невизна-

ченості зовнішнього середовища призводить до все 

більшого розуміння топ-менеджментом цінності 

людських ресурсів організації, усвідомлення того, що 

справжнім капіталом компанії є її співробітники.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙ

Анотація. Розглянуто сутність та особливості використання бенчмаркінгу як маркетингового інструмен-

ту для пошуку інновацій. Запропоновано методику поетапного використання бенчмаркінгу для пошуку, оцінки та 

впровадження результатів інноваційної діяльності. З’ясовано, що проведення бенчмаркінгу забезпечує отримання 

унікальних конкурентних переваг та успішне функціонування підприємства в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: бенчмаркінг, інновація, пошук інновацій, етапи бенчмаркінгу.

Summary. Еssence and features of use of a benchmarking as marketing tool for search of innovations are 

considered. The technique of stage-by-stage use of a benchmarking for search, an assessment and introduction of 

results of innovative activity is offered. It is found out that carrying out a benchmarking provides obtaining unique 

competitive advantages and successful functioning of the enterprise in long-term prospect.

Key words: benchmarking, innovation, search of innovations, stages of benchmarking.

Постановка проблеми. Головною метою пошу-

ку, впровадження та комерціалізації результатів ін-

новаційної діяльності для будь-якого підприємства 

є досягнення унікальних конкурентних переваг, 

здатність швидко виявляти зміни в зовнішньому се-

редовищі і вчасно реагувати на них, тобто бути кон-

курентогнучким. Для проведення процесу пошуку 

відповідних інновацій актуальним є використання 

концепції бенчмаркінгу. Ця стратегія в умовах гло-

балізації ринкових відносин дозволить перетворити 

суб’єкт господарювання на таку організацію, що са-

монавчається і є стратегічно зорієнтованою, оскіль-

ки застосування бенчмаркінгу дозволяє безперерв-

но виявляти і переймати найкращий досвід в різних 

сферах діяльності як конкурентів, так і суб’єктів 

господарювання інших галузей, формувати унікаль-

ний набір стійких конкурентних переваг і своєчасно 

вносити зміни до нього.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-

вченню економічної категорії «бенчмаркінг», 

його становленню та розвитку присвятили свої 

праці західні вчені Б. Андерсен [8], Г. Ватсон [7], 

К. Толдмен, Р. Кемп [1], Й. Охіната [4], Д. Рендслі, 

Т. Фаррі [6] та інші, а серед вітчизняних — І. Арєн-

ков [2], О. Ареф’єва та О. Ареф’єв, Н. В. Афана-

сьєва [3], Д. О. Барабась [10], О. Подсолонко, 

О. Соломенко [11] та інші.

Мета дослідження полягає в обґрунтуван-

ні науково-методичних і теоретичних положень 

щодо використання принципів бенчмаркінгу для 

пошуку, оцінки та вибору результатів інновацій-

ної діяльності.

Основні результати дослідження. Як основу 

методології та концепції пошуку, оцінки та вибо-

ру інновації для її подальшого впровадження на 

підприємстві чи комерціалізації слід розглянути 

підхід, що опирається на принципи бенчмаркін-

гу як інструмента маркетингової оцінки іннова-

цій. Він передбачає орієнтацію підприємства на 

комплекс адаптаційних управлінських рішень 

щодо організації та впровадження програм удо-

сконалення бізнес-процесів, створення нового 

чи покращення вже існуючого товару, покращен-

ня систем управління виробничо-технологічни-

ми процесами, що отримані та проводяться на 

основі результатів інноваційної діяльності фірм, 

що успішно працюють, лідерів у галузі функці-

онування підприємства, що розглядається, чи 

суміжних з нею. Саме принципи та методологія 

бенчмаркінгу виступають базою для створення 

та зміцнення довгострокових взаємовигідних від-

носин між суб’єктам ринку інновацій, отримання 

додаткових характеристик конкурентного сере-

довища зазначеного ринку та мають важливе зна-

чення під час приймання рішення щодо вибору 

та впровадження певних результатів інноваційної 

діяльності конкретного виробника інновації.

У науковій економічній літературі є різні точ-

ки зору щодо сутності поняття «бенчмаркінг». 

Тому доцільно згрупувати погляди на визначення 

цього терміна за об’єднувальними рисами (табл. 1).

Таким чином, бенчмаркінг — це, по-перше, 

порівняння своїх показників з показниками ін-

ших організацій: конкурентами й організаціями-

лідерами, і, по-друге, вивчення й застосування 

успішного досвіду інших у себе в організації; це 

методологія, спрямована на вимір події з метою 

порівняння її з кращим, в чому б це краще не 

складалося, і потім адаптування її до власної си-

туації та умов. Незважаючи на численність визна-

чень, наявних у літературі, внутрішню сутність 

бенчмаркінгу можна охопити такими моментами: 

цінність навчання на прикладах, що лежать поза 

звичайною «системою координат» організації; 

важливість здійснення цього навчання структуро-

ваним, формалізованим чином; порівняння прак-

тики роботи самої організації з кращими зразка-

ми на постійній основі; корисність отриманої 

інформації для початку дій з поліпшення роботи. 

Реальні поліпшення в результаті бенчмаркінгу ви-

никають з аналізу та розгляду швидше процесів, 

ніж вихідних характеристик.
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Таблиця 1

Погляди на визначення поняття «бенчмаркінг»
Об’єднувальна риса 

поглядів
Сутність Автори

Обґрунтування

терміна «бенчмаркінг» як 

отримання нових ідей, 

нового продукту тощо

Пошук кращих методів, які ведуть до поліпшення діяльності. Роберт Кемп [1]
Засіб для вдосконалення діяльності та практики кращої якос-

ті з використанням досвіду найкращого в цій сфері, механізм 

порівняльного аналізу ефективності роботи однієї компанії з 

показниками інших, більш успішних фірм.

І. А. Аренков

Н. В. Афанасьева

[2, 3]

Перейняття методів управління в інших, що успішно працюють, 

підприємств за їх допомогою, після того, як шляхом порівняння 

з іншими галузями підприємницької діяльності чи конкурента-

ми були виявлені слабкі сторони своєї фірми.

C. Toldmann

D. Randsley

Y. Ohіnata [4]

Бенчмаркінг як результат 

підприємницької 

діяльності

Вид діяльності, що пов’язаний з клієнтами, технологією і 

культурою підприємництва і здійснюється при плануванні, з 

орієнтацією на створення цінності і компетентності.

W. Bruckhardt [5]

Сукупності управлінських інструментів, таких як глобальне 

управління якістю, вимір задоволеності покупців.
T. R. Furey [6]

Визначення поняття 

бенчмаркінгу як процесу, 

який приносить 

економічну та/або 

соціальну користь

Навчання на основі порівняння, що має два рівні — стратегіч-

ний і рівень окремих процесів.

T. Clauton

B. Lunch 
Процес систематичного і безупинного виміру: оцінка процесів 

підприємства та їхнє порівняння з процесами підприємств-ліде-

рів у світі з метою одержання інформації, корисної для удоско-

налення власної характеристики.

G. H. Watson [7]

Постійне вимірювання і порівняння окремого бізнес-про-

цесу з еталонним процесом провідної організації для збору 

інформації, яке допоможе підприємству визначити мету 

свого удосконалювання й проведення заходів щодо поліп-

шення роботи.

Б’єрн Андерсен [8]

Бенчмаркінг не обмежується конкурентною 

інформацією, він шукає інновації, заглядаючи за 

межі галузевої парадигми. Бенчмаркінг дозволяє 

конкурентам провести діалог один з одним. За 

допомогою структурованих досліджень та обміну 

отриманими даними компанії, що конкурують, 

можуть підняти загальногалузевий стандарт якос-

ті. При цьому джерела третьої сторони можуть 

служити нейтральною базою для досліджень за 

загальногруповими інтересами.

Основою проведення бенчмаркінгу є цикл 

Демінга, оскільки прагнення до неперервного 

покращення, або, іншими словами, постійного 

вдосконалення, вимагає не лінійного, а колопо-

дібного підходу, який і реалізується у цьому циклі. 

Стандарт 14001:2004 трактує цикл Демінга таким 

чином: планувати (рlan) — встановити результа-

тивні цілі та процеси, які відповідають політиці 

підприємства; виконувати (do) — запровадити 

заплановані процеси (втілити у життя ці зміни); 

перевіряти (check) — контролювати й оцінювати 

процеси стосовно цілей, завдань, законодавчих 

та інших вимог, а також звітувати про отримані 

результати (тобто перевірити результати); коре-

гувати (аct) — вживати заходів щодо постійного 

покращення результативності системи менедж-

менту, тобто стандартизувати зміни і з новою 

інформацією увійти в колообіг покращення [9]. 

Однак необхідно деталізувати цю модель відпо-

відно до поставлених цілей. Проблему оцінки, 

пошуку та вибору оптимальних результатів інно-

ваційної діяльності з використанням принципів 

бенчмаркінгу пропонується вирішувати у п’ять 

взаємопов’язаних етапів (рис. 1).

На першому етапі бенчмаркінгового дослі-

дження слід залучити фахівців, які мають по-

глиблені знання специфіки технології галузі для 

опису процесів з точки зору визначення ключо-

вих параметрів і характеристик, найбільш важли-

вих для порівняння з відповідними параметрами 

і характеристиками інших компаній, а також ви-

значення ключових факторів успіху, перевірки фі-

нансового стану підприємства, проведення дослі-

джень, управління та контролю бізнес-процесів, 

індикаторів результативності та інших необхідних 

характеристик процесу бенчмаркінгу. Проведен-

ня бенчмаркінгового порівняння здійснюється за 

ключовими показниками конкурентоспромож-

ності, тобто важливим є визначення тих напрямів 

діяльності, які є критичними для підприємства. 

Тобто в рамках першого етапу здійснюється ви-

явлення процесів, пов’язаних із реалізацією кри-

тичних факторів успішного функціонування під-

приємства, що потребують введення інноваційних 

змін. При цьому першочерговими для аналізу слід 

вважати такі фактори: рівень відповідності продук-

ції і послуг потребам ринку; результативність ме-

тодів збуту продукції; ефективність методів просу-

вання продукції; рівень якості продуктів і послуг; 

ефективність управління персоналом; продуктив-

ність технології та виробничих процесів; ефектив-

ність методів організації виробництва.

Протягом другого етапу слід провести іден-

тифікацію не тільки аналогічних підприємств-
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Рис. 1. Модель пошуку та впровадження результатів інноваційної діяльності на основі бенчмаркінгу

конкурентів, але й підприємств з інших галузей 

і сфер, які будуть включені в групу «бенчмарк». 

На цьому етапі проводиться: збір та вивчення 

наявних джерел вторинної інформації; упоряд-

кування й аналіз отриманих даних; визначення 

підприємств-лідерів у певних процесах, послугах 

чи товарах, чия діяльність вивчатиметься в рамках 

бенчмаркінгового дослідження. Цей процес ви-

магає підготовленості і дисципліни в таких аспек-

тах, як глибоке знання процесів, що мають місце у 

власній організації, вибір відповідних індикаторів 

ефективності та підготовка документації для су-

проводу цього процесу.

«Інформаційний пакет» для кожного бенчмар-

ка повинен містити: опис інноваційного процесу в 

кожному конкретному випадку (підкріплене ша-

блонами, інструкціями, брошурами тощо); прикла-

ди з практики (якщо є); індикатори ефективності 

проведених інновацій на кожному конкретному 

бенчмарку; інші матеріали (форми контрактів, ме-

тоди керівництва, внутрішні процедури і т. ін.).

Джерелами інформації щодо визначення 

зразкових компаній можуть бути фахівці відповід-

них підрозділів підприємства, незалежні консуль-

танти, звіти про діяльності організацій у відкрито-

му доступі, журнали, книги, бази даних, галузеві 

огляди, спеціалізовані конференції, семінари, ви-

ставки, консалтингові, дослідницькі компанії, ді-

лові партнери тощо.

Порівняння може проводитися з прямими 

і непрямими конкурентами, що виконують ана-

логічні критичні процеси та працюють на одно-

му ринку (конкурентний бенчмаркінг). У цьому 

випадку доцільно використовувати підходи, що 

ґрунтуються на теорії кластерів [10]. Підприєм-

ства, які належать до того самого кластера, є но-

сіями певної комерційної ідеї, при цьому вони 

характеризуються конкурентними відносинами. 

Конкуренція всередині кластера стає механізмом 

активного розповсюдження конкурентних переваг. 

Крім того, критеріями визначення еталонних ком-

паній є лідерство на певних ринках за ключовими 

факторами. Також слід розглянути питання щодо 

включення до групи «бенчмарк» іноземних компа-

ній, які виконують аналогічні критичні процеси в 

тій же галузі, але на інших територіальних ринках 

(функціональний бенчмаркінг) та компаній-ліде-

рів, які працюють в інших галузях, але виконують 
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аналогічні критичні процеси (загальний бенчмар-

кінг). Остаточне рішення щодо вибору конкрет-

них зразкових компаній приймається керівником 

робочої групи на підставі аналізу ринкової інфор-

мації, експертних оцінок учасників робочої групи, 

оцінок зовнішніх експертів [11].

Після збору всієї інформації щодо бенчмар-

ку в ході аналізу всі елементи цієї конкретної 

практики розбиваються на мінімально можливі 

частини і потім збираються докупи в логічній і 

структурованій послідовності. Саме розбиття цієї 

практики на складові частини і визначення всіх 

стадій її процесу дає можливість зрозуміти, що ле-

жить в основі цього бенчмарка і яким чином був 

досягнутий такий рівень розвитку. Кожен бенч-

марк наводиться моделлю і поділяється на послі-

довні кроки, що зображуються у виді технологіч-

ної схеми процесу. Блок-схема наочно показує, з 

яких елементів складається конкретний бенчмарк 

(включаючи вхід, підпроцеси, дії, точки прийнят-

тя рішень і вихід), і, таким чином, розшифровує 

інновації та ноу-хау, на яких будується бенчмарк. 

І тільки коли бенчмарк проаналізований і повніс-

тю зрозумілий, він може бути перенесений для 

адаптації і стає, таким чином, «ринковим това-

ром». На основі аналізу відхилень між власними 

процесами та процесами партнера з бенчмаркінгу 

можна визначити ті напрями діяльності, за якими 

необхідно першочергове впровадження результа-

тів інноваційної діяльності з метою підвищення 

ефективності функціонування підприємства.

Наступними етапами запропонованої моде-

лі пошуку результатів інноваційної діяльності на 

основі бенчмаркінгових дослідженнь є перевірка 

інформації і розробка плану дій, який передба-

чає обробку результатів порівняння й визначення 

рекомендацій з метою підвищення ефективності 

ринкової діяльності підприємства, та адаптація 

отриманих результатів відповідно до умов функ-

ціонування підприємства.

Етап впровадження результатів дослідження 

передбачає розробку, узгодження та затвердження 

плану дій і бюджету витрат, визначення виконав-

ців і призначення відповідальних і безпосередньо 

впровадження результатів інноваційної діяль-

ності, а також проведення контролю виконання 

плану дій з впровадження інновацій, який прово-

диться за такими напрямами: оцінка досягнення 

поставлених цілей відповідно до встановлених 

індикаторів; дотримання строків і бюджетів впро-

вадження інновацій. У разі неотримання очікува-

ного результату чи неможливості інтегрування об-

раної інновації у робочу практику модель пошуку 

інновацій на основі бенчмаркінгу починається з 

етапу виникнення невідповідностей.

Висновок. Таким чином, результатом проведення 

пошуку і впровадження інновацій на основі принци-

пів бенчмаркінгу є: підвищення ефективності та ра-

ціональності процесів; підвищення продуктивності 

та якості послуг; підвищення конкурентоспромож-

ності; підвищення ефективності та раціональності 

маркетингу; поліпшення використання ресурсів; 

підвищення якості підтримки управління; більш 

швидке й оптимальне прийняття рішень. Отже, 

бенчмаркінг є маркетинговим інструментом впро-

вадження результатів інноваційної діяльності задля 

вдосконалення бізнес-процесів, особливістю якого 

є орієнтація на досягнення підприємств-лідерів, що 

дозволяє отримати конкурентні переваги шляхом 

використання кращого досвіду.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
В АНАЛИЗЕ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯХ DATA-MINING

Анотація. Публікація присвячена доцільності застосування штучних нейронних мереж в аналізі, про-

гнозуванні та підтримці прийняття управлінських рішень. Розглянуто переваги штучних нейронних мереж 

для додатків добування даних (data-mining).

Ключові слова: штучні нейронні мережі, підтримка прийняття рішень, прогнозування, вилучення даних.

Summary. The publication is dedicated to the usefulness of artificial neural networks in the analysis, forecasting, and 

support decision making. Considered arguments about the benefits of artificial neural networks for data-mining applications.

Key words: artificial neural networks, decision support system, forecasting.

Постановка проблемы. Компьютерные ин-

формационные системы, используемые на пред-

приятиях, прошли ряд этапов в своем развитии. 
Вначале были наиболее востребованы системы 

сбора данных, затем их формализации и хране-

ния. В настоящее время перед любым предпри-

ятием возникает потребность анализа огром-

ных объемов бизнес-информации разного рода. 

Наиболее актуальной становится проблема пре-

образования больших массивов табличной ин-

формации, обычно хранящейся в базе данных, 

в лаконичный набор правил бизнес-стратегии, 

четкий прогноз закупок товаров или поддерж-

ку оптимального управленческого решения. На 

данный момент большинство источников опре-

деляют этот процесс как data-mining (процесс 

аналитического исследования больших массивов 

экономической информации с целью выявления 

определенных закономерностей и систематиче-

ских взаимосвязей между переменными, которые 

затем можно применить к новым совокупностям 

данных). Для краткости будем считать, что data-

mining — это процесс добычи необходимых зна-

ний из структурированных данных.

Основными методами добычи знаний явля-

ются анализ гипотез и разведочный анализ дан-

ных. Эти методы хорошо себя зарекомендовали, и 

их можно считать классическими, но существен-

ным недостатком их использования является ори-

ентированность на выяснение природы процесса 

распределения данных, а не на конечный резуль-

тат прогноза. Также стоит обратить внимание на 

достаточно сложный математический аппарат 

этих методов и невысокий параллелизм получен-

ных на их основании алгоритмов.

Квалифицированный пользователь компью-

терной информационной системы при анализе 

данных ожидает увидеть достаточно простые и гиб-

кие инструменты, позволяющие быстро добавить, 

удалить или модифицировать правила выборки 

данных. Одновременно с этим пользователи предъ-

являют достаточно жесткие требования к автома-

тизму и быстродействию процесса работы с данны-

ми. Такие достаточно противоречивые требования к 

функционалу информационной системы заставля-

ют искать новые методы добычи данных.

Как альтернативу описанным выше методам 

data-mining (добычи знаний) можно предложить 

использование искусственных нейронных сетей.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Тема различных практических применений ис-

кусственных нейронных сетей достаточно широ-

ко раскрыта в отечественной и зарубежной на-

учной литературе. Наиболее известные авторы: 

Mohamad H. Hassoun, А. А. Ежов, С. А. Шум-

ский, С. Хайкин, Л. Г. Комарцова, А. В. Макси-

мов, А. И. Галушкин, Р. Дуда, П. Харт, В. А. Го-

ловко, Г. Э. Яхъяева, Д. А. Тархов, В. В. Круглов, 

М. И. Дли, Р. Ю. Голунов.

В области нейронных сетей с общей регрес-

сией и вероятностных нейронных сетей известны 

Burrascano, P., Schieler, H., Hartmann, U., Caudill, 

M. P. Tavan, H. Grubmuller, H. Kuhnel.

Публикации, посвященные практическому 

применению искусственных нейронных сетей, 

можно найти под авторством R. C. Frye, J. Vac. 

Sci. Technol, K. D. Cummings, E. A. Rietman, 

C. M. Bishop, B. Denby, С. В. Клименко и др.

20 марта 2012 года состоялась X Всероссийская 

научная конференция «Нейрокомпьютеры и их 

применение», посвященная актуальным проблемам 

применения нейронных сетей и других обучаемых 

структур для решения задач в области естественных, 

технических и гуманитарных наук. Ее цель — объе-

динение специалистов, работающих в различных 

сферах применения нейросетевых алгоритмов, об-

суждение и обобщение опыта их теоретических и 

практических разработок, определение перспектив 

развития обучаемых структур.

Цель данной публикации состоит в обоснова-

нии применения методологии искусственых ней-

ронных сетей в компьютерных информационных 

системах добычи данных (data-mining) и под-

держки принятия управленческих решений.

Изложение основного материала исследования. 
Искусственная нейронная сеть представляет со-
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бой систему соединённых и взаимодействующих 

между собой искусственных нейронов [1; c. 9]. 

Математическая модель искусственного нейрона 

была предложена У. Маккалоком и У. Питтсом 

вместе с моделью сети, состоящей из этих ней-

ронов. Авторы показали, что сеть на таких эле-

ментах может выполнять числовые и логические 

операции. Практически сеть была реализована 

Фрэнком Розенблаттом в 1958 году как компью-

терная программа, а впоследствии — как элект-

ронное устройство — перцептрон.

Под искусственными нейронами подра-

зумеваются простые процессоры, в обязанности 

которых входят прием сигнала, его обработка и 

отправка (рис. 1). Искусственный нейрон может 

иметь большое количество входных соединений, 

по которым он получает сигналы от других ней-

ронов [2; c. 71]. Искусственный нейрон может 

быть представлен как некоторая функция (функ-

ция срабатывания) от одного аргумента, кото-

рым является комбинация входящих сигналов. 

Результат функции срабатывания передается на 

единственный выход искусственного нейрона, 

связанный со входами других нейронов сети или 

внешних устройств.
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2. Линейная передаточная функция — сигнал 

на выходе нейрона линейно связан со взвешен-

ной суммой сигналов на его входе.
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3. Сигмоидальная передаточная функция — 

один из самых часто используемых на данный 

момент типов передаточных функций. Введение 

функций сигмоидального типа было обусловлено 

ограниченностью нейронных сетей с пороговой 

функцией активации нейронов — при такой функ-

ции активации любой из выходов сети равен либо 

нулю, либо единице, что ограничивает использо-

вание сетей не в задачах классификации. Исполь-

зование сигмоидальных функций позволило пере-

йти от бинарных выходов нейрона к аналоговым.
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Существуют также другие виды передаточ-

ных функций, но они выходят за рамки данной 

публикации.

Таким образом, искусственный нейрон полу-

чает на входе сигналы одного или более нейронов, 

характеризующиеся меткой источника и весом, 

выполняет над полученым массивом сигналов 

функцию срабатывания и отправляет полученый 

результат одному или более нейронам, указывая 

источник и вес как результат функции срабатыва-

ния [3; c. 25]. Из вышесказанного видно, что ис-

кусственные нейронные сети имеют высочайшую 

степень масштабируемости и высокую гибкость 

конечной модели сети.

В общем случае искусственная нейронная 

сеть состоит из трех частей (рис. 2):

1. Слой входа — принимает данные от внеш-

них источников и обеспечивает их фильтрацию.

2. Скрытый слой — в нем происходит основ-

ная обработка данных; скрытых слоев может быть 

достаточно много, это зависит от сложности ре-

шаемых сетью задач.

3. Слой выхода — содержит в себе результат 

обработки данных в искусственной нейронной 

сети, служит для конечного представления дан-

ных и передачи во внешние устройства.

Для выполнения своих функций искусствен-

ные нейронные сети обучаются [4; c. 64].

Обучение сети заключается в подстройке ве-

сов передаваемых искусственным нейронам сиг-

налов. Процесс обучения сети может быть реа-

лизован двумя основными методами: обучение с 

учителем и обучение без учителя. В случае обуче-

ния искусственной нейронной сети с учителем 

Рис. 1. Схема работы искусственного нейрона

Диапазон значений функции срабатывания 

искусственного нейрона обычно определен как 

[0,1] или [-1,1]. По виду функции срабатывания 

нейроны, в основном, можно разделить на 3 типа.

1. Пороговая передаточная функция (функ-

ция Хевисайда) представляет собой перепад. 

До тех пор, пока взвешенный сигнал на входе 

нейрона не достигает некоторого уровня, сиг-

нал на выходе равен нулю. Как только сигнал на 

входе нейрона превышает указанный уровень, 

выходной сигнал скачкообразно изменяется на 

единицу.
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личить производительность компьютерной ин-

формационной системы за счет использования 

параллельных вычислений и снизить износ аппа-

ратного обеспечения устройств хранения данных.

Основными инструментами приложений data-

mining являются кластеризация, классификация и 

ранжирование. При использовании этих прило-

жений для решения бизнес-задач в современной 

модели конкурентной рыночной экономики не-

избежны частые изменения величин крите риев 

анализа данных, а нередко и появление новых 

критериев, с постепенным отмиранием старых. В 

классических компьютерных информационных 

системах зачастую достаточно узко заданы диапа-

зоны изменения критериев, а возможностью соз-

дания новых могут похвастаться уж совсем не мно-

гие программы. Часто возникает ситуация, когда 

пользователи сталкиваются с необходимостью ис-

пользовать внешние программы (например элек-

тронные таблицы) для более гибкого обращения 

с данными, но это влечет за собой неприятности 

экспорта и отсутствие единой логики.

Применение искусственных нейронных сетей 

в приложениях data-mining при правильной органи-

зации дает своеобразный конструктор новых крите-

риев для инструментов извлечения данных [7; c. 15]. 

Практическая реализация данной функционально-

сти сильно зависит от топологии сети. Например, 

используя многослойный персептрон получения 

новых критериев, можно добиться введения допол-

нительного скрытого слоя нейронов, в сети Word 

можно использовать дополнительные блоки нейро-

нов. Другими словами, при разработке приложений 

data-mining, используя искусственные нейронные 

сети, целесообразно вводить инструменты, позво-

ляющие экспертам и продвинутым пользователям 

в известных границах модернизировать архитектуру 

сети, реагируя на изменяющиеся бизнес-требова-

ния [8; c. 65]. Такой подход позволит продлить жиз-

ненный цикл разрабатываемых приложений. Дру-

гим положительным эффектом является создание 

вокруг подобного приложения сообщества конфи-

гураторов и внедренцев, получивших в свое распо-

ряжение эффективную платформу data-mining; дей-

ствие этого эффекта можно проиллюстрировать, 

например, успешностью программного продукта 

1С: Предприятие и других подобных.

Выводы. Технология достаточно часто ис-

пользует решения, подсмотренные в природе. Ис-

кусственные нейронные сети не являются исклю-

чением, они копируют структуру нервных клеток 

человека. Несмотря на то, что идея искусствен-

ных нейронных сетей возникла достаточно давно, 

практические применения данного подхода рас-

крывают свои возможности только сейчас. Разви-

тие процессоров в направлении увеличения коли-

чества ядер (исполнительных блоков) определяет 

выбор методов и алгоритмов с высоким паралле-

Рис. 2. Схема искусственной нейронной сети

создается специальная обучающая выборка, по-

дающаяся на вход сети, после чего сеть настраи-

вается таким образом чтоб появились ожидаемые 

результаты на выходе.

Определив основные концепции искусствен-

ных нейронных сетей, перейдем к использованию 

их методологии в приложениях бизнес-аналити-

ки, экономического прогнозирования, поддерж-

ки принятия управленческих решений и добычи 

данных (data-mining) [5; c. 89].

Одним из главных преимуществ использо-

вания искусственных нейронных сетей для при-

ложений data-mining является принципиальное 

изменение поведения компьютерной информаци-

онной системы. В классических примерах систем 

на первом этапе производится ввод данных в хра-

нилище (например базу данных), а затем произ-

водится преобразование, отсев, кластеризация и 

анализ данных. Эти операции обычно используют 

многочисленные операции считывания и записи 

данных с носителя, что часто снижает производи-

тельность и увеличивает износ оборудования. При-

менение искуственной нейронной сети на первых 

стадиях работы с данными позволяет решить во-

просы фильтрации, кластеризации, классифика-

ции и ранжирования входящих данных в рамках 

единого процесса, который идеально использует 

паралеллизм, что в наше время является одним 

из требований, налагаемым развитием аппарат-

ных средств. В случае применения искусственных 

нейронных сетей информация, попадающая в базу 

данных, является более готовой к последующему 

использованию, снижается доля «информацион-

ного мусора» и неполезных данных [6; c. 47].

Таким образом, проведение данных «сквозь 

строй» искусственной нейронной сети, при пра-

вильном выборе топологии и соответствующей на-

стройке, позволяет уменьшить объем информации 

за счет более точного отсева, выполнить функции 

кластеризации буквально при вводе данных, уве-
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лизмом вычислений. С этой точки зрения искус-

ственные нейронные сети идеальны, так как они 

представляют собой массивы достаточно простых 

процессов (искусственных нейронов), выполняю-

щихся одновременно (для каждого слоя сети).

Программы, использующие искусственные 

нейронные сети, обладают высокой степенью мо-

дульности, что является необходимым условием 

любых современных приложений. Широкая мас-

штабируемость обусловливается тем, что для вво-

да новых критериев и условий обработки данных 

достаточно добавить новый скрытый слой искус-

ственных нейронов, причем явных ограничений на 

количество этих слоев не существует. Также можно 

в широком диапазоне изменять функциональ-

ность искусственной нейронной сети, переучивая 

ее, то есть создавая новые обучающие выборки.

И наконец, использование искусственных 

нейронных сетей хорошо уживается с объектно-

ориентированным программированием [9; c. 31], 

являющимся современным стандартом разработ-

ки. Каждый тип искусственного нейрона, исполь-

зование которого планируется в данной сети, мож-

но определить соответствующим классом, в таком 

случае конкретные нейроны станут экземплярами 

класса, а синапсы — интерфейсом класса.

Все сказанное выше позволяет сделать выво-

ды о высокой целесообразности использования 

искусственных нейронных сетей в приложениях, 

связанных с обработкой больших массивов биз-

нес-информации.
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МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬ НІСТЬ

Анотація. Стаття присвячена пошуку та визначенню найбільш ефективних методів стимулювання 

працівників підприємств за еколого-економічну діяльність.

Ключові слова: стимулювання праці, преміювання, фонд матеріального стимулювання, еколого-еконо-

мічна діяльність, корпоративне підприємство.

Summary. This article focuses on finding and determining the most effective methods to encourage employees of 

enterprises by ecological and economic activity.

Key words: incentives, bonuses, stock material incentives, ecological and economic activity, corporate enterprise.

Постановка проблеми. Еколого-економічна 

діяльність працівників підприємств — це про-

ц  ес формування пропозицій щодо здійснення 

екологічних заходів та ініціювання їх реалізації 

з метою підвищення екологічної безпеки ви-

робництва і забезпечення від  повідного ефекту 
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виробництва та визначення фондів стимулю-

вання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дження проблем організації матеріального сти-

мулювання працівників в умовах діяльності еко-

логічно небезпечних промислових підприємств 

можуть здійснюватися за такими напрямами:

1. Стимулювання діяльності із забезпечення 

еколого-економічної безпеки виробництва.

2. Державне регулювання процесу стимулю-

вання природоохоронної діяльності та природо-

користування.

3. Механізми стимулювання в регіональному 

управлінні природокористуванням та еколого-

економічною діяльністю.

4. Економічні механізми стимулювання й управ-

ління природоохоронною діяльністю суб’єктів гос-

подарювання і зокрема промислових підприємств.

У рамках першого напряму проведено дослі-

дження О. Половяном [1], яким розроблений орга-

нізаційно-економічний механізм забезпечення еко-

логічної безпеки підприємств виробничої сфери, 

дія якого передбачає прогнозування рівня екологіч-

ної безпеки підприємства на підставі її комплексної 

оцінки та розроблених аналітичних процедур.

Дослідником розроблено адекватний вимогам 

забезпечення екологічної безпеки підприємства 

виробничої сфери організаційно-економічний ме-

ханізм, який структурно інтегрує організаційну та 

економічну підсистеми підтримки його дії, спрямо-

ваної на мінімізацію негативного впливу виробни-

чої діяльності підприємства на довкілля через при-

йняття екологічно обґрунтованих управлінських 

рішень. Автором використаний вузькофункціо-

нальний підхід щодо визначення і стимулювання 

природоохоронної діяльності підприємства як еле-

мента системи екологічної безпеки. Проте автором 

не розкрито сутність та не визначено відмінність по-

нять «еколого-економічна діяльність підприємств» 

та «еколого-економічна діяльність працівників». 

Механізм стимулювання еколого-економічної ді-

яльності працівників підприємств не достежений.

Другий напрям досліджень наведений у на-

укових працях В. Джигирея [2], В. Студенцова 

[3]. Вони вивчали концепцію екологічного моні-

торингу, сформували економічний механізм при-

родоохоронної діяльності підприємств. Але авто-

рами не визначено зміст та елементи механізму 

стимулювання еколого-економічної діяльності 

працівників підприємств, проблеми стимулюван-

ня еколого-економічної діяльності працівників 

підприємств не розглядаються.

Ю. В. Сосюрко, В. Я, Жуйков, Л. С. Золо-

тарьова, Ю. С. Петергеря [4] присвятили власне 

дослідження розкриттю сутності та змісту еко-

логічного лізингу та окремо дослідили процес 

державного стимулювання укладання лізингових 

угод у сфері екології.

Результати досліджень третього напряму на-

ведені у наукових працях Л. Мельника [5]. У його 

роботах визначені концептуальні основи еколо-

го-економічного розвитку багатофункціональних 

міст України через запровадження ринкових ме-

ханізмів стимулювання виробництва. Автором за-

пропоновано напрями удосконалення механізму 

регіонального управління розвитком малих моно-

функціональних міст, які спираються на результати 

комплексного аналізу территоріальних особливос-

тей розвитку та оцінки соціально-економічної й 

екологічної ефективності конкретних заходів щодо 

їх організації. Крім того, автором обґрунтовано 

принципи формування механізму сталого розвит-

ку монофункціональних міст України у контексті 

загальнодержавної соціально-економічної політи-

ки через імплементацію елементів ринкового регу-

лювання в систему управління їх діяльністю.

Четвертий напрям досліджень розкрито у на-

укових працях Н. Волик [6]. Автором розроблені 

методичні засади створення екологічних фондів на 

промислових підприємствах за рахунок амортиза-

ційних відрахувань на основі засобів екологічного 

призначення, а також частини чистого прибутку 

для фінансування заходів з екологічної безпеки ви-

робництва. На жаль, механізм матеріального сти-

мулювання еколого-економічної діяльності пра-

цівників підприємств автором не розглянутий.

У той же час Н. Волик [7] доповнює методи-

ку оцінки економічної ефективності інвестицій в 

екологічні проекти коефіціентами еколого-еко-

номічноі ефективності для різних типів еколо-

гічних проектів.

Комплексні дослідження проблем організа-

ції економічного та матеріального стимулювання 

працівників в умовах еколого-економічної діяль-

ності підприємств викладено у колективній моно-

графії С. Гребьонкіна, В. Костенка, В. Павлиша, 

С. Топчія, Г. Астапової [8]. Матеріал монографії 

містить власні методики розробки у сфері орга-

нізації оплати праці на підприємствах, які харак-

теризуються наявністю екологічно небезпечних 

умов праці, а також характеристику економічного 

та матеріального стимулювання екологізації ви-

робництва. Авторами здійснені розробки щодо 

формування системи матеріального стимулюван-

ня еколого-економічної діяльності підприємств в 

умовах реформування відносин власності, а також 

рекомендації щодо забезпечення взаємозв’язку 

якості праці працівників підприємства та резуль-

тативності природоохоронної діяльності. Але ав-

торами не визначено поняття та не розкрита сут-

ність еколого-економічної діяльності працівників 

промислових підприємств, не конкретизовані 

методичні підходи щодо формування механізму 

економічної зацікавленості і матеріального сти-

мулювання діяльності працівників підприємств у 

напрямі впровадження екологічних заходів.
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Таким чином, дослідники різних напрямів не 

надають поняття еколого-економічної діяльності 

(ЕЕД) працівників і не відрізняють її від еколого-

економічної діяльності підприємств. Але прин-

циповими відмінностями визначених категорій 

є, по-перше, якісні характеристики ЕЕД як опе-

раційного процесу, а саме: ЕЕД підприємства є 

виробничим, а ЕЕД працівника виступає творчим 

процесом; по-друге, результативність процесу, 

яка у разі ЕЕД підприємства вимірюється за до-

помогою показника приросту рентабельності, а у 

разі ЕЕД працівника — за допомогою показника 

приросту продуктивності праці.

Метою статті є аналіз сучасних публікацій з 

матеріального стимулювання працівників за еко-

лого-економічну діяльність.

Виклад основного матеріалу. Відсутність ви-

значення базової економічної категорії пояснює 

наукову невизначеність сутності та напрямів мате-

ріального стимулювання працівників, які зайняті 

еколого-економічною діяльністю. Це, у свою чер-

гу, вимагає розподіляти працівників підприємства 

за ступенем їх участі в организації і проведенні 

еколого-економічної діяльності таким чином: на 

працівників, які виконують професійні функції в 

екологічно небезпечних умовах, та працівників, 

що здійснюють розробку та реалезацію екологіч-

них заходів у напрямі посилення екологічної без-

пеки виробництва і формування комплексу заходів 

щодо матеріального стимулювання працівників.

Перехід підприємств на принципово нові 

форми господарювання і призвів до появи про-

блем в оплаті праці, у той час коли для стабілізації 

економіки, зменшення занепаду господарського 

стану підприємств необхідне поєднання зусиль у 

пошуку шляхів підвищення ефективності вироб-

ництва. У процесі впровадження ринкових під-

ходів в оплаті праці та переводу підприємств на 

повне або часткове володіння власністю в орга-

нізації оплати праці ще не реалізована її головна 

функція — стимулювання працівника до творчої 

праці. Оновлення механізму стимулювання, яке 

відбувається на деяких підприємствах, зазвичай 

не доводиться до кожного конкретного працівни-

ка. Стосовно стимулювання еколого-економічної 

діяльності працівників підприємств слід мати на 

увазі, що розробка та забезпечення дієвості меха-

нізму матеріального стимулювання визначаються 

специфікою фінансово-господарської діяльності 

підприємств машинобудівної галузі.

За результатами наукових досліджень доведе-

но, що здійснення будь-яких заходів щодо забез-

печення ефективності діяльності машинобудівних 

підприємств пов’язане з дією чинника відносин 

власності на капітал та засоби виробництва.

У разі ЕЕД відмінність машинобудівного кор-

поративного підприємства від машинобудівного 

підприємства іншої форми власності пов’язана 

із певною самостійністю у напрямі встановлення 

розмірів надбавки до заробітної плати, порядку її 

застосування, використання частини чистого при-

бутку за результатами його розподілу на виплату 

премій за розробку та реалізацію екологічних захо-

дів. Як відомо, рішення щодо розподілу прибутку 

приймається власниками підприємства в процесі 

загальних зборів участників виробництва.

Законодавчо установлено, що чистий при-

буток підприємства розподіляється на прибуток, 

який іде на його розвиток і на споживання.

Розподіл прибутку ведеться частинами, які 

встановлюються власниками залежно від їх рі-

шення, пропозицій, які можуть передбачати по-

дальший розвиток корпорації або задоволення 

власних потреб за рахунок доходів на вкладений 

капітал. У першому випадку власники розподі-

ляють чистий прибуток переважно в бік капіта-

лізації, на основі чого формується фонд розвитку 

виробництва, резервний фонд, фонд самостраху-

вання і фонд оновлення основних засобів. У ви-

падку зацікавленості власників у додаткових гро-

шових доходах у структурі чистого прибутку, який 

підлягає розподілу, посилюється питома вага фон-

дів споживання, до яких відносяться фонд матері-

ального заохочення та дивідендний фонд [9].

Саме з фонду споживання здійснюються за-

охочувальні виплати за розробку та реалізацію 

екологічних заходів окремим працівникам, еко-

лого-економічна діяльність яких сприяла прирос-

ту прибутку підприємства. Та, як відомо, умови, 

в які поставлений український працівник, не до-

зволяють йому, використовуючи власний досвід 

майстерності, суттєво підвищити свій заробіток. 

Це обумовлено зберіганням раніше створених 

принципів оцінки працівника в рамках тарифної 

системи, орієнтованої на середні стандарти, нор-

ми кваліфікації робіт, професійної типізації.

Адже ринок вимагає заради росту ефективності 

посилення стимулювання для розкриття й рівного 

використання творчих здібностей людей в усіх сфе-

рах економічної діяльності. Але в національному 

підприємницькому середовищі ще не переможений 

стереотип економічного мислення, основою якого 

є не пошук нових шляхів заробітку коштів, а вияв-

лення способів розподілення наявних ресурсів.

Таким чином, стан трудової мотивації у ма-

шинобудівній галузі характеризується визначе-

ними вище ознаками трудової кризи. Тому якісно 

новий стан розвитку економіки може бути до-

сягнений тільки шляхом подолання кризи праці, 

що, у свою чергу, можливо тільки через підсилен-

ня мотивації персоналу. А отже, потрібно сфор-

мувати сприятливе середовище для підсилення 

трудової активності працівників, орієнтуючи їх 

на розробку та просування інноваційних пропо-

зицій у напрямі еколого-економічної діяльності. 

Зазначене середовище вважається існуючим за 
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умови наявності системи державного регулюван-

ня процесу матеріального стимулювання ЕЕД 

працівників підприємств. Така система, згідно із 

результатами досліджень В. Джигирея та Н. Бул-

гакова [10], містить нормативно-правові, інститу-

ціональні, інформаційно-експертні та методичні 

основи організації ЕЕД у напрямі забезпечення 

екологічної безпеки виробництва. Методичні за-

сади регулювання процесу матеріального стиму-

лювання працівників в умовах ЕЕД підприємств 

визначено з урахуванням чинника екологічного 

забруднення місця розташування підприємств. 

Слід враховувати, що специфікою організації 

праці на підприємстві, яке розташовано на еколо-

гічно забрудненій території, є використання вар-

тісного, нормативного та порівняльного підходів 

до трудової мотивації працівників. Мова йде про 

використання спеціальної екологічної надбавки 

до суми заробітної плати тим, хто працює у не-

сприятливих екологічних умовах, через введення 

екологічного коефіцієнта, який може бути визна-

ченим за допомогою кількох методик.

1. Методика розрахунку екологічного ко-

ефіцієнта, який враховує токсичність відходів, 

вірогідність негативних екологічних наслідків, 

цільове призначення території та додаткові ка-

пітальні вкладення на рекультивацію землі. Так, 

у дослідженні С. С. Гребьонкіна зі співавтора-

ми [11] розглянуто екологічний аудит територій, 

спрямований на оцінку природно-ресурсного по-

тенціалу визначеної території або адміністратив-

ної одиниці регіону і виявлення негативних при-

родно-техногенних процесів, надано оцінку рівня 

антропогенного впливу на довкілля і ступеня еко-

логічного ризику. Встановлено, що на сучасному 

етапі в державі не оцінюється екологічний стан 

земельної ділянки, що не дозволяє вважати цю 

оцінку досить об’єктивною. У більшості випадків 

вартість землі не захищена, оскільки не врахову-

ються витрати майбутніх власників на проведення 

рекультивації землі, відновлення родючого шару 

ґрунту, на очищення земельної ділянки від різ-

них видів відходів. Зараз під час визначення гро-

шової оцінки земельних ділянок враховують такі 

коефіцієнти, як: функціонально-планувальний, 

інженерно-інфраструктурний, інженерно-гео-

логічний, історико-культурний, природно-ланд-

шафтний, санітарно-гігієнічний. Вони встанов-

люються рішеннями виконкому міської Ради, що 

спрощує можливість впровадження додаткового 

коефіцієнта на основі врахування місцевих умов. 

З метою підвищення точності оцінки вартості зе-

мельних ділянок авторами запропоновано впро-

вадження додаткового екологічного коефіцієнта, 

який враховує токсичність відходів, вірогідність 

негативних екологічних наслідків, цільове при-

значення території і додаткові капітальні вкла-

дення на рекультивацію землі.

2. Методика розрахунку екологічного коефі-

цієнта ґрунтується на корегувальних коефіцієн-

тах, значення яких встановлено згідно із Поста-

новою № 1984 від 27.10.1999 р. про внесення змін 

до Постанови КМУ № 303 від 1 березня 1999 р.

3. Методика розрахунку екологічного коефі-

цієнта на основі індивідуальних показників еко-

логічної небезпеки праці, за свідченнями І. В. Ас-

тапової, визначається бальним методом [12]. 

Урахування екологічного коефіцієнта під час ви-

значення суми заробітної плати стає не тільки фор-

мою компенсації за несприятливі з погляду еколо-

гічної безпеки умови праці, а й чинником трудової 

мотивації праці на екологічно забруднених вироб-

ництвах. Ця методика поєднує врахування чинни-

ків екологічно забрудненої території та виробни-

цтва під час визначення суми заробітної плати.

Проте методика не конкретизує предмет та 

об’єкт свого застосування, тобто невизначеними 

залишаються питання щодо частини заробітної 

плати, яка корегується, та щодо кількості роботи 

працівників, на особисті доходи яких розповсю-

джується дія методики.

Таким чином, невизначеність поняття еко-

лого-економічної діяльності працівників підпри-

ємств пояснює відсутність методичних підходів 

щодо стимулювання вказаної діяльності в умовах 

функціонування підприємств машинобудування.

Як свідчить наведений вище огляд літератур-

них джерел, в економічній теорії та практиці до 

сьогодення відсутня методологія створення ме-

ханізму матеріального стимулювання й управлін-

ня еколого-економічною діяльністю працівників 

корпоративних машинобудівних підприємств, 

яка б відповідала на запитання, яким чином 

створюється фонд економічного стимулювання 

персоналу за ЕЕД, як він функціонує в системі 

управління цією діяльністю, які категорії персо-

налу підлягають стимулюванню і як такий фонд 

об’єктивно розподіляється між працівниками.

Таким чином, процес матеріального стиму-

лювання працівників у напрямі активізації еко-

лого-економічної діяльності досліджений тільки 

за допомогою узагальнювального цільового під-

ходу, який не передбачає конкретизацію предмета 

та об’єкта. Це призвело до невизначеності особ-

ливостей процесу матеріального стимулюван-

ня еколого-економічної діяльності працівників, 

необґрунтованості відповідних методів та меха-

нізмів, недовершеності взаємозв’язку між корпо-

ративним статусом підприємства та матеріальним 

стимулюванням його працівників.

У результаті не існує наукового обґрунтування 

впливу матеріального стимулювання працівників 

на ефективність еколого-економічної діяльнос-

ті підприємства. Для удосконалення методоло-

гії матеріального стимулювання праці в умовах 

активізації ЕЕД пропонується використовувати 
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евристичний підхід, який передбачає конкре-

тизацію предмета та об’єкта і не має узагальню-

вального характеру. Зазначений підхід дозволить 

сформувати наукове визначення «еколого-еконо-

мічна діяльність працівників», розробити моделі 

взаємозв’язку процесів матеріального стимулю-

вання працівників у напрямі їх ЕЕД та корпоратив-

ного управління еколого-економічною безпекою 

машинобудівного підприємства, охарактеризувати 

корпоративний механізм розробки та використан-

ня засобів матеріального стимулювання ЕЕД пра-

цівників в умовах машинобудівних підприємств.

Евристичний підхід щодо організації мате-

ріального стимулювання ЕЕД працівників ма-

шинобудівних корпоративних підприємств ви-

значає положення про об’єктивну залежність 

розміру заробітної плати та преміальних виплат 

від рівня екологічної безпеки машинобудівного 

виробництва на основі аксіоматичного методу. 

Сутність визначеного положення полягає у мож-

ливості регулювання частини заробітної плати та 

преміювальних виплат за інноваційну активність 

на основі врахування значень показників участі 

працівників у підвищенні рівня екологічної без-

пеки — екологічних коефіцієнтів праці. Але ви-

користання коефіцієнтів найбільш можливе в 

умовах корпоративних підприємств машинобу-

дування, коли встановлення надбавок до заро-

бітної плати та визначення частини прибутку на 

споживання здійснюється рішенням загальних 

зборів корпоративних участників. Таким чином, 

для досягнення екологічної безпеки машино-

будівних підприємств потрібна корпоративна 

складова у виді інституціонального (у тому числі 

організаційно-технічного, інформаційно-анало-

гічного, організаційно-управлінського забезпе-

чення) використання екологічних коефіцієнтів. 

Розвинутість корпоративної (інституціональної) 

складової та дієвість методичного забезпечення 

екологічної безпеки є підґрунтям для створення 

корпоративного механізму матеріального стиму-

лювання еколого-економічної діяльності праців-

ників підприємств машинобудування.

Висновки. Таким чином, визначення методів 

ефективного стимулювання еколого-економіч-

ної діяльності на підприємствах можливе в руслі 

сучасних напрямів удосконалення методів стиму-

лювання працівників взагалі.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ (ЧАСТИНА І)

Анотація. Стаття присвячена огляду методу штучних нейронних мереж і застосуванню його та мето-

ду часових рядів при розробці прогнозної системи підтримки прийняття рішень, призначеної для підвищення 

ефективності управління економічними об’єктами.

Ключові слова: штучна нейронна мережа, прогноз, генерація прогнозу, управління прогнозом, період про-

гнозування, горизонт прогнозування, інтервал прогнозування, математична модель, часові послідовності.

Summary. The article is devoted the review of method of artificial neuron networks and application of him and 

method of sentinel rows at development of the prognosis system of support of making a decision, efficiency of management 

economic objects intended for an increase.

Key words: artificial neuron network, prognosis, generation of prognosis, management a prognosis, period of 

prognostication, horizon of prognostication, interval of prognostication, mathematical model, sentinel sequences.

Постановка проблеми. Прогнозування широ-

ко використовується для обґрунтування рішень, 

які приймаються в процесі управління різними 

економічними об’єктами. Якість прогнозуван-

ня залежить від методів, які використовуються, 

та засобів їх реалізації. Сутність проблеми по-

лягає в тому, щоб розробити структуру інформа-

ційної прогнозної системи підтримки прийняття 

рішень, яка базується на математичному апараті 

основної парадигми штучних нейронних мереж 

(ШНМ). ШНМ використовується тоді, коли не-

відомий точний вид зв’язків між вхідними і вихід-

ними змінними. Залежність між значеннями вхід-

них і вихідних змінних встановлюється в процесі 

навчання мережі. Якщо мережа навчена правиль-

но, вона набуває здатності моделювати невідому 

функцію, що зв’язує значення вхідних і вихідних 

змінних, і згодом таку мережу можна використо-

вувати для прогнозування ситуації, коли вихідні 

значення невідомі. Прогнозування, по суті, є за-

вданням побудови регресійної залежності ви-

хідних даних від вхідних. Нейронні мережі (НМ) 

можуть ефективно будувати сильно нелінійні ре-

гресійні залежності [1]. До того ж нейронні мере-

жі можуть одночасно вирішувати декілька завдань 

регресії і/або класифікації. Специфіка така, що, 

оскільки вирішуються в основному неформалі-

зовані завдання, то кінцевою метою рішення є не 

побудова зрозумілої і теоретично обґрунтованої 

залежності, а отримання пристрою-провісника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біль-

шість аналогів, що є на ринку, вузькоспеціалізо-

вані і часто витрачають дуже багато часу на отри-

мання якісної навченої моделі прогнозування. Для 

отримання прогнозу можна використовувати різні 

програмні комплекси, призначені для моделюван-

ня і дослідження нейронних мереж, такі як «Neuro 

Shell», «STATISTICA», «Neuro Pro» та інші. Проте 

орієнтованість цих програм на широке коло людей, 

які цікавляться нейронними мережами, та їх до-

слідницька спрямованість дуже часто обертаються 

для них недоліком. Вони не володіють достатнім 

комплексом функцій вибірки і попе редньої оброб-

ки даних, інтерфейс цих програм часто не зручний 

рядовому користувачеві, який вирішує задачу про-

гнозування в своїй наочній ділянці.

На особливу увагу заслуговує система про-

гнозування FORECAST (розробник — компанія 

Business Forecast Systems, яка знаходиться в Бел-

монті, штат Массачусетс, США, розробка ведеть-

ся з 1986 року), яка призначена для прогнозуван-

ня поведінки часових рядів і використовує для 

побудови прогнозу нейронну мережу. Особлива 

увага при створенні цієї системи була приділена 

попередній обробці даних, крім того, розроблені 

оригінальні способи і алгоритми, що дозволяють 

отримати швидкий і достовірний прогноз.

Система FORECAST розроблялася так, щоб 

об’єднати достоїнства описаних класів програм: 

широкий спектр функцій попередньої і постоб-

робки даних, можливість управління процесом 

параметричного синтезу нейронної мережі, про-

стота в настроюванні на конкретну наочну ділян-

ку, зручність інтерфейсу.

Окрім стандартних функцій, наявних у вказа-

них вище пакетах, в рамках цієї системи користу-

вач має можливість:

— провести аналіз побудованої вибірки з по-

гляду її повноти, рівномірності, суперечності і по-

вторюваності;

— провести контрольоване навчання нейрон-

ної мережі з подальшою оцінкою якості навчання;

— протестувати роботу навченої нейронної 

мережі в режимі прогнозування.

Система FORECAST володіє низкою осо-

бливостей, які дозволяють ефективно використо-

вувати її для автоматизації вирішення задач про-

гнозування. Настройка FORECAST не вимагає 

програмування ні в якому виді. Користувач сис-

теми може власноручно навчити і налагодити її на 
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рішення своєї задачі. Система дозволяє працювати 

із зовнішніми джерелами даних, не удаючись до 

допомоги сторонніх програм-конвертерів. Для цієї 

системи запропоновані алгоритми, що дозволяють 

отримати помилку обчислень з абсолютною по-

грішністю в кожній точці не більше 1 % від макси-

мального значення прогнозованої величини. Роз-

роблено три оригінальні ефективні способи, що 

дозволяють істотно скоротити час навчання ней-

ронної мережі, засновані на принципі достатнос-

ті. Як контрольний приклад із застосуванням цієї 

системи було вирішено задачу прогнозування за-

лишків на банківському рахунку, як джерело даних 

використовувалася мережева база даних Btrieve. 

Інформація про стан рахунка бралася майже за два 

роки (близько 600 значень). Система використо-

вувалася для побудови як короткострокових, так і 

довгострокових прогнозів, показуючи при цьому 

високу достовірність. Так, при побудові щоденного 

двохтижневого прогнозу була отримана середньо-

квадратична помилка 5 %.

У вигляді обчислювального ядра (ForecastPro 

SDK) вона входить до складу багатьох систем ERP 

класу, найбільша з яких — SAP APO. Широке роз-

повсюдження за кордоном ForecastPro отримав 

завдяки можливостям тісної інтеграції з інформа-

ційними системами, а також завдяки можливості 

прогнозування показників, організованих в бага-

торівневі підлеглі ієрархічні довідники.

Проте, враховуючи достатньо високу вартість 

цих програмних комплексів, вимогливість до ре-

сурсів, можливість інтегруватися з інформаційни-

ми системами, які не дуже часто використовують-

ся у вітчизняних економічних об’єктах на відміну 

від широко застосованої системи «1С: Предпри-

ятие», необхідність в навчанні фахівців для ефек-

тивного їх використання, існує потреба в розробці 

систем, які могли б вирішувати задачу прогнозу-

вання в конкретній наочній ділянці, зокрема — в 

управлінні економічними об’єктами.

Метою статті є розробка структури і змісту 

прогнозної системи підтримки прийняття рі-

шень, призначеної для підвищення ефективності 

управління економічними об’єктами.

Виклад основного матеріалу. Ключовим момен-

том прийняття рішення в управлінні економічним 

об’єктом є прогнозування. Прогноз — це перед-

бачення майбутніх подій. Метою прогнозування є 

зменшення ризику при прийнятті рішення. Кінцева 

ефективність будь-якого рішення залежить від по-

слідовності подій, що виникають вже після прий-

няття рішення. Можливість передбачити некеро-

вані аспекти цих подій перед прийняттям рішення 

дозволяє зробити якнайкращий вибір. Тому систе-

ми планування й управління зазвичай реалізують 

функцію прогнозу. Користь прогнозу в поліпшенні 

приймаємих рішень залежить від горизонту прогно-

зування, форми прогнозу і від його точності. При 

цьому прибуток повинен вимірюватися для всієї 

системи управління як єдиного цілого, і прогнозу-

вання — тільки один елемент цієї системи [2].

Система прогнозування повинна виконувати 

дві основні функції: генерацію прогнозу та управ-

ління прогнозом.

Генерація прогнозу включає отримання да-

них для уточнення моделі прогнозування, про-

ведення прогнозування, облік думки експертів 

і надання результатів прогнозу особі, що при-

йм ає рішення (ОПР). Управління прогнозом 

включає спостереження процесу прогнозування 

для визначення неконтрольованих умов і по-

шук можливості для поліпшення продуктивності 

прогнозування. Важливим компонентом функ-

ції управління є тестування шляхового сигналу. 

Функція управління прогнозом також повинна 

періодично визначати продуктивність прогнозу-

вання і надавати результати відповідному мене-

джерові. Співвідношення між генерацією прогно-

зу та управлінням прогнозом наведено на рис. 1.

Рис. 1. Співвідношення між генерацією прогнозу 

та управлінням прогнозом

Як правило, прогноз має деяку неточність. 

Помилка залежить від використовуваної систе-

ми прогнозування, зі збільшенням ресурсів, що 

витрачаються на прогноз, росте і його точність, 

а збитки, пов’язані із невизначеністю при при-

йнятті рішень, знижуються. Вартість прогнозу 

збільшується у міру того, як зменшуються збитки 

від невизначен ості (рис. 2). При деякому рівні по-

милки прогнозування загальна вартість витрат на 

прогнозування і збитки мінімальні.

Концептуальний підхід, проілюстрований на 

рис. 2, заснований на асимптоматичному знижен-

ні збитків при використанні результатів прогно-

зування. За деякою точкою додаткові витрати на 

прогнозування можуть зовсім не призводити до 

зниження витрат. Це пов’язано з тим, що немож-

ливо понизити середню помилку прогнозування 

нижче певного рівня, незалежно від того, наскіль-

ки складний застосований метод прогнозування.

Звичайно, вартість є важливим елементом при 

оцінці та порівнянні методів прогнозування. Її мож-



Економіка та управління підприємствами

63

ситуаціях, коли якнайкращий набір змінних не-

ясний, необхідно пробувати різні альтернативи 

і вибрати один із варіантів, що дає якнайкращі 

результати. Зазвичай так здійснюється вибір при 

розробці систем прогнозування, заснованих на 

аналізі історичних даних. Точність прогнозу, по-

трібна для конкретної проблеми, робить величез-

ний вплив на систему прогнозування. Найваж-

ливішою характеристикою системи управління є 

її здатність добиватися оптимальності при роботі 

з невизначеністю. За допомогою даних, необхід-

них для системи прогнозування, в систему може 

подаватися і помилка, тому необхідно редагувати 

вхідні дані системи для того, щоб усунути очевид-

ні або вірогідні помилки. Звичайно, невеликі по-

милки ідентифікувати буде неможливо, але вони 

зазвичай не роблять значного впливу на прогноз. 

Значніші помилки легко знайти і виправити. Сис-

тема прогнозування також не повинна реагувати 

на незвичайні, екстраординарні спостереження.

Другий важливий аспект проблеми прогно-

зування — це визначення таких трьох параметрів: 

періоду прогнозування, горизонту прогнозування 

та інтервалу прогнозування. Період прогнозуван-

ня — це основна одиниця часу, на яку робиться 

прогноз. Горизонт прогнозування — це кількість 

періодів в майбутньому, які покриває прогноз. На-

решті, інтервал прогнозування — частота, з якою 

робиться новий прогноз. Часто інтервал про-

гнозування співпадає з періодом прогнозування. 

У цьому випадку прогноз переглядається кожен 

період, використовуючи вимогу за останній пері-

од та іншу поточну інформацію як базис для про-

гнозу, що переглядається. Якщо горизонт завжди 

має одну і ту ж довжину (Т-періодів) і прогноз пе-

реглядається кожен період, то говорять, що про-

гноз здійснюється на основі рушійного горизонту. 

У цьому випадку репрогнозується вимога для Т-1 

періоду і робиться оригінальний прогноз для пе-

ріоду Т. Вибір періоду і горизонту прогнозування 

зазвичай диктується умовами прийняття рішень в 

ділянці, для якої проводиться прогноз. Для того, 

щоб прогнозування мало сенс, горизонт прогнозу-

вання повинен бути не менше, ніж час, необхідний 

для реалізації рішення, прийнятого на основі про-

гнозу. Таким чином, прогнозування дуже сильно 

залежить від природи приймаємого рішення. У 

деяких випадках час, потрібний на реалізацію рі-

шення, не визначений. Існують методи роботи в 

умовах подібної невизначеності, але вони підви-

щують варіацію помилки прогнозування. Оскільки 

зі збільшенням горизонту прогнозування точність 

прогнозу, як правило, знижується, то ми може-

мо поліпшити процес прийняття рішення, змен-

шивши час, необхідний на реалізацію рішення, і 

зменшивши горизонт і помилку прогнозування. 

Інтервал прогнозування часто визначається опе-

раційним режимом системи обробки даних, яка 

Рис. 2. Графік співвідношення 

та ефективність витрат на прогнозування

на розділити на одноразові витрати на розробку та 

установку системи і витрати на її експлуатацію. Що 

стосується витрат на експлуатацію, то різні проце-

дури прогнозування можуть дуже сильно відрізня-

тися за вартістю отримання даних, ефективністю 

обчислень і рівнем дій, необхідних для підтримки 

системи. Оскільки прогнозування ніколи не змо-

же повністю усунути ризик при прийнятті рішень, 

необхідно явно визначати неточність прогнозу. За-

звичай рішення, що приймається, визначається 

результатами прогнозу з урахуванням можливої 

помилки прогнозування. Можна також порівню-

вати методи прогнозування з погляду реакції на 

постійні зміни в часовій послідовності, що описує 

процес, і стабільності при випадкових і коротко-

часних змінах. Це припускає, що система про-

гнозування повинна забезпечувати визначення як 

помилки прогнозування, так і саме прогнозуван-

ня. Такий підхід значно знижує ризик, об’єктивно 

пов’язаний із процесом прийняття рішень.

Необхідно відзначити, що прогнозування — це 

не кінцева мета. Система прогнозування — це час-

тина великої системи менеджменту, і як підсистема 

вона взаємодіє з іншими компонентами системи, 

граючи чималу роль в отримуваному результаті.

Результати прогнозування використовуються 

для підтримки прийняття рішень, тому природа 

приймаємих рішень визначає більшість бажаних 

характеристик системи прогнозування. Вивчення 

наочної ділянкі повинне допомогти знайти відпо-

віді на питання про те, що потрібно прогнозувати, 

яку форму повинен прийняти прогноз, які елемен-

ти включаються і яка бажана точність прогнозу.

Перший аспект проблеми прогнозування 

пов’язаний з тим, що при визначенні предмету 

прогнозування указуються змінні, які аналізують-

ся і передбачаються. Тут дуже важливий необхід-

ний рівень деталізації, на який впливає безліч чин-

ників: базис прогнозування, доступність і точність 

даних, вартість аналізу і переваги ОПР. Якщо по-

трібна різнорідна результативна інформація, то не 

можна однозначно вибрати аналізовані змінні. У 
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забезпечує інформацію про прогнозовану змінну. 

Наприклад, якщо рівень продажів повідомляєть-

ся щомісячно, то, можливо, для щотижневого 

прогнозу продажів цих даних недостатньо, тому 

інтервал прогнозування — місяць є більш обґрун-

тованим. При визначенні інтервалу прогнозуван-

ня необхідно вибирати між ризиком не ідентифі-

кувати зміни в прогнозованому процесі і вартістю 

прогнозу. Якщо використовується значний період 

прогнозування, то можна працювати достатньо 

тривалий час відповідно до планів, заснованих 

на, можливо, вже безглуздому прогнозі. З іншо-

го боку, якщо використовується короткий інтер-

вал, то доводиться оплачувати не тільки вартість 

прогнозування, але і витрати на зміну планів, щоб 

вони відповідали новому прогнозу. Найкращий 

інтервал прогнозування залежить від стабільності 

процесу, наслідків використання неправильного 

прогнозу, вартості прогнозування і репланування.

Третім аспектом прогнозування є необхід-

на форма прогнозу. Зазвичай при прогнозуванні 

проводиться оцінка очікуваного значення змін-

ної, плюс оцінка варіації помилки прогнозування 

або проміжку, на якому зберігається вірогідність 

змісту реальних майбутніх значень змінної. Цей 

проміжок називається передбаченим інтервалом. 

У деяких випадках не так важливий прогноз кон-

кретних значень прогнозованої змінної, як про-

гноз значних змін в її поведінці. Така ситуація 

виникає, наприклад, при управлінні технологіч-

ними процесами, коли необхідно передбачати 

момент переходу процесу в некерований стан.

Існує низка інших чинників, які також необ-

хідно брати до уваги при розгляді проблеми про-

гнозування. Один з них пов’язаний з процесом, що 

генерує змінну. Якщо відомо, що процес стабіль-

ний, або існують постійні умови, або зміни в часі 

відбуваються поволі — система прогнозування для 

такого процесу може достатньо сильно відрізня-

тися від системи, яка повинна проводити прогно-

зування нестійкого процесу з частими фундамен-

тальними змінами. У першому випадку необхідне 

активне використання історичних даних для про-

гнозу майбутнього, тоді як у другому — краще зосе-

редитися на суб’єктивній оцінці та прогнозуванні 

для визначення змін в процесі. Ще один чинник — 

це доступність даних. Історичні дані необхідні для 

побудови процедур прогнозування; майбутні спо-

стереження служать для перевірки прогнозу. Кіль-

кість, точність і достовірність цієї інформації важ-

ливі при прогнозуванні. Окрім цього, необхідно 

досліджувати показність цих даних.

І, нарешті, два важливі чинники проблеми 

прогнозування — можливості та інтерес людей, 

які роблять і використовують прогноз. У ідеалі, іс-

торична інформація аналізується автоматично, і 

прогноз подається ОПР для можливої модифіка-

ції. Введення експерта в процес прогнозування є 

дуже важливим, але вимагає співпраці досвідчених 

менеджерів. Далі прогноз передається ОПР, яка 

використовує його при прийнятті рішень, і можна 

отримати реальну користь від його використання.

Необхідно також відзначити обчислювальні 

обмеження систем прогнозування, коли в системі 

можливе застосування глибших процедур аналізу, 

якщо зрідка прогнозується декілька змінних і час-

то — значна кількість змінних. В останній ситуації 

необхідно велику увагу приділити розробці ефек-

тивного управління даними.

Методи прогнозування можна розділити на 

два класи: квалітативні і квантитативні, залежно від 

того, які математичні методи використовуються.

Квалітативні процедури проводять суб’єктив-

ну оцінку, засновану на думці експертів. Зазвичай 

це формальна процедура для отримання узагальне-

ного прогнозу на основі ранжирування та узагаль-

нення думки експертів. Ці процедури ґрунтуються 

на опитах, тестах, оцінці ефективності продажів та 

історичних даних, але процес, за допомогою якого 

виходить прогноз, залишається суб’єктивним.

Квантитативні процедури прогнозування 

явно оголошують, яким чином отриманий про-

гноз. Чітко видна логіка і зрозумілі математичні 

операції. Ці методи проводять дослідження істо-

ричних даних для того, щоб визначити глибин-

ний процес, що генерує змінну, і, припустивши, 

що процес стабільний, використовувати знання 

про нього для того, щоб екстраполювати процес 

у майбутнє. До квантитативних процедур прогно-

зування відносяться методи, засновані на статис-

тичному аналізі, аналізі часових послідовностей, 

байєсовському прогнозуванні, наборі фракталь-

них методів, нейронних мережах.

Використовуються два основні типи моделей: 

моделі часових послідовностей і причинні моделі.

Часові послідовності — це впорядковані в 

часі послідовності спостережень (реалізацій) 

змінної. Змінна спостерігається через дискретні 

проміжки часу. Аналіз часових послідовностей 

включає опис процесу або феномена, який гене-

рує послідовність і використовує для прогнозу-

вання змінної тільки історичні дані про її зміну. 

Для прогнозу часових послідовностей необхідно 

представити поведінку процесу у виді математич-

ної моделі, яка може бути поширена в майбутньо-

му. Для цього необхідно, щоб модель добре на-

водила спостереження в будь-якому локальному 

сегменті часу, близькому до сьогодення. Зазвичай 

немає необхідності мати модель, яка наводила б 

дуже старі спостереження, оскільки вони не ха-

рактеризують справжній момент. Також немає 

необхідності наводити спостереження в далекому 

майбутньому, тобто через проміжок часу більший, 

ніж горизонт прогнозування. Після того, як буде 

сформована коректна модель для обробки часової 

послідовності, можна розробляти відповідні за-
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соби прогнозування. Більшість моделей прогно-

зування часових послідовностей розробляються 

для наведення цих варіантів послідовностей: кон-

стантних, тренду, періодичних (циклічних) або їх 

комбінацій.

Окрім цих моделей, існують їх варіанти, що 

з’являються, коли в процесі, що генерує змінну, 

виникають глибинні зміни. Наприклад:

— на один період процес перейшов на вищий 

рівень, а потім вкрутився на попередній рівень;

— перехід на новий рівень залишається по-

стійним;

— послідовність, яка якийсь час знаходилася 

на постійному рівні, а потім несподівано пере-

йшла в тренд.

Оскільки ці три типи змін достатньо часто 

зустрічаються на практиці, то необхідно, щоб 

система прогнозування ідентифікувала постійні 

зміни і підстроювала модель прогнозування під 

зміни в процесі.

Причинні моделі використовують зв’язок між 

часовою послідовністю, що цікавить, та однією або 

декількома іншими часовими послідовностями. 

Якщо ці інші змінні корелюють з наочною змін-

ною і якщо існують причини для цієї кореляції, то 

моделі прогнозування, що описують ці відносини, 

можуть бути дуже корисними. У цьому випадку, 

знаючи значення змінних корелювання, мож-

на побудувати модель прогнозу залежної змінної. 

Серйозним обмеженням використання причин-

них моделей є вимога того, щоб незалежна змінна 

була відома до часу, коли робиться прогноз. Інше 

обмеження причинних методів — велика кількість 

обчислень і даних, які необхідно порівнювати.

Практично системи прогнозування часто ви-

користовують комбінацію квантитативних і ква-

літативних методів. Квантитативні методи вико-

ристовуються для послідовного аналізу історичних 

даних і формування прогнозу. Це додає системі 

об’єктивність і дозволяє ефективно організувати 

обробку історичних даних. Дані прогнозу далі ста-

ють вхідними даними для суб’єктивної оцінки до-

свідченими менеджерами, які можуть модифікувати 

прогноз відповідно до їх поглядів на інформацію та 

їх сприйняття майбутнього. На вибір відповідного 

методу прогнозування впливають такі чинники:

— необхідна форма прогнозу;

— горизонт, період та інтервал прогнозування;

— доступність даних;

— необхідна точність;

— поведінка прогнозованого процесу;

— вартість розробки, установки і роботи із 

сис темою;

— простота роботи із системою;

— розуміння і співпраця керівників.

Корисним засобом при оцінці різних методів 

прогнозування є симуляція. Метод симуляції за-

снований на ретроспективному використанні істо-

ричних даних. Для кожного методу прогнозування 

береться деяка точка у минулому і, починаючи з 

неї, аж до теперішнього моменту часу, проводить-

ся симуляція прогнозування. Зміряна помилка 

прогнозування може бути використана для по-

рівняння методів прогнозування. Якщо передба-

чається, що майбутнє відрізняється від минулого, 

може бути створена псевдоісторія, заснована на 

суб’єктивному погляді на майбутню природу часо-

вої послідовності, і використана при симуляції.

Метод прогнозування, заснований на НМ, 

формалізується через задачу розпізнавання образів. 

Дані про прогнозовану змінну за деякий промі жок 

часу утворюють образ, клас якого визначається зна-

ченням прогнозованої змінної в деякий момент часу 

за межами цього проміжку, тобто значенням змінної 

через інтервал прогнозування [3].

На цьому підході заснований метод вікон, 

що припускає використання двох вікон Wi і Wo із 

фіксованими розмірами n і m відповідно.

Ці вікна здатні переміщатися з деяким кро-

ком за часовою послідовністю історичних даних, 

починаючи з першого елементу, і призначені для 

доступу до даних часового ряду, причому перше 

вікно Wi, отримавши такі дані, передає їх на вхід 

нейронної мережі, а друге вікно Wo — на вихід.

 0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6

Wi Wo

t t t t t t t t t t t t tx x x x x x x            


 (1)

Пара, що виходить на кожному кроці:

 Wi  Wo, (2)

використовується як елемент навчальної вибірки 

(розпізнаваний образ, або спостереження).

Наприклад, є дані про щоденні продажі яко-

го-небудь товару (k = 16), наведені у виді часової 

послідовності: 100, 94, 90, 96, 91, 94, 95, 99, 95, 98, 

100, 97, 99, 98, 96, 98, … Нехай n = 4, m = 1, s = 1. 

За допомогою методу вікон для нейронної мере-

жі згенерується така навчальна вибірка (табл. 1). 

Кожен наступний вектор виходить в результаті 

зрушення вікон Wi і Wo праворуч на один елемент 

(s = 1). Передбачається наявність прихованих за-

лежностей в часовій послідовності як множини 

спостережень. Нейронна мережа, навчаючись 

на цих спостереженнях і відповідно настроюючи 

свої коефіцієнти, намагається витягувати ці за-

кономірності і сформувати в результаті необхідну 

функцію прогнозу P.

Прогнозування здійснюється за тим же прин-

ципом, що і формування навчальної вибірки. При 

цьому виокремлюються дві можливості: однокро-

кове і багатокрокове прогнозування.

Багатокрокове прогнозування використовуєть-

ся для здійснення довгострокового прогнозу і при-

значене для визначення основного тренду і голов-

них точок зміни тренду для деякого проміжку часу 

в майбутньому. При цьому система прогнозування 
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ричних даних недоступна. Проте необхідно від-

значити, що можна побудувати задовільну мо-

дель на НМ навіть в умовах браку даних. Модель 

може уточнюватися, як тільки свіжі дані стають 

доступними. Недоліком нейронних моделей є 

також значні витрати за часом та іншим ресурсам 

для побудови задовільної моделі. Ця проблема 

не дуже важлива, якщо досліджується невелика 

кількість часових послідовностей.

Проте, не дивлячись на перераховані недо-

ліки, модель володіє низкою достоїнств. Існує 

зручний спосіб модифікувати модель у міру того, 

як з’являються нові спостереження. Модель доб-

ре працює із часовими послідовностями, в яких 

малий інтервал спостережень, тобто може бути 

отримана відносно тривала часова послідовність. 

З цієї причини модель може бути використана в 

галузях, де цікавлять щоденні або щотижневі спо-

стереження. Ці моделі також використовуються в 

ситуаціях, коли необхідно аналізувати відносно 

невелику кількість часових послідовностей.
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Таблиця 1

Приклад навчальної вибірки для нейронної мережі, 
сформованої за методом вікон

Wi Wo
100, 94, 90, 96  91
94, 90, 96, 91  94
90, 96, 91, 94  95
96, 91, 94, 95  99
91, 94, 95, 99  95

…

використовує отримані (вихідні) дані для моментів 

часу k + 1, k + 2 і т. д. як вхідні дані для прогнозуван-

ня на моменти часу k + 2, k + 3 і т. д.

Припустимо, що система навчилася на описа-

ній вище часовій послідовності. Потім вона спрог-

нозувала k + 1 елемент послідовності, наприклад, 

рівний 95, коли на її вхід був поданий останній з 

відомих їй образів (99, 98, 96, 98). Після цього вона 

здійснює подальше прогнозування, і на вхід по-

дається наступний образ (98, 96, 98, 95). Останній 

елемент цього образу є прогнозом системи.

Однокрокове прогнозування використовуєть-

ся для короткострокових прогнозів, зазвичай — 

абсолютних значень послідовності. Здійснюється 

прогноз тільки на один крок вперед, але викорис-

товується реальне, а не прогнозоване значення для 

здійснення прогнозу на наступному кроці.

Для взятої за приклад часової послідовності 

на кроці k + 1 система прогнозує вимогу 95, хоча 

реальне значення має бути 96. На кроці k + 2 як 

вхідний образ використовуватиметься образ (98, 

96, 98, 96). Результатом прогнозу на НМ є клас, 

до якого належить змінна, а не її конкретне зна-

чення. Формування класів має проводитися за-

лежно від того, які цілі прогнозування. Загаль-

ний підхід полягає в тому, що ділянка визначення 

прогнозованої змінної розбивається на класи 

відповідно до необхідної точності прогнозуван-

ня. Класи можуть являти якісний або чисельний 

погляд на зміну змінної.

Прогнозування на НМ має низку недоліків, 

а саме: необхідно мати достатньо багато спосте-

режень для створення прийнятної моделі, але 

існує багато випадків, коли така кількість істо-
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АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 
СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті висвітлюється сутність та роль аутсорсингу персоналу. Охарактеризована си-

туація у вітчизняній галузі інформаційних технологій. Увага зосереджена на можливостях застосування 

аутсорсингу персоналу з метою підвищення ефективності роботи інноваційної сфери.

Ключові слова: персонал, аутсорсинг, новітні технології менеджменту.

Summary. Тhe essence and a role of outsourcing of the personnel reveals in the article. The situation in home 

industry of information technologies is characterized. The attention on opportunities of application of outsourcing of the 

personnel for increase of overall performance of the innovative sphere is concentrated.

Key words: the personnel, the outsourcing, the newest technologies of management.

Постановка проблеми. Розвиток високотехно-

логічного виробництва та інші завдання на шляху 

інноваційного розвитку української економіки по-

требують застосування аутсорсингу як організацій-

но-управлінської інновації. Необхідно відмітити 

найважливішу для сучасного менеджменту органі-

зації інтеграційну функцію аутсорсингу: об’єднання 

на основі цієї методології досягнень науки, досві-

ду і практики бізнесу з метою підвищення ефек-

тивності і конкурентоспроможності виробничих 

систем. Аутсорсинг фактично відкриває доступ до 

будь-яких ресурсів, що пропонуються на сучасному 

ринку — технологічних, інтелектуальних, інформа-

ційних. Українські підприємства поки що не здатні 

інтегрувати власні розробки в готовий продукт, за-

требуваний на світовому ринку, але вже сьогодні за-

ймають гідне місце серед виробників компонент, а у 

сфері наукових досліджень в ряді галузей (металур-

гія, біотехнології, фармацевтика, ядерна енергетика 

та ін.) — позиції лідерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блема використання робочої сили на загальнодер-

жавному та регіональному рівнях привертає увагу 

багатьох дослідників у світі. В Україні цій про-

блемі присвячені праці таких авторів, як С. Бан-

дур, В. Данюк, О. Грішнова, І. Петрова, Т. Заяць, 

В. Онікієнко, Л. Шевченко та ін. [1; 2; 3]. Науков-

ці вважають, що Україна досягне значно більших 

успіхів в економіці за умови використання сучас-

них високих технологій менеджменту.

Мета статті полягає у висвітленні результатів 

дослідження новітніх технологій менеджменту у 

сфері ринку праці, зокрема аутсорсингу, та ситуа-

ції у вітчизняній галузі інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Конкуренція між 

основними економічними центрами світу — США, 

Японією та Європою з кожним днем посилюється. 

Протистояння між доларом та євро зростає. Збіль-

шується кількість провісників апокаліпсису долара. 

Своє місце під сонцем шукає Китай. Виснажують-

ся підземні світові кладові. У такій ситуації Україні 

потрібно знайти гідне місце в світових економічних 

процесах. Зробити це можливо лише з викорис-

танням сучасних високих технологій менеджменту. 

До них відноситься аутсорсинг — основоположне 

відкриття бізнесу останніх десятиліть, ключовий 

принцип якого можна сформулювати таким чином: 

«залишаю собі лише те, що можу робити краще за 

інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що 

він виконує краще за інших» [4; 5; 6; 7].

Незважаючи на поширення аутсорсингу в 

практиці міжнародного бізнесу, до сьогодні в ба-

гатьох публікаціях на цю тематику існує деяка 

плутанина у використанні близьких за змістом і 

формою понять, які відображають сутність сучас-

них тенденцій інтеграції виробничих процесів.

Аутсорсинг як технологія бізнесу полягає у 

винесенні за межі компанії окремих функцій або 

видів виробничої діяльності (основних, допоміж-

них або процесів обслуговування), які раніше ви-

конувалися самостійно, або в реалізації «третьою 

стороною» цілих бізнес-процесів, які є частиною 

загальної бізнес-системи.

Бізнес-процесом називають сукупність взаємо-

пов’язаних функцій та видів виробничої діяльнос-

ті, спрямованих на одержання певного результату. 

Відносини в рамках аутсорсингу пов’язують орга-

нізацію — виробника продуктів та/або послуг, яка 

є замовником або клієнтом, та аутсорсера, тобто 

організацію-виконавця, яка має в наявності необ-

хідні ресурси, наприклад:

1) професійні (аутсорсер має висококвалі-

фікованих спеціалістів, яких немає у компанії-

клієнта);

2) виробничо-технологічні (аутсорсер має не-

обхідні виробничі потужності або технології);

3) фінансово-адміністративні (аутсорсер вміє 

керувати деякими проектами так, щоб понизити 

їх вартість та прискорити виконання);

4) регіональні (в деяких регіонах або країнах 

аналогічна робота коштує дешевше) та ін.

Відносно організації-виробника та кінцево-

го споживача організація-аутсорсер є «третьою 

стороною», ресурси аутсорсера залучаються ор-
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ганізацією-виробником для реалізації основ-

ної, допоміжної або діяльності обслуговування, 

пов’язаної з виробництвом необхідних споживачу 

продуктів/послуг. У результаті залучення ресурсів 

аутсорсера, тобто «третьої сторони», або вине-

сення ряду функцій або бізнес-процесів «на сто-

рону» має на меті найкраще задоволення запитів 

споживача, тобто відповідність продукту/послуги 

окремим ціновим, якісним критеріям або індиві-

дуальним потребам [8, с. 22–23].

Варто зазначити, що аутсорсинг — поняття 

більш широке, яке поєднує різноманітні форми 

взаємовигідного співробітництва. Зокрема, до 

аутсорсингу можна віднести:

• використання послуг спеціалізованих орга-

нізацій для вирішення внутрішніх проблем ком-

панії (наприклад, розробки проектів, кадрового 

забезпечення, навчання персоналу);

• придбання у сторонніх компаній послуг з 

реалізації окремих бізнес-процесів (наприклад, у 

сфері логістики, інформаційного та фінансового 

забезпечення та ін.);

• винесення виробництва (частково чи по-

вністю) в регіони з більш дешевою робочою силою;

• реалізацію проектів (частково чи повніс-

тю) силами зовнішніх організацій, які мають 

необхідні ресурси, в тому числі висококваліфі-

кований персонал;

• винесення частини активів за межі підпри-

ємства, створення дочірніх фірм та сумісних під-

приємств для виконання окремих видів діяльнос-

ті (виробництва чи послуг) [8, с. 24].

Необхідність в аутсорсингу персоналу може та-

кож виникати і за, здавалося б, рядових обставин, 

наприклад відпустка штатних співробітників, що 

прийшлась на впровадження нового проекту. У таких 

ситуаціях приймати у штат компанії спеціаліста, що 

буде виконувати непостійне завдання, є‚ як правило, 

невигідним. У зв’язку з цим тимчасові завдання до-

цільно перерозподілити на кого-небудь зі штатних 

співробітників. Але зробити це повністю, як прави-

ло, не вдається ніколи через різного роду причини — 

відсутності висококваліфікованого персоналу на по-

трібному напрямку, перевантаженості співробітників 

і т. ін. Саме тому майже завжди є необхідним залучен-

ня сторонніх виконавців тимчасових завдань [9].

Вважаємо за доцільне загальні витрати на 

аутсорсинг одного співробітника розраховувати 

відповідно до такої залежності:

 Sp = Ss + Sk,

 Ss = Kp  Sm  Km,

 Sk = Pr  Kp  Sm  Km, 

де Sр — загальні витрати на аутсорсинг одного 

співробітника;

Ss — сума витрат на заробітну плату спеціа-

ліста, взятого в лізинг;

Sk — витрати на винагороду аутсорсинговій 

компанії;

Sm — середньоринкове значення місячної за-

робітної плати відповідної категорії спеціалістів;

Кm — кількість місяців аутсорсингу співро-

бітника;

Кр — підвищувальний коефіцієнт заробітної 

плати аутсорсингового співробітника (від 1,5 до 2,5);

Рг — відсоток від заробітної плати для роз-

рахунку з аутсорсинговою компанією (від 20 до 

35 %) [9].

Витрати на аутсорсинг слід вважати одно-

значно доцільними, якщо значення загальних 

витрат на аутсорсинг одного співробітника буде 

менше від значення витрат на виконання анало-

гічних робіт новим співробітником, прийнятим у 

штат на постійній основі.

Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-

аутсоpсинг) — найбільш розвинутий вид послуг 

аутсорсингу, що пов’язане, безумовно, зі стійкими 

тенденціями до розширення сфери застосування 

інформаційних технологій у всіх сферах діяльності 

сучасних організацій. Більш того, саме передання 

«третій стороні» функцій супроводження систем об-

робки інформації породила в бізнесі сам термін «аут-

сорсинг». До сьогодні в тлумаченні ряду спеціалістів 

аутсорсинг пов’язаний саме з використанням інфор-

маційних технологій у виробництві та управлінні.

IT-аутсоpсинг — передання сторонньому вико-

навцю (аутсорсеру) повністю або частково функцій 

з обслуговування інформаційних потреб організації. 
Саме поняття «інформаційні потреби організації» 

охоплює різноманітні за формою і змістом види ді-

яльності, пов’язаної з отриманням, обробкою, збе-

ріганням, переданням інформації, а також широкий 

спектр супутніх консалтингових послуг.

До аутсорсингу відносять також численні 

послуги у сфері телекомунікацій (в тому числі 

зв’язок, телефонія, мобільні сервіси, забезпечен-

ня доступу в Інтернет та ін.) [8, с. 166–167].

Історично ІТ-аутсорсинг пов’язаний з пере-

даванням «на сторону» функцій внутрішніх ІТ- 

підрозділів (обчислювальних центрів, відділів) 

та робіт, що ними виконуються (у тому числі, на-

приклад, ведення бухгалтерської документації). 

Згодом, з розвитком пакетів ІТ-послуг аутсорсеру 

передаються взаємопов’язані функції та супровід 

фінансових бізнес-процесів повністю. У теперіш-

ній час більшість великих компаній, що спеціалі-

зуються в галузі аутсорсингу, пропонують клієнту 

широкий спектр послуг, починаючи з організації та 

обробки внутрішніх і зовнішніх потоків, проекту-

вання та впровадження корпоративних інформа-

ційних систем і мереж та закінчуючи спеціальним 

навчанням персоналу організації-клієнта.

Клієнтами ІТ-аутсорсерів у всьому світі є 

транснаціональні промислові корпорації, вели-

кі банки, державні установи. Більшість поста-
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чальників послуг ІТ-аутсорсингу та аутсорсингу 

бізнес-процесів світового рівня активно займа-

ються збором та високоякісним аналізом біз-

нес-інформації, широкі публікації спеціалізова-

них звітів та оглядів ринку здійснюють значний 

вплив на формування і розвиток інформаційного 

середовища міжнародного бізнесу.

Серед світових постачальників послуг ІТ-

аутсорсингу — найбільші виробники комп’ютерних 

технічних та програмних засобів, мережевих тех-

нологій та додатків, систем корпоративного пла-

нування та управління ресурсами [11, 12].

Останніми роками галузь високих технологій 

впевнено виходить на позиції лідерів в україн-

ській економіці. За даними експертів, сфера роз-

робки програмної продукції показує близько 40 % 

зростання в рік, а середня заробітна плата в цьому 

секторі у 5–6 разів вище середньої по Україні.

У теперішній час і вітчизняна ІТ-галузь спе-

ціалізується переважно на аутсорсингових послу-

гах: українські програмісти виконують замовлен-

ня, які надходять найчастіше з-за кордону. Наші 

спеціалісти високо ціняться на світовому ринку, 

тому що можуть вирішувати широке коло завдань 

на відміну від своїх колег з Індії або Китаю, які, 

як правило, мають вузьку спеціалізацію. Вже сьо-

годні Україна входить в п’ятірку світових лідерів 

за експортом програмної продукції.

Галузь інформаційних технологій може стати 

однією з точок зростання української економіки. 

Але для цього Україні потрібно витримати жор-

стку міжнародну конкуренцію, зокрема, з Індією, 

Білоруссю, Росією, Китаєм. Адже в цих країнах 

програмістам створили особливі умови: діють піль-

гові податкові ставки, створюються технопарки. 

Такі заходи роблять їх більш привабливими для 

інвестицій і розміщення замовлень на розробку 

програмних продуктів і послуг. Преференції для 

ІТ-галузі виправдовують себе, адже розвиток цієї 

сфери забезпечує робочі місця для молодих людей 

і посилює позиції держави на світовому ринку.

Україна також почала рухатися в напрямку 

підтримки сфери інформаційних технологій. Був 

прийнятий закон про пільгове оподаткування 

компаній в індустрії розробки програмного забез-

печення. Зокрема, передбачено зниження ставки 

податку на прибуток до 5 відсотків, введення ну-

льової ставки ПДВ на ІТ-продукцію. На розвиток 

галузі також позитивно вплинуть і зміни в системі 

освіти. Так, починаючи із вересня 2012 року, всі 

школярі України починають вивчати інформати-

ку з другого класу, а англійську мову, без якої не 

обійтись ІТ-спеціалісту, — з першого.

Крім того, необхідно знизити єдиний соціаль-

ний внесок і податок на доходи фізичних осіб для 

ІТ-галузі, сплата яких складає більшу частину ви-

трат підприємців, які працюють у сфері розробки 

програмного забезпечення. Це і є однією з причин 

тінізації галузі. Зниження ставок підштовхне біз-

нес до легалізації, а значить, держава буде отриму-

вати більше надходжень у вигляді податків.

Висновки. Підтримка сфери інформаційних 

технологій — це перший крок в напрямку високо-

технологічної економіки, перейти до якої Україні 

просто необхідно. Невдовзі на технологічні колії 

переведуть і систему управління. Найближчими 

декількома роками спілкування громадян і дер-

жави, а також обмін інформацією між різноманіт-

ними органами влади будуть проходити переваж-

но за допомогою електронних засобів зв’язку.
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Анотація. У статті визначено сутність процесу управління конкурентоспроможністю, виокремлені 

його основні етапи та умови. Охарактеризовано набір інструментів для забезпечення конкурентних переваг 

торговельного підприємства. На основі результатів аналізу сформульовані основні шляхи підвищення конку-

рентних переваг підприємства.
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Summary. This article explains the purpose of the management competitiveness, its main stages and conditions 

and formulates the set of tools for providing the competitive advantages of commercial enterprise. Based on these 

results, there were formulated the basic ways to improve competitive advantage.
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Актуальність проблеми. Сьогодні підприємство 

є однією із найважливіших ланок усієї економічної 

системи країни, основною базою для задоволення 

потреб суспільства та держави. Проте з розвитком 

ринкових відносин, в яких особливу роль відіграє 

конкуренція між суб’єктами господарювання, по-

стає проблема підтримання стійкості та зростання 

бізнесу для кожного підприємця. Саме тому особ-

ливої уваги потребує розробка процесу управління 

конкурентоспроможністю підприємств на базі по-

стійного моніторингу кон’юнктури ринку, пози-

цій конкурентів на ньому, розробка нових методів 

вдосконалення виробничого, збутового та управ-

лінського процесів, урахування зміни смаків та 

уподобань споживачів, зміцнення слабких сторін 

та ліквідація загроз бізнесу. У цьому і полягає акту-

альність даної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Вивчен-

ням цієї тематики займалися такі вчені, як М. Пор-

тер [10], С. І. Ожегов [8], А. М. Гельвановський [4], 

В. Петров [9], А. Томпсон [12], Г. Азоєв [2], І. Ю. Сі-

ваченко [11] та інші. Проте, незважаючи на широ-

ке коло наукових досліджень в цій сфері, вказані 

проблеми потребують подальшого розгляду та вдо-

сконалення, зокрема, невирішеним залишається 

питання визначення шляхів підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства на практиці.

Метою статті є аналіз процесу управління кон-

курентоспроможністю торговельного підприємства 

та визначення шляхів його підвищення на основі 

залучення міжнародного досвіду на прикладі торго-

вельної компанії «Метро Кеш Енд Кері Україна». Для 

досягнення мети поставлено такі завдання:

— розгляд сутності поняття «конкуренто-

спроможність» та «управління конкурентоспро-

можністю»;

— виокремлення основних етапів процесу 

управ ління конкурентоспроможністю підприємства;

— визначення набору інструментів для забезпе-

чення конкурентних переваг торговельних компаній;

— проведення аналізу концепції управління 

конкурентоспроможністю на прикладі міжна-

родної торговельної компанії «Метро Кеш Енд 

Кері Україна»;

— формування шляхів підвищення конку-

рентоспроможності підприємства.

Теоретичною та методологічною основою стат-

ті є фундаментальні положення економічної теорії, 

наукові роботи зарубіжних та вітчизняних учених 

в галузі управління конкурентоспроможністю під-

приємства. Для досягнення поставленої мети було 

використано загальнонаукові та спеціальні еконо-

мічні методи, серед яких метод аналізу та синтезу, 

об’єктивності, системності, логіко-теоретичного 

узагальнення та порівняльно-економічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Вихід на ринок 

із новою, цікавою для споживача продукцією — 

це лише початковий етап у житті підприємства, 

надалі проводиться складна робота з управління 

його конкурентоспроможністю та розвитку на 

довгострокову перспективу. Система управління 

конкурентоспроможністю є складовою частиною 

загальної системи управління підприємством, 

основною метою якої є забезпечення максималь-

ної ефективності функціонування бізнесу.

Існують різні підходи до визначення сутності 

поняття «конкурентоспроможність». Так, вчений 

М. Портер стверджує, що в економічній науці не-

має універсального визначення поняття конкурен-

тоспроможності для всіх суб’єктів і об’єктів [10]. 

А. М. Гельвановський визначає конкурентоспро-

можність як володіння властивостями, що створю-

ють переваги для суб’єкта економічного змагання 

[4]. С. І. Ожегов розглядає цю категорію як здат-

ність витримати конкуренцію, протистояння кон-

курентам [8]. Тож загалом конкурентоспромож-
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ність — це здатність підприємства конкурувати на 

ринку за допомогою таких параметрів, як:

— ціна продукції;

— якісні характеристики продукції;

— особливості продажу і післягарантійного 

обслуговування;

— здатність максимально задовольнити ви-

моги споживача [5].

Управління конкурентоспроможністю під-

приємства — це сукупність заходів, які спрямовані 

на систематичне вдосконалення цінових та якіс-

них характеристик продукції, постійний пошук 

нових каналів збуту, нових груп покупців, поліп-

шення умов продажу та післягарантійного обслу-

говування, реклами [6]. Виокремлюють зовнішні 

та внутрішні фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю. До внутрішніх такі на-

ступні: організаційно-правова форма та структура 

підприємства, рівень науково-технічного розвит-

ку виробництва, рівень освіченості та кваліфікації 

персоналу, діловий імідж компанії. Проте не мен-

ший вплив на конкурентоспроможність підприєм-

ства мають зовнішні фактори, які вже, на відміну 

від внутрішніх, не підконтрольні компанії; серед 

них виокремлюють такі: стан ринку товарів, техно-

логій, робочої сили, науково-технічний розвиток, 

ступінь державного регулювання (рис. 1) [5, 6].

2) формування методів менеджменту або спо-

собів впливу керівної системи на підлеглих через 

використання сукупності матеріальних та мо-

ральних стимулів;

3) формалізація методів менеджменту, що 

передбачає їх перетворення у конкретні розпоря-

дження, вказівки та накази;

4) забезпечення управлінського впливу на за-

садах керівництва [7].

Ще одним важливим етапом є оцінка кон-

курентних переваг підприємства, яка реалізуєть-

ся на основі аналізу сильних і слабких сторін та 

включає такі показники:

1) потреба у капіталовкладеннях;

2) широкий асортимент конкурентоспромож-

ної продукції високої якості та доступної ціни;

3) потреба у засобах на формування попиту та 

стимулювання збуту;

5) сукупність заходів, які забезпечують пере-

вагу серед конкурентів на ринку;

6) формування позитивного іміджу компанії 

в уявленні клієнтів;

7) постійне оновлення продукції через впро-

вадження нових маркетингових розробок [7].

Аналіз, проведений на основі отриманих резуль-

татів цих показників, здійснює суттєвий вплив на 

управління конкурентоспроможністю підприємства, 

на його подальший розвиток у перспективі.

Кожна галузь економіки характеризується 

своєрідним набором інструментів для забезпе-

чення конкурентних переваг її підприємств. Для 

торговельних підприємств такими є:

— широта асортименту товарів (задоволення 

будь-яких потреб споживачів);

— прийнятний рівень ціни продукції з висо-

кою якістю,

— наявність вигідних та привабливих для клі-

єнтів акційних пропозицій;

— зрозуміла презентація та викладка продукції,

— ввічливий та професійний персонал,

— швидкість обслуговування на касі,

— приємна атмосфера та оформлення мага-

зину [5; 6].

Орієнтація на ці показники дозволить збіль-

шити кількість візитів до магазину та вартість се-

реднього чеку.

Проаналізуємо процес управління конкурен-

тоспроможністю та визначимо шляхи її підвищен-

ня на прикладі міжнародної торговельної компа-

нії «Metro Cash & Carry Ukraine». «METRO Cash & 

Carry» — підрозділ компанії METRO Group, розта-

шованої у Дюссельдорфі (Німеччина), — світовий 

лідер у галузі оптової торгівлі, пропонує широкий 

асортимент товарів під одним дахом та задовольняє 

специфічні купівельні потреби професійних покуп-

ців та великих інституційних споживачів у цілому 

світі. Класичний магазин METRO пропонує асор-

тимент із 30 000 найменувань товарів для профе-

Рис. 1. Фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю підприємства

У процесі формування політики управління 

конкурентоспроможністю необхідно орієнтува-

тися на такі умови:

— науково-технічний рівень і ступінь вико-

ристання новітніх винаходів;

— конкурентоспроможність товарів за «ціною — 

якістю» та ступенем задоволення споживчих потреб;

— ефективність використання ресурсів;

— рівень фінансової стійкості підприємства [5].

Для забезпечення послідовного та збалансо-

ваного розвитку підприємства на основі вказаних 

умов формуються етапи процесу управління кон-

курентоспроможністю підприємства:

1) реалізація функцій управління: плануван-

ня процесу, управління впровадженням техноло-

гій, вдосконаленням продукції;
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сійних покупців: представників роздрібної торгівлі, 

ресторанно-готельного бізнесу, сервісних компаній 

та офісів. Торговельна площа класичних магазинів 

складає — 8 000–10 000 кв. м, а загальна площа бу-

дівлі — до 16 000 кв. м. Базовими орієнтирами ком-

панії є такі: задоволення потреб як професійних, так 

і особистих клієнтів, ефективне спілкування персо-

налу з покупцями, оптимізація планування відділів 

ТЦ, висока якість продукції, дотримання усіх стан-

дартів та норм торговельної діяльності. У процесі 

реалізації програми підвищення конкурентоспро-

можності бізнесу було впроваджено концепцію під 

назвою «Думай та дій як покупець», головною ме-

тою якої є максимальне задоволення потреб клієн-

тів [1; 3]. Вона складається з 10 пунктів плану дій:

1) впровадження нової корпоративної куль-

тури «Думай та дій як покупець»;

2) зосередження на потребах професійних 

клієнтів;

3) відновлення позицій компанії у задоволен-

ні особистих потреб покупців;

4) перетворення з організації, що керується 

лише закупівельними потребами, на клієнтоорі-

єнтовану;

5) ефективне спілкування з клієнтами;

6) формування асортименту продукції згідно 

з потребами клієнтів;

7) збільшення частки власних торгових марок 

компанії з метою підвищення лояльності і частоти 

візитів, щоб здобути конкурентні переваги на ринку;

8) оптимізація планування відділів згідно з 

потребами покупців;

9) спрощення та оптимізація усіх внутрішніх 

процесів;

10) забезпечення ініціативної та мотивованої 

роботи персоналу.

Окрім цього, компанія дотримується 6 золо-

тих правил у спілкуванні з клієнтами:

1. Постійна наявність товару на полицях ма-

газину.

2. Найкращі цінові пропозиції.

3. Безпечне пакування товарів.

4. Висока якість товарів.

5. Широкий асортимент актуальних та най-

вибагливіших пропозицій продукції.

6. Професійне обслуговування в магазині [1; 3].

У рамках цих концепцій постійно формують 

нові проекти підвищення конкурентоспромож-

ності компанії, найбільш успішними серед яких 

є такі:

1) розподіл продукції з низькими цінами на 

ринку відповідно до категорій Mass Merchandising 

Articles, Price Fighters, Super Push;

2) акцент на найвигідніших пропозиціях у 

журналі Metro Post;

3) визначення категорій товарів відповідно до 

потреб споживачів;

4) розширення площі відділів ТЦ з найбіль-

шим попитом;

5) концепція «Rasci» для розподілу обов’язків 

персоналу [3].

Розглянемо більш детально кожен з цих про-

ектів. Так, відповідно до першого напрямку було 

відібрано 80 артикулів товарів, які були розподі-

лені за групами Mass Merchandising Articles, Price 

Figh ters, Super Push. До категорії Mass Merchan-

dising Articles відносять товари, які користуються 

значним попитом та доступною ціною порівняно 

з конкурентами, тому цю продукцію розміщено 

на найбільш зручних для покупки місцях. Товари 

категорії Price Fighters — це базовий набір продук-

ції за найнижчими цінами на ринку, який формує 

довіру споживачів до магазину. Ці товари позна-

чені написом «Низька ціна гарантована». Товари 

групи Super Push — це ті, які користуються зна-

чним попитом у споживачів та за які компанія 

може отримувати прибуток, для них формується 

зазвичай додаткова презентація з привабливим 

виглядом. Ці товари позначені написом «Супер-

вигідно». Такий розподіл продукції дає можли-

вість компанії легко формувати конкурентний 

набір товарів, створювати імідж компанії з низь-

кими цінами та одночасно отримувати прибутки, 

а також збільшувати частку лояльних клієнтів [3].

Другим проектом є журнал «Метро-Пошта» — 

це каталог із акційною пропозицією товарів за ви-

гідними цінами, який виходить 1 раз на 2 тижні. 

Є доволі дієвим засобом у конкурентній боротьбі, 

який формує уявлення споживачів щодо асорти-

менту продукції та забезпечує їх довіру до компанії.

Наступним проектом є категорійний розподіл 

продукції для забезпечення гнучкості та орієнтації 

компанії в умовах зміни ситуації на ринку. Було ви-

значено 4 групи продукції: Power — це ті товари, які 

мають найбільший попит та найбільшу доходність; 

Traffic — це супроводжувальні товари, які клієнти 

часто купують, проте вони не становлять основну 

частку продажу; Opportunistic — це товари, які ма-

ють бути в асортименті магазину для забезпечення 

концепції «все під одним дахом», для задоволення 

особистих потреб; Essential — це особлива продук-

ція, в якій закладено перспективу розвитку.

Також постійно проводиться моніторинг по-

треб споживачів. Відповідно до цих досліджень 

змінюється не тільки асортимент продукції, але і 

площі магазину, які займають відповідні їм відді-

ли. Така політика вказує на гнучкість компанії до 

змін попиту споживачів.

Іншим проектом є концепція «Rasci», яка вже 

спрямована на оптимізацію управлінської систе-

ми. Так, відповідно до цієї системи відбувається 

розподіл відповідальності співробітників за таки-

ми групами участі у виконанні завдань: Responsi-

ble — це ті, які відповідають за виконання певних 

завдань; Accountable — ті, що відповідають за ре-

тельне виконання функцій, делегованих першими; 

Supports — ті, що надають підтримку в процесі ре-
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алізації проекту; Consulted — надають консультації 

та рекомендації; Informed — ті, що отримують ін-

формацію про виконання проекту (рис. 2).

Price Fighters, Super Push; акцент на найвигідніших 

пропозиціях в журналі Metro Post; формування кате-

горій товарів відповідно до потреб споживачів; роз-

ширення площі відділів ТЦ з найбільшим попитом; 

концепція «Rasci» для розподілу обов’язків співро-

бітників щодо виконання визначених завдань.

На основі аналізу міжнародного досвіду 

управління конкурентоспроможністю підприєм-

ства були визначені шляхи її підвищення. Голо-

вним пріоритетом має бути орієнтація на потреби 

клієнтів, відповідно до цього принципу повинне 

відбуватися формування асортименту продукції, 

встановлення цін, здійснення маркетингових за-

ходів, зокрема у вигляді акційних і заохочуваль-

них програм, та підтримання високої якості і без-

печності продукції. Впровадження цих заходів є 

суттєвим кроком підприємства до здобуття своїх 

конкурентних переваг на ринку.
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Рис. 2. Концепція «Rasci»

Тож на основі аналізу міжнародного досвіду 

управління конкурентоспроможністю можна ви-

окремити такі шляхи підвищення конкурентних 

переваг підприємства на ринку:

— зміна асортименту продукції відповідно до 

потреб споживачів;

— використання акційних та бонусних про-

грам для заохочення клієнтів;

— підтримання цін на продукцію на конку-

рентному рівні, що забезпечує збільшення това-

рообігу компанії;

— акцент на високу якість та безпечність про-

дукції;

— постійне поліпшення, модернізація, оновлен-

ня виробничих, збутових та управлінських процесів;

— зрозуміле планування площі магазинів та 

приваблива презентація продукції;

— ввічливий та навчений персонал.

Висновки. В умовах ринкових відносин осо-

бливо важливим завданням для кожного підпри-

ємства стає управління його конкурентоспромож-

ністю. Цей процес є складовою частиною загальної 

системи управління підприємством, який спрямо-

ваний на систематичне вдосконалення характе-

ристик продукції, розширення каналів збуту, зрос-

тання кількості покупців та середньої вартості його 

покупки. Така політика розвитку компанії має 

орієнтуватися на певні умови, зокрема на ступінь 

НТР, ефективність використання ресурсів, рівень 

фінансової незалежності компанії тощо. Для кож-

ної галузі економіки характерний своєрідний набір 

інструментів забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. Для торговельних підприємств та-

кими є: широкий асортимент продукції, її висока 

якість та доступний рівень цін, зручна презентація 

продукції, швидкість обслуговування на касі тощо.

На прикладі міжнародної торговельної компанії 

була проаналізована концепція управління конку-

рентоспроможністю, на основі якої були розроблені 

та впроваджені нові проекти з її підвищення, серед 

яких: розподіл продукції з низькими цінами на ринку 

відповідно до категорій Mass Merchandising Articles, 
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Анотація. У статті проводиться аналіз стану рівня зайнятості в Україні, розглядається досвід регулю-

вання зайнятості та ринку праці зарубіжних країн, визначаються їх основні проблеми та шляхи вирішення. 

Виокремлюються загальні принципи регуляторної політики України і пропонується механізм удосконалення 
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Постановка проблеми. Підвищення рівня за-

йнятості населення, покращення її якісних харак-

теристик є важливими передумовами економічного 

розвитку країни. У зв’язку з цим економічно розви-

нуті країни та міжнародні організації відносять про-

блеми зайнятості до тих, вирішення яких впливає на 

забезпечення соціально-економічної стабільності 

суспільства. Проте у різних країнах існують свої від-

мінності у реалізації політики зайнятості населення. 

На теперішній час в Україні відсутні ефективні ме-

ханізми регулювання зайнятості населення, що спо-

нукає до необхідності адаптації політики зайнятості 

до європейських вимог, забезпечення узгодженості 

та збалансованості інтересів у суспільстві, форму-

вання сталої фінансової основи та реформування 

законодавчо-нормативної бази.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Комплексному теоретико-практичному дослі-

дженню питань з регулювання зайнятості на дер-

жавному та регіональному рівнях присвятили свої 

праці українські вчені Д. Богиня, О. Грішнова, 

Т. Заяць, Е. Лібанова, У. Садова, Л. Семів, О. Вол-

кова та ін. Але яскрава палітра поглядів з приводу 

регулювання зайнятості так й залишається оста-

точно не завершеною.

Метою статті є дослідження основних напря-

мів та шляхів використання зарубіжного досвіду для 

розробки програм зайнятості населення в Україні 

на державному та регіональному рівнях. Поставле-

на мета зумовила необхідність реалізації таких зав-

дань: виокремити фактори, які обумовлюють ви-

никнення проблем в галузі зайнятості, спільні для 

більшості розвинутих країн; окреслити альтерна-

тивні шляхи вирішення цих проблем; сформулюва-

ти рекомендації щодо використання закордонного 

досвіду регулювання зайнятості в Україні.

Виклад основного матеріалу. Зайнятість як со-

ціально-економічне явище традиційно є предметом 

державного регулювання. У кожній із країн існує 

власна модель регулювання зайнятості, під якою 

розуміють: надання переваги проведенню активної 

чи пасивної політики зайнятості; ступінь центра-

лізації ринку праці та законодавства з питань за-

йнятості; участь у вирішенні проблемних аспектів 

профспілок, організацій роботодавців тощо [1].

Дослідники виокремлюють п’ять моделей ре-

гулювання зайнятості та ринку праці: американ-

ська (США), скандинавська (скандинавські краї-

ни), англосаксонська (Великобри танія, Канада, 

Ірландія), континентальна, або німецька (Німеч-

чина, Австрія, Бельгія, Нідер ланди, Швейцарія, 

частково Франція), японська [2].

Основою американської моделі є субсидіар-

ний тип соціально-трудових відносин, орієнтація 

працівника на досягнення особистого успіху та 

самореалізацію. Значна увага приділяється пи-

танням професійної орієнтації. Існують як при-

ватні агенції, так і спеціальні центри профорієн-

тації при коледжах та університетах. Наслідком 

є зниження витрат на підготовку спеціалістів на 

30–40 %, а кожний долар, що був вкладений у 

розробку тестів професійного відбору, створює 

економічний ефект в одну тисячу доларів. Уряд 

цієї країни виокремлює в системі регулювання 
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зайнятості такий важливий напрямок, як форму-

вання попиту на робочу силу, в рамках якого реа-

лізується основна частина регулювальних важелів 

держави. Серед них можна виокремити:

 дотації підприємцям, які розширюють за-

йнятість і приймають на роботу осіб, що мають 

особливі проблеми з працевлаштуванням (мо-

лодь, інваліди);

 стимулювання створення робочих місць у 

сфері малого і середнього бізнесу;

 розширення зайнятості в галузях неринкової 

економіки (суспільно корисні роботи) за рахунок 

створення робочих місць структурами у справах 

праці в рамках «програм громадських робіт»;

 податкові пільги та дотації підприємцям за 

збереження робочих місць;

 націоналізація підприємств з метою збере-

ження робочих місць.

Зупинимося на скандинавській або швед-

ській моделі, в основі якої знаходиться проведен-

ня активної політики на ринку праці. Сьогодні 

соціальна політика Швеції ґрунтується на трьох 

основних принципах: досягнення повної зайня-

тості працездатного населення, надання соці-

альних гарантій населенню, забезпечення рівних 

можливостей досягнення добробуту. Соціалізація 

сфери розподілу досягається насамперед з огляду 

на активне і масштабне використання подат ково-

трансфертного механізму. Наприклад, податок на 

прибуток корпорацій становить близько 70 % ба-

лансового показника. Це дає державі можливість 

повністю забезпечити безплатну вищу освіту, 

охорону здоров’я, дотувати широке коло спожив-

чих товарів, пов ністю брати на себе витрати на 

працевлаштування, перенавчання та підвищен-

ня кваліфі кації працівників, які втратили робо-

ту внаслідок структурної перебудови економіки. 

Відпо відно, рівень зайнятості є найвищим, а рі-

вень безробіття становить 1,5–2 % від загальної 

кіль кості зайнятих у суспільному виробництві.

Англосаксонська модель передбачає пере-

важно пасивний характер державної політи ки за-

йнятості, високу частку приватних підприємств 

і громадських організацій у наданні со ціальних 

послуг. Теперішня модель регулювання зайнятос-

ті Великобританії є дієвою та ефективною. До її 

складу входять кілька взаємопов’язаних блоків: 

збір та розповсюдження інформації щодо стану 

попиту і пропозиції на ринку праці, цілісна сис-

тема професійного навчання та працевлашту-

вання, програми навчання та перенавчання для 

підвищення конкурентоспро можності на ринку 

праці жінок та молоді, розробка цільових програм 

громадських робіт, розвиток фондів страхуван-

ня від безробіття, розвиток системи соціального 

забезпечення. Також заслуговує на увагу досвід 

Великобританії у профорієнтаційній діяльності. 

Головним органом координування у професійній 

діяльності Великобританії є служба зайнятості 

молоді, що складається з більш як 3,6 тис. кон-

сультантів та їх помічників. Підготовка спеціаліс-

тів у цій сфері проводиться у країні з 1949 р.

Для континентальної моделі характерний ви-

сокий рівень перерозподілу ВВП через бюджет 

(близько 50 %), прагнення до підтримки високо-

го рівня зайнятості, скорочення чисельності за-

йнятих із підвищенням ефективності праці. Тому 

питанням зайнятості та безробіття приділяється 

першочергова увага. Вона викликана як усвідом-

ленням державою своєї відповідальності за стан 

на ринку праці, так і причинами соціально-по-

літичного характеру, зокрема наявністю значної 

кількості трудових іммігран тів, які створюють 

конкуренцію місцевим працівникам. На нівелю-

вання цього явища у Франції спрямована програ-

ма зайнятості «Нові послуги — нові робочі місця». 

Серед інших заходів вона передбачає відшкоду-

вання державою до 80 % витрат підприємствам на 

створення нових робочих місць для молоді.

У системі державного регулювання розвит-

ку економіки Франції провідне місце відво диться 

податковій політиці, яку формують і здійснюють 

з урахуванням чинників, що визна чають розвиток 

економіки на макрорівні, зокрема рівня зайнятос-

ті та безробіття, економіч ного стану регіонів. Це 

припускає наявність у податковій системі поряд 

із фіскальною функцією потужної стимуляційної 

засади. Розширенню зайнятості держава сприяє за 

допомогою використання механізму податкових 

пільг, серед яких можна виокремити такі:

— використання податкового кредиту для ви-

трат на фахову підготовку;

— звільнення від оподаткування 25 % суми 

приросту витрат на підготовку кадрів;

— пільги для новоутворених акціонерних то-

вариств. Перший та другий рік роботи прибуток 

підприємства не оподатковується, третій — опо-

датковується 25 % прибут ку, четвертий — 50 %, 

п’ятий — 75 %, шостий і далі — 100 % [3].

Японською моделлю передбачаються гарантії 

зайнятості працівникам протягом усього трудово-

го життя, збільшення усіх видів виплат залежно, 

насамперед, від стажу робо ти. Рівень безробіт-

тя в Японії протягом останніх років становить 

3–3,5 %. Однак вітчизняні науковці зауважують, 

що це модель, яка може бути реалізована у спе-

цифічному менталь ному середовищі, зважаючи 

на те, що умови життя відрізняються від західно-

європейських та українських стандартів.

Для ґрунтовного вивчення зарубіжного до-

свіду необхідно ретроспективно дослідити дина-

міку змін соціально-економічної ситуації у країні 

(зокрема на ринку праці) та оцінити ефект від-

повідних регулятивних заходів держави. Таке до-

слідження є надзвичайно складним та об’ємним 

і потребує координованої участі фахівців. Наразі 
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Міжнародна організація праці (МОП) є органі-

зацією, яка робить можливим співробітництво 

спеціа лістів різних країн з обміну власним досві-

дом регулювання та розробляє рекомендації, що 

можуть бути впроваджені з урахуванням реалій су-

часної соціально-економічної ситуації в Україні. 

Власне участь у МОП (співробітництво з МОП) є 

чи не єдиним надійним практич ним шляхом ви-

вчення та використання зарубіжного досвіду.

Отже, можна виокремити низку факторів, які 

обумовлюють виникнення проблем у галузі зай-

нятості, спільних для більшості розвинутих країн, 

та окреслити основні шляхи їх вирішення:

1. Посилення утриманських настроїв серед на-

селення, пасивність щодо пошуку роботи, покла-

дання на соціальні трансферти. На боротьбу з цим 

явищем у Данії спрямований прийнятий у 1996 р. 

закон, згідно з яким молодь не тільки має право, 

а й зобов’язана активно залучатися до ринку пра-

ці [4]. Законом було введене вікове обмеження за 

нижньою межею для надання статусу безробітного, 

допомога з безробіття молоді зменши лася вдвічі з 

метою стимулювання до пошуку роботи чи залу-

чення до спеціальних програм. Франція, Канада та 

Бельгія підвищують трудовий стаж, необхідний для 

отримання допомоги з безробіття. Використовуєть-

ся також і скорочення періоду виплати допомоги 

(Франція, Швейцарія, Японія, Іспанія) [4].

2. Наявність значної кількості трудових іммі-

грантів і подальше посилення іммігра ційних тен-

денцій, створення мігрантами суттєвої конкурен-

ції місцевим працівникам.

3. Перенесення виробничих потужностей за 

кордон з метою зменшення оподаткування та залу-

чення дешевої робочої сили. Результатом експорту 

робочих місць може бути зростання безробіття та 

посилення соціальних проблем. Запровадження 

податкових пільг для новоутворених підприємств, 

зокрема малих та середніх, характерне для Фран-

ції та Німеччини. Використовуються також пільги 

з оподаткування прибутку, спрямовані на змен-

шення податкової бази на суму коштів, вкладених 

у створення робочих місць, профе сійне навчання 

та перенавчання працівників, пільги зі звільнення 

від виплат у соціальні фонди, зменшення ставок 

оподаткування за працевлаштування неконкурен-

тоспроможних категорій громадян.

4. Якість робочих місць і підготовки кадрів. 

Проблема кваліфікації кадрів успішно вирішуєть-

ся з огляду на активне проведення профорієнта-

ційної роботи, навчання та перекваліфікацію пра-

цівників на державному, місцевому та галузевому 

рівнях. Завдяки цим заходам кількість зайнятих 

висококваліфікованих робітників у США досягає 

43 %, у Німеч чині — 56 %, в Японії — 72 % [5].

Тому варто зазначити, що з метою зниження 

ризику виникнення окреслених проблем у нашій 

державі та успішного нівелювання їх негатив-

них наслідків необхідно займатися активними 

досліджен нями шляхів їх вирішення, що застосо-

вуються іншими країнами.

В Україні склалася певна система державного 

регулювання ринку праці, сформовано відповідне 

інституційне середовище. У правовому полі регу-

лювання ринку праці забезпечується Конститу-

цією України, Законами України «Про зайнятість 

населення» та «Про загальнообов’язкове держав-

не соціальне страхування на випадок безробіття», 

численними нормативно-правовими актами. Дер-

жавне регулювання ринку праці — цілеспрямова-

ні дії держави та її владних структур, що перед-

бачають: забезпечення максимальної зайнятості 

населення відповідного рівня розвитку продук-

тивних сил; усунення й попередження дисбалансу 

в попиті та пропозиції робочої сили; узгодження 

трудових відносин; забезпечення прав і свобод 

людини, в тому числі соціальне забезпечення, со-

ціальний захист, надання інших соціальних благ 

на створення умов для підвищення якісного скла-

ду людського потенціалу, високого рівня та якості 

життя населення. На нашу думку, основною метою 

державного регулювання ринку праці є створення 

відповідних умов для забезпечення максимально 

можливої рівноваги між попитом і пропозицією 

робочої сили, оптимального розміру заробітної 

плати при зазначеному рівні розвитку економіки, 

забезпечення соціального захисту працівників та 

прав людини, сприятливих умов для відтворення 

конкурентоспроможного людського капіталу.

В Україні державне регулювання ринку праці 

здійснюється за допомогою державної політики, 

яка включає правові, адміністративні, організа-

ційні, економічні та соціальні важелі та методи.

Економічні важелі державного регулювання 

національного ринку праці впливають на політи-

ку зайнятості через грошово-кредитну, бюджет-

но-податкову, інвестиційно-інноваційну, протек-

ціоністську політику тощо.

Об’єктами державного регулювання ринку 

праці є процеси та умови функціонування і від-

творення робочої сили, зайнятості населення, на 

які спрямовано організаційну, координаційну та 

стимулювальну діяльність відповідних суб’єктів 

державних владних структур.

Згідно із теорією управління до суб’єктів 

управління відносять соціуми — народ. Громадя-

ни (народ) є первинними суб’єктами управління, 

а створені ними установи, організації, інститути 

(вторинні суб’єкти) спрямовують свою діяльність 

на забезпечення та вдосконалення усіх сфер жит-

тєдіяльності людини. Тобто громадяни (групи лю-

дей) як суб’єкти управління є носіями певних ін-

тересів і потреб, на яких ґрунтується їхня спільна 

діяльність. Тому суб’єктами регулювання ринку 

праці є державні установи, організації та посадові 

особи, які формують державну політику, здійсню-
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ють цілеспрямований регулювальний вплив на 

соціальні процеси у сфері ринку праці та трудових 

відносин відповідно до повноважень, делегова-

них їм народом.

На сьогодні до загальних принципів регуля-

торної політики України на ринку праці можна 

віднести такі:

— верховенство права і закону;

— забезпечення гарантій та свобод громадян, 

високий рівень захищеності особистості;

— соціальний захист та соціальне забезпечен-

ня працівників і громадян;

— мінімізація державного втручання.

Формування системи принципів регулюван-

ня ринку праці повинне ґрунтуватися на загаль-

них основних принципах державної регуляторної 

політики, оскільки саме регуляторними актами 

впроваджуються в життя найбільш важливі рі-

шення щодо регулювання ринку праці та забезпе-

чення зайнятості населення.

Наведені авторами принципи державного ре-

гулювання ринку праці відповідають змістовній 

спрямованості визначень і свідчать про переважну 

спрямованість їх на вирішення найважливішого 

завдання — досягнення та підтримку соціоеконо-

мічної рівноваги в суспільстві. Це завдання зумов-

лене специфікою сфери ринку праці, яка включає 

соціально-трудові, соціально-економічні відноси-

ни та пов’язані з ними проблеми, що виникають 

в умовах розвитку економіки, глобалізації (безро-

біття, соціальна незахищеність, інфляція та інші), і 

потребують вирішення чи попередження.

Виходячи з цього, основними завданнями 

державного регулювання ринку праці є такі:

— створення економічних передумов насе-

лення на основі розробки і реалізації економічної 

політики, спрямованої на розвиток нових і збере-

ження наявних ефективних робочих місць;

— сприяння подоланню дисбалансу між по-

питом і пропозицією робочої сили;

— використання економічних регуляторів 

розширення попиту на робочу силу з тісним по-

єднанням із загальноекономічною політикою 

розвитку економіки (інвестиціями, кредитно-фі-

нансовою системою, податковою, бюджетною, 

зовнішньоекономічною діяльністю);

— надання соціальних послуг населенню, у 

тому числі роботодавцям;

— організація профорієнтаційної роботи;

— створення державної системи моніторингу і 

прогнозування потреб економіки (залежно від си-

туаційних моделей економічного розвитку) щодо 

професійно-кваліфікаційного складу робочої сили;

— створення умов для забезпечення посиль-

ної участі соціально вразливих верств населення в 

суспільному виробництві;

— сприяння скороченню і обмеженню не-

формальної зайнятості.

Державне регулювання ринку праці передбачає 

використання всього спектра традиційних і специ-

фічних методів, прийомів, засобів. У загальному 

виді, враховуючи особливості та специфіку методів 

для розробки, прийняття і реалізації регуляторних 

дій держави у сфері ринку праці, вони об’єднані в 

такі групи: фінансово-кредитні, економічні, статис-

тичні, правові, організаційні, інформаційні методи.

Державне регулювання ринку праці та за-

йнятості здійснюється Міністерством праці і со-

ціальної політики України, Державною службою 

зайнятості через їх структурні та регіональні під-

розділи, в тому числі шляхом розробки і реаліза-

ції державних і регіональних програм зайнятості. 

Зміст, форми, шляхи досягнення мети регулюван-

ня залежать від конкретного стану соціально-еко-

номічного розвитку суспільства [6]. Економічні 

кризи, які періодично виникають, показали, що 

задекларовані науковими економічними школа-

ми принципи державного регулювання як необ-

хідність доповнення ринкових механізмів ре-

гулювання у сфері ринку праці не відповідають 

принципам саморегулювання і без зовнішнього 

(державного) втручання не можуть швидко, без 

значних втрат відновити нормальне функціону-

вання ринку праці, забезпечити оптимальне спів-

відношення його параметрів. Це положення під-

тверджується і в роботах вітчизняних вчених.

Теорія управління визнає основними методами 

державного регулювання економіки і ринку пра-

ці універсальні методи, а саме: правові, економіч-

ні, організаційні. Удосконалення взаємовідносин 

держави і регіонів щодо регулювання ринку праці 

та зайнятості, розв’язання багатомірних завдань за 

кожним з основних об’єктів регулювання доцільно 

розглядати на державному і регіональному рівнях.

У системі соціально-економічних відносин 

зайнятість населення є досить важливим макро-

економічним показником розвитку країни. 

Функція управління зайнятістю покладається на 

державу і регіональні органи влади.

Державна система регулювання зайнятості 

має свою організаційну систему (Міністерство 

праці і соціальної політики України, Державна 

служба зайнятості, регіональні служби зайнятос-

ті, координаційний комітет сприяння зайнятості 

населення), правове (Конституція України, за-

кони, нормативні акти) та економічне (Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття) забезпечення.

Виконавчі структури державного регулювання 

зайнятості діють за єдиною технологією в тісній 

взаємодії з місцевими службами зайнятості і врахо-

вують регіональні особливості, рівень соціально-

економічного розвитку, проблеми ринку праці та 

зайнятості населення. На державному і регіональ-

ному рівнях розробляються щорічно і на більш 

довгостроковий період Державна і регіональні 
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програми зайнятості, у яких визначені цілі, фор-

ми і засоби їх реалізації, відповідальні виконавці, 

строки виконання окремих заходів. Як свідчать до-

слідження, ці програми практично не враховують 

основні напрямки, тенденції розвитку економіки, 

галузей господарства, у тому числі експортоорієн-

тованих. Підвищення дієвості програм зайнятості, 

на нашу думку, може забезпечуватися на основі 

тісного взаємозв’язку і поєднання Державної про-

грами соціально-економічного розвитку країни з 

Державною програмою зайнятості як її складової. 

У той же час при розробці та впровадженні в прак-

тику регіональних програм зайнятості необхідно 

базуватися на державних програмах і враховувати 

специфіку завдань кожної з них. Важливою про-

блемою подальшого удосконалення механізмів 

державного регулювання ринку праці і зайнятості 

є уточнення функцій виконавчих структур та по-

силення їх взаємозв’язку з державною службою 

зайнятості на різних рівнях управління [7]. Щодо 

розвитку стимулювання створення нових і вико-

ристання вакантних робочих місць, то воно має 

бути в числі основних функцій органів держав-

ного управління усіх рівнів і спрямовуватися на 

створення умов для першочергового забезпечення 

потреб у конкурентоспроможній робочій силі екс-

портоорієнтованих галузей господарства, які ви-

значені як спеціалізовані, високотехнологічні га-

лузі та забезпечують основні валютні надходження 

від експорту виробленої продукції.

Удосконалення системи регулювання ринку 

праці потребує тісної взаємодії суб’єктів управ-

ління у цій сфері на державному рівні (внесення 

відповідних доповнень до трудового законодав-

ства країни, прийняття нормативних документів 

щодо регламентації трудової діяльності малозахи-

щених верств населення), на регіональному рівні 

(організація Державною службою зайнятості цен-

трів реабілітації, підготовки і працевлаштування 

осіб з обмеженими можливостями; посилення 

координації дій з Міністерством праці і соціаль-

ної політики України і галузевими міністерства-

ми). Для вдосконалення механізмів регулювання 

ринку праці на державному і регіональному рів-

нях важливим є формування такої системи соці-

ально-трудових відносин і соціального забезпе-

чення населення, яка б законодавчо гарантувала 

продуктивну зайнятість людей на зразок того, як 

це робиться в країнах ЄС, у тому числі розробку, а 

також впровадження високих стандартів життя. У 

сучасних умовах вітчизняна стандартизація соці-

альної сфери орієнтується на соціальне обслуго-

вування, соціальні норми та нормативи, соціальні 

послуги та якість їх надання [8].

Удосконалення механізмів взаємодії суб’єктів 

державного і регіонального регулювання ринку 

праці обумовлено зростанням значущості регіону 

в країні, структурою господарства, наявністю ре-

сурсів, рівнем економічного і соціального розвит-

ку, проблемами у сфері ринку праці і зайнятості 

населення в умовах відкритої економіки та світо-

вої фінансової кризи.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, дослідження проблеми вдо-

сконалення механізму регулювання ринку праці 

та зайнятості надає можливість запропонувати 

певні узагальнення, сформулювати висновки і 

пропозиції, які полягають у такому:

— в сучасних умовах в Україні склалася певна 

система державного регулювання ринку праці на 

різних рівнях управління. У той же час інтеграція 

країни до умов світового економічного простору 

потребує подальшого вдосконалення механізмів 

державного і регіонального регулювання ринку 

праці та зайнятості населення, спрямованого на 

підвищення конкурентоспроможності економі-

ки країни на основі підготовки конкурентоспро-

можної робочої сили, аналогічно розвиненим 

країнам, та впровадження нових підходів до дер-

жавного регулювання ринку праці та взаємодії із 

суб’єктами управління інших рівнів;

— програми зайнятості населення, які розро-

бляються на державному і регіональному рівнях, 

не повною мірою враховують основні тенденції, 

напрями розвитку економіки країни, галузей гос-

подарства, зокрема пріоритетність перспективних, 

експортоорієнтованих галузей, які виокремлю-

ються на фоні вступу України до СОТ. Підвищення 

ефективності впровадження в практику програм 

зайнятості та їх значення в регулюванні процесів у 

сфері ринку праці може забезпечуватися на основі 

тісного взаємозв’язку Державної програми соці-

ально-економічного розвитку і Державної програ-

ми зайнятості населення як її складової;

— система залучення до трудової діяльності 

осіб з обмеженими можливостями включає певні 

етапи відбору, оцінки рівня працездатності і мож-

ливостей до праці різних груп цього контингенту, 

організацію центрів реабілітації за видами фізич-

них вад, спеціалізацію і професійну підготовку, 

створення умов (обладнання) для праці.

Залучення неконкурентоспроможних груп 

населення до трудової діяльності дозволить врів-

новажити їх психологічний стан і соціальний 

статус, відчути себе необхідними для суспіль-

ства, самостійно заробляти кошти, скоротити 

державні витрати на їх повне утримання, для 

чого необхідна тісна взаємодія державних і регіо-

нальних структур щодо регулювання суспільних 

відносин, у т. ч. внесення необхідних змін до тру-

дового законодавства, прийняття нормативних 

документів, вирішення комплексу відповідних 

організаційних питань тощо;

— посилення взаємозв’язку держави і регіону 

щодо регулювання ринку праці та зайнятості базу-

ється на відповідних правових і організаційно-нор-
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мативних актах, виявленні слабкості інституціо-

нального впливу на ринок праці та точок взаємодії 

суб’єктів управління різних рівнів, формулюванні 

пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до 

сучасних вимог глобалізаційних процесів;

— необхідно сформувати комплексну мо-

дель розробки управлінських рішень щодо удо-

сконалення механізмів державного і регіональ-

ного регулювання ринку праці та зайнятості, 

яка включає об’єкти регулювання ринку праці, 

завдання вдосконалення, розкриття змісту (сут-

ності) вдосконалення, визначення рівня при-

йнятих рішень, виконавців.
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Анотація. Розглянуто значення фінансових важелів у механізмі державного регулювання аграрного сек-

тору. Зазначено інструменти, що використовуються з метою регулювання аграрного виробництва у ЄС, 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-

витку економіки наукова проблема пошуку ефек-

тивних форм державного регулювання аграрного 

сектору потребує аналізу світового досвіду з метою 

з’ясування можливості його застосування в Украї-

ні. Світовий досвід розвитку сільського господар-

ства за останні десятиліття свідчить про зростання 

ролі держави в регулюванні сільськогосподарсько-

го та продовольчого ринків. У економічно розви-

нених країнах аграрний сектор прийнято розгляда-

ти як систему, що не здатна до саморегулювання. 

Засоби, що виділяються на підтримку сільського 

господарства, визнаються при цьому компенса-

цією втрат галузі в умовах нестабільності ринку.

Більшість економічно розвинених держав 

проводять стимулювальну аграрну політику, зміс-

том якої є надання різного роду дотацій, субсидій 

та пільг сільгоспвиробникам. Її основними ін-

струментами зазвичай є компенсаційні платежі, 

платежі за умови збитку від стихійних лих, ці-

нове регулювання ринку сільськогосподарських 

товарів, митно-тарифна політика, виділення 

засобів на розвиток інфраструктури сільського 

господарства, агролізинг та інші. Державна фі-

нансова підтримка аграрного сектору визнається 

економічним механізмом регулювання доходів 

сільгоспвиробників, структури сільськогосподар-

ського виробництва, аграрного ринку, міжгалузе-

вих та міжгосподарських стосунків, забезпечення 

розвитку сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам державного регулювання аграрного сек-

тору присвячено праці вітчизняних науковців 

П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, І. Демчак, С. Зорі, 

І. Кобути, М. Кропивка, С. Майстро, О. Могиль-

ного, В. Онегіної, Б. Супіханова, Н. Фещенко, 

О. Шубравської та інших. Разом з тим зростаюча 

значущість аграрного сектору України спричиняє 

необхідність проведення подальших досліджень 

з метою пошуку можливостей державного впли-

ву на збільшення обсягів виробництва сільгосп-

продукції, покращання її якості, зростання над-

ходжень від її експорту, забезпечення населення 

екологічно чистими продуктами харчування, за-

безпечення відродження сільських територій.

Метою статті є огляд фінансових інструмен-

тів державного регулювання аграрного сектору та 

з’ясування їх ролі у розвитку сільгоспвиробництва.

Виклад основного матеріалу. Однією зі складових 

державного регулювання економіки є державна під-

тримка аграрного сектору. Головні цілі державного 

регулювання сільськогосподарського виробництва 

та сільського розвитку в цілому співпадають із кла-

сичними цілями державного регулювання. Таки-

ми цілями визнають економічний розвиток, повну 

зайнятість, економічну ефективність, стабільний 

рівень цін, економічну свободу, справедливий роз-

поділ доходів, економічну забезпеченість, збалансо-

ваність експорту та імпорту. Проте цілі регулюван-

ня аграрного сектору на кожному етапі залежать від 

багатьох чинників: загального розвитку економіки, 

розвитку галузі, структури економіки на сучасному 

етапі та бажаної структури в майбутньому, ступеню 

участі країни у світовому розподілі праці та світовому 

сільгоспвиробництві. Це підтверджується наявніс-

тю у світі двох підходів до державного регулювання 

аграрного сектору: північноамериканського та євро-

пейського. Обидва підходи характеризуються спря-

муванням дій держави на здійснення підтримки на 

рівні, достатньому для рішення завдань, актуальних 

для сільського господарства на конкретному етапі 

розвитку. Проте завдання підтримки у США та ЄС 

дещо відрізняються [1–6]. Основою для прийняття 

рішень стосовно регулювання аграрного сектору в 

ЄС є САП (Спільна аграрна політика, Common Ag-

ricultural Policy). До цілей та завдань САП належать:

1) підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції шляхом модер-

нізації виробничого процесу та раціонального ви-

користання трудових ресурсів;

2) забезпечення високого життєвого рівня 

для виробників сільськогосподарської продукції;
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3) стабілізація ринку сільськогосподарської 

продукції;

4) забезпечення гарантованої пропозиції про-

довольства;

5) сприяння встановленню оптимальних для 

споживачів цін.

Європейська економіка є більш соціально 

орієнтованою, як наслідок — необхідний розмір 

державної допомоги визначають такі завдання: 

1) зближення регіонів за доходами сільгоспвироб-

ників; 2) підтримка доходів сільгоспвиробників 

на рівні доходів інших галузей; 3) недопущення 

швидкого скорочення кількості зайнятих у сіль-

ському господарстві (як фактора, що може спри-

чинити соціальні проблеми).

Європейський підхід до підтримки аграрно-

го сектору характеризується комплексністю, за-

безпечує належну прибутковість більшості видів 

сільськогосподарської продукції та галузі сіль-

ського господарства в цілому, дозволяє охопити 

підтримкою велику кількість видів сільськогос-

подарської продукції та значні обсяги її виробни-

цтва, однак при цьому здійснює значний вплив 

на рівень цін, знижує конкуренті переваги сіль-

ськогосподарської продукції на світових ринках, 

характеризується слабкою адаптацією до змін 

рин кових умов та складним механізмом функці-

онування з нерівномірним розподілом підтримки 

між регіонами та виробниками продукції, а також 

потребує значних бюджетних витрат.

На відміну від Європи, у США мета аграрної 

політики менше залежить від соціальних завдань. 

Головна мета державної підтримки у США — 

сприяти розвитку конкурентоспроможності та 

допомогти фермерам пережити несприятливий 

період. Цим визначається вибір інструменту дер-

жавного захисту сільгоспвиробника. Таким ін-

струментом є заставні ціни. Під час падіння цін 

американський фермер має можливість здати 

державі на зберігання свою продукцію за застав-

ними цінами. Це дозволяє без втрат продовжува-

ти виробничий процес. У випадку покращання 

цінової ситуації виробник має змогу забрати свою 

продукцію на реалізацію, повернувши з виручки 

отримані від держави кошти.

Аграрна політика США, так само як і в ЄС, 

характеризується гнучкістю, постійними змінами 

відповідно до потреб економіки сільського госпо-

дарства та країни, що досягається прийняттям за-

конів на період 5–6 років (The 1996 Farm Bill, The 

2002 Farm Bill, The 2008 Farm Bill).

Основними цілями аграрної політики визна-

но: поліпшення життя громадян через підтримку 

товарного сільськогосподарського виробництва; 

забезпечення безпечного, повноцінного і до-

ступного продовольства; зменшення чисельнос-

ті населення, що не доїдає, як у країні, так і за 

кордоном; раціональне використання орних зе-

мель, пасовищ і лісів та охорона навколишнього 

середовища; розвиток наукових досліджень та 

освіти; сприяння розвитку сільських територій і 

надання достатніх економічних можливостей їх 

жителям; розширення світових ринків для про-

дукції сільського господарства.

Незважаючи на існування різних підходів, 

здійснення державою підтримки аграрного сек-

тору відбувається шляхом використання різнома-

нітних напрямів, важелів, засобів та методів дер-

жавного регулювання.

До напрямів державного регулювання аграр-

ного сектору відносять [7]:

1) середньо- та довгострокове програмуван-

ня. Його важелями є довгострокове планування 

державних капіталовкладень, а також субсидуван-

ня і бюджетна підтримка (тобто фінансові важелі 

як складова фінансового механізму держави);

2) автоматичні регулятори. Тут також задіяні 

фінансові важелі, в першу чергу — податки;

3) антициклічні регулятори. До них прийнято 

відносити такі фінансові важелі:

— заходи фіскальної політики: державні заку-

півлі, державні капіталовкладення, трансфертні 

платежі, регулювання податкових ставок, амор-

тизаційну політику;

— заходи кредитної політики: зміну облікової 

ставки, зміну умов кредитування, кількісні обме-

ження кредиту.

До засобів державного регулювання аграрно-

го сектору належать:

1) прямий державний вплив: визначення 

стратегічних цілей; державні замовлення і конт-

ракти; державна підтримка програм; нормативні 

вимоги до якості продукції; квотування імпорту 

та експорту;

2) опосередковане регулювання: податкові 

ставки і пільги; регулювання цін, їх рівня і спів-

відношення; кредитні ставки і кредитні пільги; 

митне регулювання експорту та імпорту.

Методами державного регулювання аграрно-

го сектору є:

1) правові та адміністративні методи: закони, 

законодавчі та нормативні акти; засоби заборони, 

дозволу та примусу;

2) економічні методи: прогнозування, пла-

нування і програмування; матеріальні стимули і 

санкції; фінансування; кредитування; регулюван-

ня прибутків і цін.

Зазначимо, що, незважаючи на значну кіль-

кість програм підтримки цін на сільськогосподар-

ську продукцію, важливі наслідки цих програм 

для фермерів, споживачів та суспільства є незмін-

ними [8, с. 248–249]: 1) виникнення надлишків 

сільськогосподарської продукції; 2) збільшення 

доходів сільгоспвиробників; 3) зростання витрат 

споживачів; 4) збитки для суспільства як наслідок 

зростання податкового навантаження.
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У ЄС ключовими елементами системи 

дер жавної підтримки сільгоспвиробництва є: 

1) контроль за пропозицією шляхом застосуван-

ня виробничих квот, обмежень площ посівів та 

щільності худоби на одиницю площ угідь; 2) пла-

тежі прямої підтримки доходів; 3) трирівнева 

система цінової підтримки: «цільові ціни», «ін-

тервенційні ціни» та «порогові ціни».

Євросоюз встановлює орієнтовні ціни на 

сільгосппродукцію, які дозволяють забезпечити 

певний рівень рентабельності сільгоспвиробни-

цтва. Підтримка встановлених цін досягається за 

допомогою ринкових механізмів: держава заку-

повує надлишки у випадку перевиробництва, а у 

випадку зростання ціни вище граничного рівня — 

підвищує пропозицію шляхом продажу продукції 

з державних запасів. Верхньою межею в захисті 

є цільова ціна — це бажана оптова ціна, бажана 

ринкова ціна для регіонів найбільшого дефіциту 

продукції. Цільові ціни мають служити індика-

тором для регулювання ринкових цін, а також є 

базою для розрахунку інших цін підтримки. Ін-

тервенційні ціни встановлюються як відсоток від 

цільових на рівні, що дозволяє покривати витрати 

виробництва граничних ферм. Їх призначення — 

бути межею зниження ринкових цін і забезпечити 

рівень доходів аграріїв, необхідний для відтворен-

ня виробництва. Інтервенційні агенції зберігають 

продукцію до покращання ринкової ситуації або 

експортують її на світові ринки (досить часто зі 

збитками для бюджету, обумовленими різницею 

між світовими та інтервенційними цінами). Ці-

льові ціни дають змогу розрахувати рівень поро-

гових цін для захисту європейських виробників 

від зміни світових цін. З метою недопущення 

зниження ефективності сільгоспвиробництва 

європейська система підтримки передбачає за-

стосування механізмів, які мають стимулювати 

зниження виробниками рівня витрат. Загальною 

тенденцією для Євросоюзу останніми роками є 

зниження частки загального рівня підтримки від-

носно ВВП, проте абсолютний розмір підтримки 

залишається достатньо високим і перевищує се-

редній рівень по країнах ОЕСР.

У США заходами безпосередньої підтримки 

цін і доходів фермерів є: прямі платежі, антицикліч-

ні платежі, маркетингові позики, різницеві платежі.

Прямі платежі (direct payments) виплачують-

ся фермерам, які уклали з державою контракт і 

вирощують програмні види продукції: пшеницю, 

кукурудзу, сою, сорго, ячмінь, овес, олійні куль-

тури. Застосування понижувального коефіцієнту 

(0,85) дозволило віднести прямі платежі до захо-

дів «блакитної скриньки» за класифікацією СОТ 

та уникнути зобов’язань з їх скорочення.

Антициклічні платежі (counter-cyclical pay-

ments) товаровиробники можуть отримати у ви-

падку, якщо ефективні ціни є нижчими від цільо-

вих. Розрахунок проводиться відносно урожаю, 

який може отримати фермер з 85 % площі. До 

програмних видів продукції належать: пшениця, 

кукурудза, сорго, ячмінь, овес, бавовна, рис, соя, 

олійні культури.

Програма маркетингових позик передбачає для 

фермерів можливість отримати кредит під заставу 

продукції (пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, на-

сіння соняшника, цукру, сорго, рису, меду, арахісу, 

бавовни, вовни). Із закінченням дії кредиту (9 міся-

ців) виробник або має виплатити суму позики зі вста-

новленими відсотками, або передати право власності 

на заставну продукцію. У випадку, якщо ринкові ціни 

є нижчими від заставної ціни, фермери мають мож-

ливість отримати різницеві платежі.

Відносно ринків фруктів, овочів, горіхів, 

молочної продукції у США діють маркетингові 

угоди (agreements) та правила (orders). Марке-

тинговими правилами обумовлюються якість, 

ґатунок продукції, обсяги пропозиції для окре-

мих виробників, дослідження, рекламні кампа-

нії. Крім цього, відносно виробників молока у 

США діє цінова підтримка продукції за рахунок 

державних закупівель.

Поряд із підтримкою цін у період 1996–

2002 рр. широко впроваджувалася реалізація 

продуктових програм (талонів на харчування, 

шкільних сніданків) з метою впливу на попит на 

сільськогосподарську продукцію. У США також 

широко застосовуються заходи стосовно знижен-

ня ризиків в агробізнесі (субсидії на страхування, 

допомога у випадку стихійного лиха, створення 

стабілізаційних фондів), програми кредитного за-

безпечення фермерів, податкові пільги.

Таким чином, як у ЄС, так і в США державна 

підтримка сільгоспвиробництва здійснюється за 

двома напрямами.

Першим напрямом є регулювання ринку, зо-

крема:

1. Регулювання співвідношення цін. Дося-

гається шляхом: встановлення фіксованих, гра-

ничних, цільових, інтервенційних, заставних цін; 

встановлення граничних норм рентабельності пе-

реробних підприємств; встановлення граничних 

норм торговельно-збутової націнки; встановлен-

ня маркетингових угод та правил; регулювання 

через оподаткування (фінансовий важіль).

2. Регулювання пропозиції сільгосппродукції 

через використання продовольчих ресурсів з ре-

зервних, інтервенційних, заставних та регіональ-

них запасів; обмеження обсягів виробництва, по-

сівних площ, поголів’я; виробничі, маркетингові 

квоти; встановлення маркетингових угод та пра-

вил; обмеження імпорту (тарифні та нетарифні); 

надання субсидій на зберігання продукції; регу-

лювання через оподаткування.

3. Регулювання попиту на сільгосппродук-

цію. З його метою відбувається: здійснення ін-
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тервенційних та заставних закупівель; надання 

експортних субсидій; надання продовольчої до-

помоги; надання субсидій споживачам; встанов-

лення маркетингових угод та правил; регулюван-

ня через оподаткування.

Основним фінансовим важелем регулюван-

ня ринку сільгосппродукції є регулювання через 

оподаткування.

Другий напрям державної підтримки сільгоспви-

робництва, зменшення ризиків сільгоспвиробників 

характеризується широким використанням різнома-

нітних важелів фінансового механізму, а саме:

1. Підтримка доходів виробників через прямі 

бюджетні виплати виробникам (дотації на тону 

продукції, на 1 голову худоби, на 1 га посівів); вста-

новлення норм прибутку в сільському господар-

стві; компенсація різниці в ціні на внутрішньому 

та світовому ринках; відшкодування збитків від 

надзвичайних подій; встановлення мінімального 

рівня оплати праці; пільгове оподаткування.

2. Підтримка ресурсного та фінансово-кре-

дитного забезпечення шляхом: надання субсидій 

на закупівлю засобів виробництва; часткової ком-

пенсації вартості матеріально-технічних ресурсів; 

компенсації процентних ставок за кредитами; 

пропозиції кредитних ресурсів; здешевлення вар-

тості страхування; фінансування наукових розро-

бок; запровадження пільгового оподаткування.

В Україні найближчими роками регулювання 

сільськогосподарського виробництва та сільсько-

го розвитку передбачається здійснювати відповід-

но до «Стратегічних напрямів розвитку сільського 

господарства України на період до 2020 року» [9]. 

Метою стратегії є розвиток сільського господар-

ства як високоефективної конкурентоспромож-

ної на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі 

економіки, що забезпечує продовольчу безпеку 

держави, виробництво високоякісної сільсько-

господарської продукції в обсягах, достатніх для 

задоволення потреб населення і переробних га-

лузей, та надійну економічну основу соціально-

економічного розвитку українського села. Основ-

ними стратегічними цілями розвитку сільського 

господарства з урахуванням зазначеної мети є:

1) збільшення обсягів виробництва сіль-

ськогосподарської продукції для досягнення 

продовольчої безпеки держави, доведення рівня 

споживання населенням харчових продуктів до 

науково обґрунтованих норм та суттєвого наро-

щення обсягів її експорту;

2) розширення виробництва органічної про-

дукції;

3) збільшення експорту сільськогосподар-

ської продукції;

4) підвищення доходності сільськогосподар-

ського виробництва;

5) підвищення продуктивності та оплати пра-

ці в сільському господарстві.

Поставлених цілей передбачається досягти 

шляхом: підвищення продуктивності рослин ництва 

і тваринництва; розвитку виробництва альтерна-

тивних видів енергії у сільському господарстві; за-

безпечення прибутковості сільськогосподарсько-

го виробництва; забезпечення рівноваги попиту і 

пропозиції сільського господарства; завершення 

земельної реформи; розвитку форм господарю-

вання; розвитку сільськогосподарського підпри-

ємництва та кооперації; техніко-технологічної 

модернізації агропромислового виробництва; роз-

витку аграрного ринку; формування сприятливого 

фінансово-кредитного середовища; інвестиційного 

забезпечення реформаційних перетворень на селі; 

удосконалення інформаційно-аналітичного забез-

печення розвитку галузі; реформування управління 

аграрним сектором; формування ефективної систе-

ми інноваційного забезпечення агропромислового 

виробництва; розвитку сільських територій; розвит-

ку зовнішньоекономічної діяльності.

Стратегія передбачає для досягнення постав-

лених цілей використання низки фінансових ва-

желів, зокрема:

— встановлення державних дотацій за приріст 

поголів’я корів у сільськогосподарських підприєм-

ствах, фермерських господарствах та особистих се-

лянських господарствах (господарствах населення);

— забезпечення фінансової підтримки ви-

робників молока під час придбання сучасних ма-

шин і обладнання для ферм та комплексів;

— запровадження часткової компенсації вар-

тості придбання високопродуктивного поголів’я 

тварин, технічних засобів, новітнього обладнання 

тощо усім малим і середнім формам господарю-

вання на селі;

— надання субсидій за вироблену сільсь ко-

господарську продукцію малим і середнім суб’єк-

там господарювання на селі;

— забезпечення довгострокової підтримки 

розвитку тваринницької продукції;

– надання пріоритетності державної під-

тримки малим та середнім підприємствам;

– запровадження системи державної під-

тримки несільськогосподарських видів діяль-

ності, здійснення заходів щодо стимулювання 

розміщення нових підприємств легкої, харчової 

та інших галузей промисловості, сервісних орга-

нізацій в сільській місцевості з метою створення 

додаткових робочих місць для сільських жителів;

— посилення регулювальних властивостей опо-

даткування (забезпечення реалізації принципів рів-

нонапруженості та справедливості в оподаткуванні);

— формування сприятливого середовища 

господарювання шляхом удосконалення діючого 

спеціального режиму оподаткування доходів від 

сільськогосподарської діяльності, відновлення 

функціонування плати за землю та запровадження 

раціональної системи земельних рентних платежів;
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— недопущення непродуктивних бюджетних 

втрат через недосконалість податкових механіз-

мів, спрямованих на підтримку розвитку сіль-

ського господарства;

— опрацювання ефективного інструментарію 

оподаткування;

— збереження дії спеціального режиму справ-

ляння ПДВ із сільськогосподарських підприємств 

(режиму акумуляції коштів ПДВ), забезпечивши 

вдосконалення порядку його функціонування 

шляхом передбачення централізації частини аку-

мульованих сум з їх подальшим спрямуванням на 

потреби інноваційного розвитку АПВ у рамках 

прийнятих державних цільових програм;

— формування інструментарію та механізмів 

прямого оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників з урахуванням: а) необхіднос-

ті посилення ролі земельних платежів у системі 

фінансового регулювання земельних відносин та 

вдосконалення методичних підходів до визначен-

ня бази їх справляння з метою відображення ре-

альних розмірів рентних доходів та обґрунтування 

оптимального розміру ставок; б) забезпечення 

співіснування двох каналів вилучення доходів 

сільськогосподарських товаровиробників до бю-

джету — податку на прибуток та податку за сіль-

ськогосподарські угіддя;

— функціонування раціональної системи 

обов’яз кових платежів за землі сільськогосподар-

ського призначення з метою посилення фіскаль-

ної ролі земельних рентних платежів, забезпечення 

належного регулювання земельних відносин, обо-

роту сільськогосподарських угідь і створення пере-

думов їх цільового та ефективного використання;

— здійснення прямих бюджетних виплат то-

варовиробникам у порядку та обсягах, що не су-

перечать взятим зобов’язанням перед СОТ;

— збільшення видатків Державного бюджету 

України на соціально-економічний розвиток сіль-

ських територій (в обсягах не менше 1 % ВВП).

Передбачається, що реалізація розроблених 

стратегічних напрямів розвитку сільського госпо-

дарства дозволить досягти значного збільшення 

обсягів виробництва і значного підвищення якос-

ті сільськогосподарської продукції, зниження її 

собівартості, підвищення продуктивності праці, 

зростання прибутковості і конкурентоспромож-

ності галузі, вирівнювання пропорцій та соціаль-

но-економічного розвитку сільських територій.

Висновки. Сучасні світові підходи до регу-

лювання аграрного сектору характеризуються 
різними цілями та значним різноманіттям вико-

ристовуваних інструментів, проте відзначаються 

головним — досягненням поставлених завдань. В 

Україні використовується більшість інструментів 

державного регулювання сільгоспвиробництва: 

дотації, субсидії, регулювання експорту та імпорту, 

регулювання цін. Проте, на нашу думку, відсутнє 

головне — системність підходу та спрямованість 

на кінцевий результат. Це відрізняє нас від інших 

країн, де обсяг державної підтримки залежить від 

визначених стратегічних цілей та закріплений у за-

конодавстві, яке регулярно корегується відповідно 

до завдань конкретного етапу розвитку економіки 

і сільського господарства. Суттєвим позитивним 

кроком є розробка українськими вченими-агра-

ріями «Стратегічних напрямів розвитку сільсько-

го господарства України на період до 2020 року». 

Проте без законодавчого закріплення задекларо-

ваних стратегічних напрямів та без забезпечення їх 

бюджетного фінансування очікувати на досягнен-

ня поставлених завдань не доводиться.
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА 
ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація. У статті розглянуто основні умови забезпечення платоспроможності страхової компанії згідно із 

законодавством України. Розроблено графічну модель зв’язків проміжних показників із результативним складним 

показником платоспроможності страхової компанії та обґрунтовано визначення фінансової безпеки страховика.

Ключові слова: страхова компанія, платоспроможність, фінансова безпека страховика.

Summary. In the article the basic conditions for ensuring the solvency of the insurance company under the laws 

of Ukraine. Developed a graphic model of relations with milestones resulting complex measure insurance company 

solvency and reasonable definition of the financial security of the insurer.

Key words: insurance company solvency, the financial security of the insurer.

Постановка проблеми. На сьогодні страховий 

ринок є рентабельним ринком фінансових послуг, і 

було б недоречно говорити про кризу ефективності 

управління страхових компаній. Однак економічна 

нестабільність виробничої сфери, низький рівень 

доходів населення, що супроводжується зменшен-

ням обсягів страхових премій у страховика, недо-

сконала законодавча база не створюють безпечних 

умов для сталого економічного розвитку страхових 

компаній. Виникає необхідність у зміцненні фінан-

сової безпеки страховиків та забезпеченні стабіль-

ності їх функціонування. У зв’язку зі складністю і 

різноманітністю зовнішніх та внутрішніх фінансо-

вих відносин виникає потреба у високоефективно-

му управлінні фінансами страхових компаній, що є 

необхідною умовою формування їхньої фінансової 

безпеки. Таке управління, перш за все, забезпечу-

ється завдяки аналізу показників фінансової стій-

кості страховика як елементу фінансової безпеки 

страхової компанії. Саме фінансова стійкість є од-

нією із найважливіших характеристик фінансової 

безпеки страховиків з позиції довгострокової пер-

спективи. Фінансова стійкість може бути недостат-

ньою (може призвести до неплатоспроможності 

страховика, відсутності гарантій забезпечення на-

дійного страхового захисту страхувальників) або 

надлишковою (наявність тимчасово вільних кош-

тів власного капіталу і страхових резервів та не-

використання інвестиційних можливостей). Від-

повідно, удосконалення методичних підходів до 

забезпечення фінансової стійкості страховиків, на-

уково обгрунтованний підхід до її оцінки та аналізу 

в сучасних умовах розглядається як найважливіша 

складова фінансової безпеки страхової компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Про блемам забезпечення фінансової стійкості 

страховиків займалися, зокрема, В. Базилевич, 

Я. Шумелда, С. Осадець, О. Гоманкова, Л. Орла-

нюк-Маліцька, В. Фурман та інші.

Разом з тим подальшого дослідження заслуго-

вують питання об’єднання окремих оцінювальних 

показників фінансового стану страхової компанії, 

адже значна їх кількість у фінансовому аналізі не 

сприяє визначенню системи основних показників, 

які впливають на результативний показник.

Метою статті є розробка графічної моделі 

зв’язків проміжних показників фінансового стану 

страхової компанії з її платоспроможністю як ре-

гулятивного індикатора оцінки наслідків фінан-

сової діяльності страховика.

Виклад основного матеріалу. Страхові ком-

панії є специфічними суб’єктами, які концен-

трують на собі майнові інтереси страхуваль-

ників (фізичних і юридичних осіб). У зв’язку з 

цим найважливішою метою діяльності страхової 

компанії є досягнення та підтримка її стійкого 

фінансового стану, який характеризується сис-

темою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання капіталу страховика.

Аналіз фінансового стану страхових компаній 

здійснюється на основі аналізу їхніх фінансових 

звітів. Фінансова звітність згідно із Законом Украї-

ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-

ність в Україні» — це бухгалтерська звітність, що 

містить інформацію про активи і пасиви балансу, 

результати діяльності, власний капітал та рух гро-

шових коштів суб’єкта господарювання (у тому 

числі страхової компанії) за звітний період [1].

Метою складання фінансової звітності стра-

ховика є надання користувачам для прийняття 

управлінських рішень повної, правдивої та неупе-

редженої інформації про фінансовий стан стра-

хової компанії. Фінансова звітність страховиків 

складається з двох груп звітів.

Перша група звітів встановлена для всіх 

суб’єктів господарювання та містить:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про рух грошових коштів;

4) Звіт про власний капітал;

5) Примітки до звітів.

Друга група звітів спеціалізована, яка відоб-

ражає специфіку страхової діяльності. До цієї гру-

пи входять [2]:
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1) Звіт про доходи і витрати страховика;

2) Звіт про страхові платежі та виплати за 

структурними підрозділами страховика;

3) Пояснювальна записка до звітних даних 

страховика;

4) Декларація з податку на доходи (прибуток) 

страховика.

На основі інформації, що містять наведені 

вище звіти, можна розрахувати значну кількість 

абсолютних та відносних показників фінансового 

стану страхової компанії.

Найважливішою характеристикою фінансо-

вого стану страховика є її фінансова надійність 

для страхувальників. Саме з цієї причини страхові 

компанії в Україні є об’єктом постійного нагля-

ду та контролю з боку держави через регулятивну 

діяльність спеціального уповноваженого органу в 

особі Державної комісії з регулювання ринків фі-

нансових послуг (далі — Держфінпослуг) [3].

Перш за все в інтересах страхувальників 

Держфінпослуг надала «Рекомендації щодо ана-

лізу діяльності страховиків», які розроблені з ме-

тою здійснення аналізу діяльності страховиків 

та своєчасного виявлення ризиків у діяльності 

страхових компаній. Наведені в рекомендаціях 

тести раннього попередження використовують-

ся для визначення рівня фінансової надійності 

страховиків та для аналізу капіталу, активів, пе-

рестрахування, страхових резервів, прибутковос-

ті, після чого надається відповідна оцінка. Фак-

тична оцінка кожного показника визначається 

шляхом порівняння розрахункового значення 

показника з відповідною шкалою значень. За-

гальна оцінка визначається як сума фактичних 

оцінок за окремими показниками, помножених 

на відповідні коефіцієнти [4].

Комплексний підхід до визначення фінансо-

вої надійності страхових компаній запропонува-

ли фахівці Українського товариства актуаріїв [5, 

c. 484–485]. За цим підходом показник надійності 

є інтегрованим та визначається за формулою:

 
3

н л п рК К К К   ,

де К
л
 — коефіцієнт ліквідності активів;

К
п
 — коефіцієнт платоспроможності;

К
р
 — коефіцієнт рентабельності страхової 

компанії.

Чим вище значення показника надійності, 

порівняно із середнім за однорідною групою стра-

хових компаній, тим краще їх фінансова стійкість. 

Згідно із Законом України «Про страхування» фі-

нансова стійкість страхової компанії визначається 

за таких умов забезпечення їх платоспроможності:

— наявність сплаченого статутного та гаран-

тійного капіталу страховика;

— створення страхових резервів, достатніх 

для майбутніх страхових виплат і страхових від-

шкодувань;

— перевищення фактичного запасу плато-

спроможності страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності.

Для перспективного забезпечення фінан-

сової стійкості страхової діяльності, а отже, і фі-

нансової надійності страхової компанії в цілому 

важливо мати достатній обсяг власного капіталу, 

страхових резервів, ефективно управляти акти-

вами, визначити пропорції розподілу ризику між 

страховиком і перестраховиком.

Існує значна кількість напрямів фінансового 

аналізу фінансових звітів та звітних даних страхо-

вих компаній (див., наприклад, [5; 6; 7; 8]), основ-

ними серед яких є обчислення платоспроможності, 

визначення відносних показників, частки окремих 

статей фінансових звітів тощо. Але тільки комп-

лексний аналіз певної групи показників дає під-

стави для обґрунтування висновків щодо фінансо-

вого стану страхової компанії. Обчислення зайвих 

коефіцієнтів ускладнює аналіз. Крім того, значна 

кількість розрахованих показників може призвес-

ти до суперечливих висновків, адже більшість з них 

взаємопов’язані та визначають один одного.

Узагальнивши існуючі точки зору до класифі-

кації показників фінансового стану страхової ком-

панії, автор пропонує дотримуватися ситуаційного 

підходу до їх вибору (залежно від конкретної си-

туації). Відібрані показники не повинні надавати 

висновків, що дублюють, повинні підсумовувати 

головні показники операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності страхової компанії, а голов-

не, відібрані показники мають бути підгрунтям 

пропозицій щодо фінансової безпеки страховика.

Найважливішою характеристикою фінансової 

надійності страхової компанії є платоспроможність, 

яка означає здатність страховика за будь-яких обста-

вин своєчасно виконувати грошові зобов’язання згід-

но із законом. Особливо це стосується зобов’язань за 

укладеними договорами страхування.

Виходячи зі статей балансу, платоспромож-

ність означає, що вартість активів страхової 

компанії повинна перевищувати вартість її зо-

бов’язань або дорівнювати їй. Якщо активи стра-

ховика недоступні в певний час для здійснення 

виплат на вимогу страхувальників — страховик 

вважається неплатоспроможним.

В інтересах страхувальників держава забезпе-

чує державний нагляд за дотриманням страхови-

ками умов забезпечення своєї платоспроможнос-

ті. Законом України «Про страхування» визначено 

головні умови забезпечення платоспроможності 

страховиків (табл. 1).

Отже, платоспроможність компанії полягає у 

здатності своєчасно задовольнити платіжні вимо-

ги контрагентів, повертати кредити, здійснювати 

виплату страхових сум та відшкодувань, сплачува-

ти податки та платежі до бюджету та позабюджет-

них фондів, виплачувати заробітну плату тощо.
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Таблиця 1

Основні умови забезпечення платоспроможності страховика згідно із законодавством України [3]
Показники Характеристика основних умов платоспроможності згідно із законодавством

1 2

1. Наявність сплаченого 

статутного капіталу

— неодмінна умова початку статутної діяльності страховика і надання йому ліцензії;

— розмір статутного фонду фіксується в статуті;

— мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається іншими 

видами страхування, ніж страхування життя, має становити суму, еквівалентну 

1,5 млн. євро, зі страхування життя — 1,5 млн. євро за валютним обмінним кур-

сом валюти України;

— статутний капітал має бути сплачений виключно в грошовій формі;

— загальний розмір внесків страховика до статутного капіталу інших страховиків 

не може перевищувати 30 % його власного статутного капіталу, у тому числі розмір 

внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 %.

2. Наявність гарантійного фонду 

страховика

— додатковий капітал;

— резервний капітал;

— нерозподілений прибуток.

3. Створення страхових резервів, 

достатніх для майбутніх виплат 

страхових сум і страхових 

відшкодувань

— страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх 

виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування);

— ці кошти не є власністю страховика;

— обсяг цих коштів відповідає обсягу страхових зобов’язань страхової компанії;

— для виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками страховик повинен 

тримати кошти страхових резервів у диверсифікованих, прибуткових і надійних 

активах, які мають високий рівень ліквідності;

— режим обов’язковості формування страхових резервів;

— джерелом формування страхових резервів є залучені фінансові ресурси (стра-

хові премії);

— оцінка обсягів і динаміки зростання страхових резервів носить двоїстий харак-

тер: зростання, по-перше, свідчить про підвищення фінансових можливостей 

страхової компанії; по-друге, зростання свідчить про відповідне зростання грошо-

вих зобов’язань страховика перед страхувальниками за укладеними договорами.

4. Перевищення фактичного 

запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим 

нормативним запасом 

платоспроможності

— страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов’язані підтриму-

вати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів); 

якщо фактичний показник перевищує нормативний, то мова йде про дотриман-

ня страховиком визначених законодавством вимог;

— економічне розуміння порівняння показників платоспроможності полягає в 

тому, щоб визначити, наскільки обороти за страховими операціями страховика 

відповідають його фінансовим можливостям;

— обороти страхової компанії за звітний період можна розглядати як з погляду 

на зібрані страхові премії, так і на здійснені страхові виплати.

Запас платоспроможності (нетто-активи) стра-

хової компанії визначається вираху ванням із вартос-

ті майна (загальної суми активів) страховика суми 

нематеріа льних активів і загальної суми зобов’язань, 

у тому числі страхових. Страхові зобов’язання мають 

дорівнювати за обсягом наявним технічним резервам.

На будь-яку дату звітного періоду фактичний 

запас платоспроможності (нетто-активи) стра-

ховика повинен перевищувати розрахунковий 

норматив ний запас платоспроможності.

Нормативний запас платоспроможності 

стра хової компанії, яка здійснює страхування 

інше, ніж страхування життя, на звітну дату дорів-

нює бі льшій із визначених величин, а саме:

— перша — підраховується шляхом множен-

ня суми страхових платежів (премій) за попередні 

12 місяців на 0,18 (останній місяць складатиметь-

ся із кількості днів на дату розрахунку). При цьо-

му сума страхових платежів (пре мій) зменшується 

на 50 відсотків страхових платежів (премій), що 

належать перестраховикам;

— друга — підраховується шляхом множення 

суми страхових виплат (відшкодування) за по-

передні 12 місяців на 0,26 (останній місяць скла-

датиметься із кількості днів на дату розрахунку). 

При цьому сума страхових виплат (відшкодуван-

ня) зменшується па 50 відсотків виплат, що ком-

пенсуються перестраховиками згідно з укладени-

ми договорами перестрахування.

Детальний порядок визначення та еконо-

мічний зміст фактичного та нормативного запа-

су платоспроможності наведено в літературних 

джерелах, які висвітлюють фінанси страхових 

компаній (див., наприклад, [3, с. 485–489; 4, 

с. 347–352; 8, с. 253–259]).

Для проведення поглибленого аналізу фі-

нансової надійності автором відібрані фінансові 

відносні показники, які дозволяють надати ха-

рактеристику: запасу платоспроможності стра-

хової компанії залежно від обсягів страхових ре-

зервів та здійснення страхових виплат; активів; 

поточних зобов’язань (табл. 2).
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Таблиця 2

Відносні показники платоспроможності страхової компанії
Показники Порядок розрахунку Характеристика показників

1. Коефіцієнт фінансової 

спроможності

 (Сума страхових резервів + Нетто-

активи) / Сума страхових виплат

Визначає платоспроможність страхової компанії 

щодо виконання своїх зобов’язань за страховими 

виплатами

2. Коефіцієнт ліквідності 

страхових резервів
Страхові резерви / Ліквідні активи

Характеризує достатність страхових резервів 

компанії, які можуть бути використані для по-

гашення поточних зобов’язань. Цей коефіцієнт 

показує, скільки грошових одиниць страхових 

резервів припадає на кожну грошову одиницю 

зобов’язань за договорами страхування

3. Коефіцієнт страхового 

покриття

Сума страхових резервів х Коефіцієнт 

ліквідності страхових резервів / 

Сума страхових виплат

Характеризує достатність страхових резервів 

страхової компанії для здійснення страхових 

виплат. Цей коефіцієнт може знижуватися, якщо 

страхова компанія здійснює неефективні інвести-

ції за рахунок страхових резервів

Метою подальших досліджень є розробка гра-

фічної моделі зв’язків проміжних показників з ре-

зультативним показником платоспроможності. По-

становку завдання в загальному виді можна навести 

як економічну інформацію, яка циркулює в кру-

гообігу грошових коштів страхової компанії через 

страхові резерви. Зв’язки показників у визначеному 

напрямку досліджень наведено на рис. 1.

Рис. 1. Укрупнена модель зв’язку показників 

платоспроможності страхової компанії

Описана в моделі ситуація може бути загальною 

постановкою завдання щодо виявлення зв’язків по-

казників платоспроможності на зазначеному етапі 

досліджень фінансової надійності страховика. Ви-

ходячи із укрупненої моделі за показниками пере-

йдемо до розробки більш детальної графічної моделі 

платоспроможності страхової компанії (рис. 2).

Абсолютні показники графічної моделі є спе-

цифічними показниками, на змісті яких слід зупи-

нитися окремо (з боку законодавчої бази України).

Відповідно до Закону України «Про стра-

хування» предметом безпосередньої діяльності 

страховиків може бути лише страхування, пере-

страхування і фінансова діяльність, пов’язана із 

формуванням, розміщенням страхових резервів і 

управлінням ними [3].

Страхові резерви — це та частка ресурсів, яка 

за звичайних умов діяльності страхової компанії 

є достатньою для сплати страхового відшкоду-

вання, тобто вони є необхідним та об’єктивним 

Рис. 2. Графічна модель зв’язків проміжних 

показників із результативним складним показником 

платоспроможності страхової компанії

елементом кругообігу страховика. Поняття стра-

хових резервів наведено в Законі України «Про 

страхування», де зазначено: «Страхові резерви 

утворюються страховиками з метою забезпечення 

майбутніх виплат страхових сум і страхового від-

шкодування залежно від видів страхування (пере-

страхування)». Ураховуючи чинне законодавство, 

підкреслимо, що формування страхових резервів 

є обов’язковим для страхових компаній. Що сто-

сується подальшого зростання (чи зменшення) 

обсягів страхових резервів, то мова повинна йти 

про їх двоїстий характер. У цьому контексті по-

трібно розуміти, що страхові резерви не є власніс-

тю страховика — це залучені фінансові ресурси за 

рахунок коштів страхувальників. Тому їх зростан-

ня, з одного боку, може свідчити про зростання 

фінансової безпеки страхової компанії, а з іншо-

го — про збільшення зобов’язань страховика за 

укладеними договорами страхування.

Основна діяльність страхової компанії перед-

бачає не тільки залучення фінансових ресурсів, але 

й здійснення страхових виплат. Згідно зі страховим 

законодавством України «страхові виплати — це 

грошова сума, яка виплачується страховиком від-

повідно до умов договору страхування» [3].

Чинне законодавство передбачає, що за дого-

ворами особистого страхування здійснюються стра-
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хові виплати, незалежно від суми, яку має отримати 

страхувальник за державним соціальним страхуван-

ням та соціальним забезпеченням. За договорами 

майнового страхування здійснюється страхове від-

шкодування в рамках страхової суми, яка встанов-

люється в межах вартості майна згідно із діючими 

цінами і тарифами на момент укладання договору.

Розглянемо особливості активів страхової 

компанії. Перш за все, активи страхової компанії, 

як і активи будь-якого суб’єкта господарювання, 

являють собою «ресурси, контрольовані підпри-

ємством в результаті минулих подій, використан-

ня яких, як очікується, приведе до надходження 

економічних вигод у майбутньому» [9]. Найбільш 

значущим (за обсягом) джерелом формування ак-

тивів страховика є фінансові активи. Вони мають 

такий склад: грошові кошти у національній валю-

ті, грошові кошти в іноземній валюті, дебіторська 

заборгованість, короткострокові фінансові вкла-

дення, довгострокові фінансові вкладення.

Підсумовуючи викладене, доходимо таких 

висновків. Важливою складовою фінансової без-

пеки страхової компанії є платоспроможність, яка 

означає здатність страховика за будь-яких обста-

вин своєчасно виконувати грошові зобов’язання 

згідно із законодавством та укладеними договора-

ми страхування.

Проведені дослідження дозволяють дати ви-

значення фінансової безпеки страхової компа-

нії — це здатність страховика виконувати прийня-

ті на себе страхові та інші зобов’язання за умови 

забезпечення належного рівня фінансової стій-

кості страхових операцій.

Подальшого дослідження заслуговують пи-

тання відбору показників оцінки страхової діяль-

ності та страхового процесу, оцінки вартості стра-

хового бізнесу як складових фінансової безпеки 

страхової компанії.
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ОЦЕНКИ ВАРЬИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ВРЕМЕНИ 
В ЦЕЛЯХ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСО ВОГО АНАЛИЗА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Анотація. У статті розглядаються питання встановлення пріоритету окремих фінансових коефіці-

є нтів за важливістю використання на основі їх ва ріювання в часі в умовах неоднозначних ситуацій при 

комплек сному застосу ванні фінансових показників у стратегічних системах і моделях чинників.

Ключеві слова: фінансовий коефіцієнт, фінансовий стан, ризик, варію вання, варіація, чинник, показник, 

методичний пріоритет.

Summary. In the article the questions of establishment of priority of separate financial coefficients are ex amined 

because of importance of the use on the basis of their varying in time in the conditions of ambiguous situations at com-

plex application of financial indexes in the strategic systems and factor models.

Key words: financial coefficient, financial state, risk, varying, variation, factor, index, methodical priority.

Постановка проблемы. В большинстве случаев 

при оценке финансового состояния предприятия 

в рамках проведения тематических исследований 

и комплексного финансового анализа ранжиро-

вание финансовых показателей (коэффициентов) 

строится на основе экспертных оценок и привязке 

варьиро вания стратегических объектов финансо-

вого управления (капитал, прибыль). Чаще всего 

аналитики используют готовые наборы показате-

лей по тому или иному тематическому подраз-

делу, которые считаются равнозначными между 

собой как по методическому смыслу (роли), так 

и по надежности с точки зрения конкретных дан-

ных предприятия. Например, группе показате-

лей платежеспо собности присваивается единый 

уровень рейтинга при комплексной рейтинго-

вой оценке финансового состояния. Состав же 

информации, которая использу ется для расчета 

финансовых коэффициентов (в основном балан-

совые соотно шения), предпо лагает разную сте-

пень ее достоверности, стабильности во вре мени, 

отношения к стратегическим объектам, игнори-

рование чего может зна чительно увели чить риск 

принимаемых финансовых решений, особенно 

долго срочного характера.

Актуальность исследования связана с тем, что 

стратегический и системный подход в финансовом 

анализе все больше становится востребованным в 

условиях повышения нестабильности внешней 

среды, снижения рентабельности деятельности 

и повышения конкуренции. Риск деятельности 

предприятий зависит не только от внешних факто-

ров, но и от внутренних, связанных с уровнем ме-

тодического аппарата финансового анализа. Мето-

дика стратегического долгосрочного финансового 

анализа основывается на системе показателей, из 

которых далее формируются параметрические мо-

дели высокого уровня системности (антикризис-

ные, инвестиционные, рейтинговой оценки и др.). 

Однако признаки подбора показателей для каждой 

модели четко не установлены либо основываются 

на подходах, не сочетающихся с природой страте-

гических объектов финансового управления. Наи-

более универсальным с точки зрения системного 

анализа является критерий времени, который сам 

может выступать системообразующим фактором. 

В стратегическом анализе фактор времени имеет 

наибольшую важность. В сфере работы предпри-

ятий санаторно-курортного комплекса временной 

фактор приобретает дополнительное значение в 

силу сезонного характера деятельности, длинного 

операционного цикла и др.

Анализ последних исследований и публикаций. В 

области санаторно-курортного комплекса (СКК) 

система финансовых коэффициентов не оцени-

валась сис темно, хотя существуют исследования в 

об ласти финансового анализа, характе ризующие 

предприятия СКК, в которых были сделаны вы-

воды о разной важно сти их применения в системах 

комплексного анализа финансового состояния 

предприятия, например в работах Н. Ф. Фурсова, 

О. В. Ивановой (Ткаченко) и др. Результатом ис-

следования данных ученых было установление 

приоритета важности показателей на основе ста-

бильности во времени отдельных коэффи циентов. 

Вопросам общетеоретического исследования за-

нимались многие уче ные, среди которых можно 

отметить исследования комплексного финансо-

вого анализа Р. А. Костырко, А. М. Поддерегина, 

А. П. Градова и др. В их работах были выделены 

несколько групп основных стратегических систем 

финансовых пока зателей, важность которых ус-

танавливалась путем присвоения констант важно-

сти на основе многофактор ного дискриминантно-

го анализа (модель устойчи вого развития), системы 

урав нений (антикризисные модели) [1], ранжиро-

вания по степени корреляции с чистой прибылью 

(рейтинговые оценки финансового состояния) и 

модели комплексной оценки риска на основе фи-

нансовых коэф фициентов. В стратегическом долго-
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срочном аспекте фак тор времени и варьи рования 

показателей оценен не был, только в оценке риска 

у Р. А. Костырко приведены формулы показателей 

вариации без объяснения объекта их приме нения — 

к финансовому показателю либо фактору.

Целью исследования является преодоление 

методического недостатка анализа финансового 

состояния, связан ного с отсутствием приоритета 

одних финансовых показателей перед другими (ис-

пользуемыми в составе опреде лен ного раздела фи-

нансового ана лиза — анализа финансовой устой-

чивости, плате жеспособности и т. п.), основанного 

на оценке стратегического характера вре мени как 

системообразующего фактора. Данный недос таток 

проявляется в си туациях, когда прогноз и отчетное 

значение несколько финансовых показателей по 

сложив шимся уровням указывают на один тип фи-

нансового положения, а другой — на иной, и часто 

даже противоположный. Особенно ярко такая ме-

тодическая нестыковка проявляется в комплекс-

ном анализе финансового поло жения предприятия 

и чаще всего решается субъ ек тивно — на усмотре-

ние фи нансового аналитика (метод экспертных 

оценок), чей опыт и квалифи кация мо гут быть 

недостаточными для формирования пра вильного 

вывода, либо путем уста новления рейтинга важ-

ности на основе оценки кор реляции с финансо-

вым ре зультатом (чаще всего — чистой прибылью 

и исполь зованием методов ком плексной оценки), 

комплексной оценки риска (на основе системы ме-

тодов, в том числе и вариации) [3].

Изложение основного материала. С измене-

нием параметров развивающейся об щественно-

эконо мической формации и связан ной микро-

экономической среды предприятий Ук раины 

вопросам установления приоритетности отдель-

ных ко эффициентов уде лялось внимание только 

с точки зрения степени охвата анали тическим 

исследо ванием инфор мации предприятия либо 

заданиями управле ния, как, например, в Методи-

ке проведения углубленного анализа финансово-

хозяйственного со стояния неплатежеспособных 

предприятий и организаций [4]. В рамках экс-

пресс-анализа финансового состояния предлага-

ется доста точно устойчивый на бор финансовых 

показателей (коэффи циентов), дающих быструю 

и вместе с тем приблизительную оценку. Темати-

ческие и комплекс ные анали тиче ские проце дуры 

дают намного более полную и точную характе-

ристику, оценивая, кроме основных, наиболее 

важных показателей, и дополни тельные — по 

отдельным разделам финан сового анализа. Но и 

в первом, и во вто ром случае важность од них по 

сравнению с другими установлена зара нее. Важ-

ность же от дельных по казателей, как в группе по 

отдельным разделам фи нансового анализа, так и 

ме жду собой, устанавливается, скорее, на основе 

боль шей популярности и уровня методической 

разработанности, изученности в на учной среде. 

А такой пара метр, как степень доверия с точки 

зрения устойчиво сти во времени или ка кие-либо 

еще динамически изменяю щиеся параметры не 

оцениваются вообще. Прогнозирование же и, 

соответственно, планирование на основе силь-

но колеб лющихся показателей или невозможно 

(с установленной степенью достоверно сти), или 

сильно затруднено из-за необходимости исполь-

зования более длин ного времен ного ряда, в те-

чении которого пара метры дея тельности самого 

предприятия могут сильно измениться и стать 

несопостави мыми. Устойчивость во времени в 

настоящих условиях хозяй ствования в Ук раине 

является одним из важнейших условий важности 

и полезности того или иного финансо вого коэф-

фициента. При высоком уровне варьирования 

финан совых коэффициентов установить тенден-

ции развития предприятия можно с большими 

ошибками, что приведет к значительному повы-

шению уровня риска деятельности предпри ятия. 

При соз дании коэффициентов можно было бы 

от талкиваться от исследо вания их ста биль ности 

за рубежом, но специфика пред приятий СКК мо-

жет зна чительно обесценить такие выводы. С по-

вышением глобального динамизма эконо мики, 

применения информационных технологий си-

стема финансовых ко эффи циентов должна быть 

подвержена более жестким требованиям как к 

самим показа телям, так и к правилам их объеди-

нения в модели и системы. И одним из таких пра-

вил (критерием) может выступить обяза тельная 

оценка финансовых показа телей на устойчивость 

во времени для конкретного предприятия или 

по группе предприятий схожей специализации. 

К показателям анализа вариации отно сятся та-

кие показатели, как: средне квадратическое от-

клонение, дисперсия, ко эффициент ва риации, 

которые определяются по следующим формулам:
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где:  — среднеквадратическое отклонение;

2 — дисперсия;

v — коэффициент вариации;

х — осредняемый признак (единичный);

Х — средняя величина признака.

Главную роль играет именно коэффициент 

вариации, так как он пока зы вает относитель-

ный уровень вариации по сравнению со средней 

величиной. Так как уровни коэффициентов ме-
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тодически могут сильно от личаться (неко торые 

измеряются в десятичных долях единицы, некото-

рые — в целых едини цах), то уровни их дисперсий 

и среднеквадратических отклонений напрямую 

несопос тавимы, что и нивелирует коэффициент 

кор реляции, который, к тому же, можно исполь-

зовать в сравнительном анализе между различны-

ми предприятиями. Приведем оценку основных 

финансовых коэффициентов, рассчитанных для 

общей оценки фи нансо вого со стояния предпри-

ятий СКК, а также до полни тельных показателей, 

отвечающих за оценку сбаланси рован ного роста и 

факто ров операционной эффективности (табл. 1). 

Критическим значением коэффици ента вариации 

явля ется величина, близкая к 33 % (так называемое 

правило «трех сигм», предписывающее, что в сум-

ме три средне квадратических отклонения должны 

быть меньше или равны средней).

Таблица 1

Оценка основных финансовых показателей предприятий СКК за 2004–2008 гг. 
с точки зрения варьирования по динамике (коэф фициент вариации, % сред ний уро вень)

1. Коэффициенты и показатели рентабельности, применяемые в финансовом анализе и менеджменте

Коэффи циент 

фи нансовой 

автоно мии

Коэффи циент 

фи нансового 

риска

Коэффи циент 

ма невренно сти

Коэф. структуры 

покрытия дол-

госроч ных вло-

жений

Рента б. 

совокуп-

ного кап.

(RОА) 

Рента б. 

собст-

венного 

капитала 

(RОЕ) 

Валовая рен-

табель ность реа-

лизованной про-

дукции (RGPM)

237,0 -130,7 38,7 -59,1 84,8 163,0 196,0

Чистая 

рентабель ность 

реа лизован-

ной про дукции 

(RNPM)

Валовая 

рента бель ность 

произ водства 

(RПВ)

Чистая 

рен та бельность 

произ вод ства 

(RПЧ)

Коэффи циент 

обеспече ния

Коэффи-

циент 

по кры тия

Коэффи-

циент 

Би вера

Операцион ная 

рента бельность 

реализован-

ной продук ции 

(ROIM)
124,0 125,0 114,0 124,0 31,7 98,2 87,4

2. Показатели оценки сбалансированного роста 

Текущие ак тивы/До ходы от продаж (Т) 
Нерас пределенная при быль / 

Доходы от продаж (R)

Критическое соотноше ние 

по сба лансирован ному росту (Е) 
29,9 124,0 668,0

3. Фак торы опе рационной эффектив ности 
Накладные 

рас ходы /

Доходы 

от продаж

Стои мость 

труда / 

Доходы от 

продаж

Затраты 

на мате риалы/

Доходы от 

продаж

Оборачи-

ваемость 

деби тор ской 

за дол жен ности

Обо рачи-

вае мость 

запа сов

Доходы 

от продаж / 

Фиксиро-

ванные ак тивы

Срок обо рачивае-

мости де биторской 

за должен ности

85,6 25,8 23,5 29,6 27,5 30,1 32,7

Как видно из данных табл. 1, за ис сле дуемый 

период варьирование по времени большинства 

показате лей осуще ствляется в таких границах, 

которые практически полностью исключают воз-

можность построения достоверной про гнозной 

модели их раз вития. Полужир ным шрифтом в 

таб лице выделены уровни коэффициента вари-

ации, имеющие допустимое значе ние. Многие 

пока затели, которые давно и с положительной 

стороны зареко мендовали себя при использова-

нии в финансовом анализе и менеджменте (на-

зовем их «премиум-показателями»), при страте-

гическом планировании и про гнозировании для 

предприятий СКК должны носить ограничен-

ное применение, и их приоритет должен быть 

охарактеризован как «второстепенный». К та-

ким показателям при использовании в анализе 

и моделировании для предприятий СКК можно 

отне сти взаимосвязанные коэффициенты фи-

нансового риска и ма невренности, ко эффициент 

обеспечения. Не исключение и показа тели рента-

бельности совокуп ного и собственного капитала, 

значения коэффи циентов ва риации которых со-

ста вили 84,8 % и 163,0 %. Такой уровень варьиро-

вания может объясняться мето ди кой расчета 

данных показателей. В числителе и знамена теле 

в них нахо дятся сложные величины, формирую-

щиеся под влия нием боль шого ко личества внут-

ренних и внешних факторов, — это прибыль 

(чистая и при быль от обычной дея тельности 

до нало гообложения) и капитал (совокуп ный и 

собственный), кото рые могут сильно отличать-

ся по уровню варьирования. При чем группиров-

ка дан ных по предприятиям с разной величи ной 

собствен ного капитала не пока зала какой-либо 

закономерно сти — высокий или низкий уро-

вень варь ирования более присущ тому или ино-

му показа телю или конкрет ному пред приятию, 

а не типу предприятия (максимальные и мини-

мальные уровни встречаются во всех группах). 

Высокую устойчивость по вре мени про демонст-

рировали показатели третьей группы, которые 

редко исполь зуются в финансо вом анализе, но 

для предприятий СКК могут иметь большое зна-

чение — это большин ство показате лей оценки 

операционной эффективности. Вместе с тем не-

обходимо отметить, что активность отдельных 

факторов в отчетном периоде приводит к тому, 

что с точки зрения методики факторного анали-

за они харак теризуются как наиболее важные и 
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требующие оперативного внимания. Учи тывая 

это, еще на уровне проведения экспресс-анализа 

финансо вого состояния необходимо выделить два 

типа работ: аналитическая оценка со временного 

со стояния и аналитическая оценка в стратегиче-

ских целях, с указа нием важности каждого по-

казателя с точки зрения двух аспектов: оператив-

ного и перспектив ного. Учитывая значи тель ные 

отличия между принятой методикой финансо-

вого анализа в об ласти примене ния финансовых 

коэффициен тов и получен ными результатами 

табл. 1, процедура комплексной финансово-эко-

номической оценки для пред приятий, имеющих 

ярко специфичную сферу деятельности (та кую 

как у пред при ятий СКК), или с намного бо лее ди-

намично изменяющимися параметрами внутрен-

ней производственно-эконо мической сферы 

дол жна быть преобразо вана и иметь порядок, 

представленный на следующей схеме (рис. 1).

Науч ная новизна данного исследования сос-

тоит в двухаспектной оценке результатов про-

ведения предва рительного анализа финансового 

состояния на основе финансовых показателей-ко-

эффициентов (на уровне экспресс-анализа) с обя-

зательным анализом устой чивости во времени. 

Первый аспект — оперативный (тактический), 

где приори тет имеет методическая ценность того 

или иного показателя в «классических» системах 

финансового анализа. Наибольшего внимания 

заслуживают резкие негативные изменения фи-

нансовых показателей по сравнению с базисным 

(предыдущим) периодом. Второй аспект — стра-

тегический — оценивает стабиль ность и скорость 

ре акции финансового показателя на изменения 

внешней и внутренней среды предприятия, что де-

лает их наиболее предпочтительными при исполь-

зовании в стратегическом прогнозном анализе.

Выводы. Представленный методический поря-

док осно ван на разделении показателей по ценности 

их для формирования стратегических финансовых 

моделей и традиционных систем финансовых пока-

зателей (в большей мере ис пользующих ретроспек-

цию), применяемых в тактических, оперативных це-

лях. В дальнейшем необходимо изучить проявление 

стратегического и оператив ного аспектов на после-

дующих этапах процедуры проведения финансового 

анализа как в составе комплексного, так и отдельных 

тематических исследова ний. Приведенный подход 

целесообразно использовать в условиях резких изме-

нений трендов экономического развития (с роста на 

стагнацию или рег ресс) и для оценки предприятий 

с высокой динамикой изменения условий хозяйст-

вования и высоким уровнем сезонности и относи-

тельно длинного операцион ного риска — в том числе 

и предприятий санаторно-курортного комплекса.
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Рис. 1. Измененная процедура проведения анализа 

финансово-экономи ческой сферы предприятия, 

учитывающая стабильность показателей по вре мени

Предложенные ново в ве дения позволяют из-

бежать ситуаций не определенности, когда равно-

значные (в соответствии с общепри нятой методи-

кой финансового анализа) по методической 

важности показа тели отражают уровни, противо-

положно отличающиеся по смысловому содер-

жанию. Анализ в динамике также может быть за-

труднен, но применение методов объ ективного 

анализа (на основе статистических показателей 

оценки вариации) позволяет ус тановить приоритет 

на основе устойчивости того или иного пока зателя 

во вре мени, а также провести оценку финансо-

вой информации с учетом общей направленности 

анализа: оперативный экспресс-анализ или экс-

пресс-анализ в системе комплексного финансово-

го анализа с интерпретацией его ре зультатов в це-

лях выбора финансовой стратегии. Такой признак 

можно считать одним из важнейших в условиях 

дина мично меняющейся экономики (на при мер, 

во время кризиса) или для предпри ятий со специ-

фическими условиями хо зяйствования, в условиях 

ярко прояв ляющейся сезонности, риска деятель-

ности в силу действия природных факто ров и т. п.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФ ФЕК ТИВНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Анотація. Розглянуто теоретичні основи забезпечення інформаційної ефективності фондового ринку 

України. Визначено значення інформаційної ефективності для забезпечення рівних умов ведення бізнесу для 

всіх суб’єктів ринку. Надано визначення інсайдерської інформації другого виду.

Ключові слова: ліквідність, інсайдерська інформація, фондовий ринок, інформаційна ефективність, 
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Summary. The theoretical foundations of information efficiency of the stock market of Ukraine. Determined value 

information efficiency to ensure equal business conditions for all market players. The definition of insider information 

of the second type.

Key words: liquidity, insider information, stock market, informational efficiency, market inertia.

Постановка проблемы. Одной из важнейших 

характеристик состояния фондового рынка явля-

ется его ликвидность, которая зависит от устой-

чивости спроса на цен ные бумаги на рынке, свя-

занного с инве стици онной привлекательностью и 

надежностью ценных бумаг. Именно низкая лик-

видно сть является главной проблемой фондового 

рынка Украины.

Говоря о низкой ликвидности отечественно-

го фондового рынка, сле дует выделить основную 

причину такой ситуации, заключающуюся в не за-

интересо ванности отечественных пред приятий в 

привлечении инвести ций через органи зованный 

фондовый ры нок, так как данный механизм 

слишком дорог. Как след ствие, у потенциальных 

инвесторов (не спекулян тов) отсут ствуют сти-

мулы для приобретения украинских акций. Для 

вы хода из сло жившейся ситуации необхо дима го-

сударственная поддержка в развитии фон дового 

рынка, которая должна выражаться не только в 

созда нии эффек тив ного механизма регулиро-

вания дея тельности участников рынка, но и в 

обес печении условий, при которых привле чение 

капитала через фондовый рынок станет для оте-

чественных предприятий более вы годным, чем 

обыч ное бан ковское кредитование.

Актуальность исследования связана с тем, что 

фондовый рынок является важнейшим эле ментом 

развития рыночного хозяйства любого государ-

ства, тем механизмом, который обеспечит при-

влечение свободных денежных средств домохо-

зяйств в реальный сектор экономики. Фондовый 

рынок — индикатор «здоровья» всей экономики 

и доста точно чётко реагирует и оценивает эконо-

мические действия правительства страны. Однако 

в Украине развитие фондового рынка идёт доста-

точно мед ленно. Прогнозы на это год по росту ка-

питализации и ликвидности не оправ дались. Так, 

объем биржевых тор гов составил 147 млрд. грн., 

в то время как в прошлом году он состав лял око-

ло 163 млрд. грн. Фондовый рынок Украины так 

и остался «облигаци онным», объем торгов в 65 % 

всего оборота приходился на облигации, а это бо-

лее 95 млрд. грн. Акциями про дано на 18,5 млрд. 

грн. (13 %). Эмиссии ценных бумаг сократились с 

45,5 млрд. грн. до 32 млрд. грн., или на 29,67 % [4].

При этом абсолютно необоснованно такая 

ситуация оценивается как ста бильная. Данное 

положение объясняется, на наш взгляд отсут-

ствием связи фондового рынка с украинской 

экономикой. Те процессы, которые проис ходят 

в экономике, абсолютно не заметны в динами-

ке фондового рынка. Бо лее того, отечествен-

ный рынок оценивается как «инсайдерский» и, 

соответ ственно, непрозрачный, допускающий 

возможность игры не по правилам, что для лю-

бого инвестора будет тревожным сигналом [2; 3].

Соответственно, доверие к фондовому рын-

ку Украины остаётся низким, возможности осу-

ществлять сделки по приобретению ценных бумаг 

также остаются достаточно экзотическим вари-

антом инвестирования. Другим сдержи вающим 

фактором остаётся низкий уровень дивидендов 

оте чественных эмитен тов, что также снижает 

привлекательность фондового рынка. Соответ-

ственно, украинские домохозяйства, а их потен-

циал оценива ется в десятки миллиардов долла-

ров, отчуждены от фондового рынка. В ре зультате 

в стране наблюдается дефицит свободных денеж-

ных средств, ставки кредитов остаются одними 

из са мых высоких в мире, что в конечном счёте 

сдерживает и без того достаточно медленное раз-

витие экономики и соци альной сферы Украины. 

На основании вышеизложенного сформулируем 

ос новную проблему исследования, а именно: не-

возможность фондового рынка Украины аккуму-

лировать денежные средства и перераспределять 

их в эко номике на справедливых условиях.

Чтобы решить сформулированную проблему, 

необходимо обеспечить доступность информации. 

При совершенной конкуренции информация в 

полном объёме известна всем участникам рынка. 



Гроші, фінанси і кредит

95

В таких условиях рыночная цена уже отреагиро-

вала на её содержание и сформирована абсолют-

но объек тивно. Исходя из этого, никто не сможет 

«обыграть» рынок и получить сверхдоходность. 

Таким образом, устранение вышеуказанной про-

блемы на практике невозможно без обеспечения 

ин фор мационной эффективности рынка.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы развития и регули рования фондового 

рынка привлекали внимание многих специали стов, 

о чем свидетельствует значительное количество на-

учных публикаций, посвя щен ных этой теме. Среди 

отечественных ученых, занимавшихся иссле дова-

нием этой проблемы, следует назвать А. Баранов-

ского, И. Бланка, М. Де ни сенко, А. Ка лины, В. Кли-

менко, Д. Лукьяненко, И. Лютого, А. Мозгового, 

В. Опарина, И. Павленко, Г. Терещенко и др. Кро-

ме того, вопросам инфор мационной эффек-

тивности рынка были посвящены работы Э. Фамы, 

Б. Л. Болдта, Х. Л. Арбита, Е. Д. Эл тон, М. Д. Грубе-

ра, В. Х. Бивера и многих дру гих ав торов [4].

Вместе с тем остались нерешенными ряд 

тео рети ческих и методиче ских проблем. Прежде 

всего, необходимо выяснить значение инфор-

мационной эф фек тивности для развития фон-

дового рынка, определить теоретические осно-

вы информационной эффективности, в первую 

очередь критериев эффективности/неэффек-

тивности, разработать методические подходы к 

анализу информационной эф фек тивности в ус-

ловиях несовершенной отечественной системы 

раскрытия инфор мации.

Изложение основного материала. Чтобы ре-

шить первую задачу, необходимо более детально 

вы яснить значение информационной эффектив-

ности. Без прозрачности рынка, справедливых 

условий осуществления сделок, отсутствия внеш-

них влияний оте чественный рынок ценных бу-

маг не станет привлекательным для инвесторов, 

а эффек тивность рынка является тем индикато-

ром, который по казывает его разви тость и соот-

ветствие мировым стандартам. Информацион ная 

эффективность рынка неразрывно связана и яв-

ляется необходимым усло вием общеэкономи че-

ской эффек тивности распределения ресурсов в 

эконо мике. Условием эко номиче с ки эффектив-

ного (оптимального по Парето) рас пределения 

является равенство выгод от использования ре-

сурсов их альтер нативной сто имости.

Таким образом, фондо вый рынок как один из 

важнейших элементов эко номики способствует 

эффективному рас пределению финансового капи-

тала внутри экономики, что невозможно без его 

информационной эффектив ности. Данное поло-

жение обусловливает необходимость и значимость 

оценки уровня инфор мационной эффективности 

фондовых рынков, в осо бенности тех, которые 

ещё формируются. Отслеживая динамику изме-

нений инфор мационной эффек тивности, можно 

определить эффективность всей государствен-

ной политики в области финансов и фондового 

рынка в частно сти. Следовательно, уровень ин-

формационной эффективности и динамику его 

изменения можно использовать как достаточно 

объек тивный критерий развития фондового рынка.

Решение второй задачи сводится к следую-

щему. Исходя из теоретического положения об 

информационной эффективно сти как скорости 

и точности, с кото рой цены реагируют на новую 

информа цию, можно сформулировать поиско-

вый вопрос, а именно: к какому типу рынка отно-

сится фондовый рынок Украины — к эффектив-

ному или неэффективному?

Информационно эффективный — тот рынок, 

на котором стоимость ак тива полностью отража-

ет информацию, касающуюся данного актива. 

Следо ва тельно, необходимо уточнить, что ин-

формационная эффективность в дан ном случае 

касается только конкретного актива (акции, об-

лигации и др.) или же всех акти вов. Очевидно, что 

сходные активы будут реагировать схо жим обра-

зом, однако, если изменяется какой-либо фунда-

ментальный фактор, каса ющейся только ак ций, 

например нефтеперерабатывающих компаний 

(это мо жет быть прогноз до бычи, откры тие но-

вых месторождений и др.), то, соб ственно, акции 

предприятий, не связанных с нефтепродуктами, 

практи чески не будет затронуты.

Соответственно, политические или государ-

ственные финансово-эконо ми ческие решения 

затрагивают деятельность всех компаний данной 

страны без ис ключений (например, выборы, но-

вый налоговый ко декс и др.). Таким образом, при 

оценке информационной эффективности необ-

хо димо ограничиться только факторами, имею-

щими общеэкономическое значе ние.

Кроме того, цены одних активов (лик вид-

ных) могут реагировать на одни события, а цены 

других могут оставаться без изме нений, что не-

сколько усреднит значение индекса биржи, но 

не должно нару шить общей тенденции. По-

этому влияние таких факторов должно иметь 

дей ствительно «фундаментальное» значение. 

Кроме того, имеющиеся данные о проведен ных 

ис следованиях свидетельствуют, что проверку 

информационной эффективности проводили 

на ликвидных активах, что апри ори нарушает 

чистоту исследования. Отсюда следует, что для 

оценки информаци онной эффективности рынка 

(а не отдельного актива, как это предлагается во 

всех исследованиях) необходимо ис пользовать 

только индексы биржи (в нашей стране это ин-

декс ПФТС и Украин ской биржи как наиболее 

развитых торго вых площадок). Определим, что 

при менение для ис следования именно индексов 

биржи бу дет наиболее объективно.
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На следующем этапе необходимо выяснить, 

какое изменение индекса можно считать значи-

мым. Значимое изменение индекса определяет-

ся стати стически, как превышающее обычную 

флюктуа цию (характеризующее любое колеба-

ние или любое периодическое измене ние), то 

есть случайные отклонения от среднего значе-

ния бирже вого ин декса.

Определим основные моменты исследования 

информа ционной эффек тив ности:

1. Ограничиваемся только факторами, имею-

щими общеэкономическое зна че ние.

2. Исследуем изменение только биржевых ин-

дексов под влиянием обще эко номических факторов.

3. Значимым изменением индекса считаем 

изменения, превышающие флюк туации.

4. Последующая форма эффективности вклю-

чает предыдущую (то есть силь ная форма включает 

и среднюю, и слабую, а средняя — слабую).

Прежде чем перейти к вопросу определения 

критериев информацион ной эффективности 

рынка, определимся со структурой и источника-

ми по ступле ния той информации, которая будет 

использоваться в анализе. Назо вём условно дан-

ную систему полем информационного воздей-

ствия. В дан ную систему, на наш взгляд, должны 

войти три крупных составляющих эле мента:

1) историческая информация;

2) общедоступная информация актуального 

характера;

3) инсайдерская информация.

Историческая информация включает в себя 

прошлую рыночную инфор ма цию: цены, объемы 

торгов и другую рыночную информацию.

Общедоступная информация актуального ха-

рактера — вся информация, по лучаемая из всех 

официально доступных, публичных источников, 

а также неры ночная информация по дивиденд-

ным выплатам, экономические и поли ти ческие 

новости, отчёты и прогнозы правительства и др.

Инсайдерская информация — несуществен-

ная публично раскрытая слу жебная информация 

компании, ко торая в случае её раскрытия способ-

на повлиять на рыночную стоимость цен ных бумаг 

ком пании. Сюда можно отнести: инфор мацию о 

готовящейся смене руководства и новой стратегии, 

о подготовке к вы пуску нового про дукта и к вне-

дрению но вой технологии, об успешных перего-

ворах о слиянии компаний или идущей скупке 

контрольного пакета акций; мате риалы финан-

совой отчётности, про гнозы, свидетельствующие 

о трудностях компании; информация о тендерном 

предложении (на торгах) до его раскрытия публи-

ке, список аффилированых лиц и т. д. [5].

Если в отношении двух первых типов ин-

формации особых замечаний нет, то в отноше-

нии инсайдерской информации необходимо сде-

лать некото рую оговорку. А именно: как видно из 

определения, инсайдерской называют служеб ную 

информацию компании. Выше было определено, 

что будут ис следованы изменения только бирже-

вых индексов под влиянием об щеэкономи ческих 

факто ров. Соответственно, в данном случае ин-

сайдерская информация не относится к общеэко-

номическим факторам. Инсайдерская информа-

ция, по приведенному определению, вообще не 

способна суще ственно повлиять на биржевой ин-

декс, так как касается только одной компа нии. Для 

решения данного противоре чия предлагаем выде-

лить инсайдерскую информацию второго типа.

Инсайдерская информация второго типа — 

информация о возможных пе рестановках в пра-

вительстве, проекты каких-либо законов, каса-

ющихся юриди ческих и экономических условий 

ведения бизнеса в стране, политиче ские реше ния, 

проекты подписания крупных государственных 

контрактов, условия межго сударственных согла-

шений и договоров, слухи о вступлении в какие-

либо ассо циации и союзы и прочая информация, 

составляющая эконо мическую государ ственную 

тайну. Именно данный вид информации будет ис-

пользоваться для проверки гипотезы информаци-

онной эффективности с целью выделения инфор-

мационной ассиметричности, то есть ситуация на 

рынке, при которой информа ция доступна только 

некоторым, а не всем участникам рынка. В на-

шей стране данная ситуация вполне возможна, а 

если учесть коли чество акций, используе мых для 

расчёта биржевых индексов (например, ин декс 

ПФТС — всего 20 пред приятий), и негласных 

олигархиче ских объединений («семей»), которых 

насчи тывается в Украине всего шесть, то влияние 

инсай дерской информации второго типа будет 

значительным. Графически данную систему мож-

но представить сле дующим образом (рис. 1).

Данная схема базируется на диаграмме Эй-

лера-Венна «базо вые» операции над множества-

ми, а именно: описывает ситуацию, когда одно 

множе ство включено в другое множество (ана-

лог — расширение предметной области). Как вид-

но из приведенной схемы, вся информация (как 

инсайдерская, так и общедоступная) с течением 

времени переходит в разряд исторической (пере-

ход показан стрелочками на рисунке).

Таким образом, инсайдерская информация 

(второго типа) имеет наиболь шее влияние на 

изменение индекса, так как радикально меняет 

пред ставление о рынке и повышает волатиль-

ность (размах колебаний цен акти вов).

Общедоступная информация при осущест-

влении публикации имеет бо лее ровное воз-

действие, так как большинство инвесторов её 

уже знают и мо гут спланировать не только свои 

действия, но и спрогнозировать действия дру гих 

участников рынка. При этом наблюдается обыч-

ная волатильность (2–4 % в день).
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Историческая информация особого влияния не 

имеет, но может быть ис пользована для статистиче-

ского наблюдения с целью построения долго срочной 

стратегии. На её основе определяется историческая 

волатильность — как средне квадратическое откло-

нение индекса, то есть обычная флуктуация.

Последним важным вопросом, касающимся 

информации, является поня тие инертности рынка 

и связанное с ним явление «памяти рынка». Для 

элимини рования данного влияния в по строение 

статистической модели исследования возможные 

повышения ин декса, вызван ные «памятью рын-

ка», будут устранены путём снижения его веса, при 

отсут ствующих событиях в данный день и наблю-

даемых ранее в данный день не дели. Для провер-

ки инертности сопоставление события и ин декса 

необходимо про водить с некоторой сдвижкой, а 

именно на 1, 2, … 5 дней. Дальнейшую сдвижку 

сроков события по отношению к дневному значе-

нию индекса прово дить бессмысленно.

По третьей задаче необходимо отметить сле-

дующее. Роль государ ствен ных органов, регули-

рующих фондовый рынок, должна сво диться к 

обеспечению информационной эффективности. 

Так, программа раз вития фондового рынка до 

2015 года в Украине содержит достаточно много 

реко мендаций и задач, направ ленных на повы-

шение ликвидности. Однако лик видность — это 

производная от информационной эффективно-

сти, и, соот вет ственно, повысить её без коренной 

перестройки системы информирования практи-

чески нереально. Нельзя заставить работать инве-

сторов, в особенно сти иностранных, не создав тех 

информацион ных основ, которые использу ются 

на зарубежных рынках. Это касается прежде все-

го раскрытия инфор мации об эмитенте, т. е. на-

личия в свободном до ступе полной и правди вой 

информации о его финансово-экономической 

дея тельности. Кроме того, необходим анализ 

фундаментальных факторов, однако информаци-

онной ос новы для его проведения или нет, или её 

представление но сит несистемный характер [6]. В 

итоге инвестор вынужден принимать решение в 

условиях неполной, не правдивой, а, следователь-

но, ассиметричной информации, когда продавец 

цен ной бумаги более информирован, чем покупа-

тель об её ис тинной стоимо сти.

В итоге теоретиче ское значение определе-

ния информационной эффективности фондово-

го рынка оста ётся достаточно актуальным. Как 

отмечалось ранее, информаци онная эффектив-

ность — это тот индикатор, который покажет эф-

фективность проводимых преоб разований в обла-

сти экономки и финансов в стране. С её помощью 

можно будет оценить, как реагирует фондовый 

рынок на управ ленческие решения государ ства 

на различных этапах его развития, и понять — эф-

фективен он или нет и ка кова динамика этого по-

казателя. Информационная эффективность имеет 

опре деляющее значение при оценке эффективно-

сти проведения государственных ре форм в области 

фондового рынка. Чем выше форма эффективно-

сти, тем эффек тивнее политика. В этом заключает-

ся значение данного исследования, так как достичь 

высшей формы практически невозможно, но уве-

личение эффективности по сравнению с предыду-

щим периодом можно использовать как объектив-

ный индикатор раз вития фондового рынка.

Выводы и перспективы использования результа-
тов исследования. Исследование изменения инфор-

Рис. 1. Поле информационного воздействия
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мационной эффективно сти позволит ис пользовать 

её как индикатор эффективности работы прави-

тельства в данной области. Кроме того, расширено 

понятие инсайдерской ин формации, а именно вы-

делена инсайдерская информация второго типа.

Важность дан ного вопроса для отечественно-

го рынка заключается в базовом характере про-

блем его неэффективности и низкой ликвидности, 

вместе с тем чёткой гра ницы как информационной 

эффективности, так и ликвидности фондового 

рынка в целом не существует. Для ответа на дан-

ный вопрос разработаны теоретические подходы к 

проверке информационной эффективности с учё-

том экономических реалий отечественного фон-

дового рынка. Данные особенности заключают-

ся, прежде всего, в недостаточности информации 

фундаментального характера и самой практики её 

представления в СМИ, а именно её бессистемный 

и фрагмен тарный характер в сравнении с развиты-

ми капиталистическими странами. Даль нейшие 

исследования направлены, прежде всего, на прак-

тическую оценку ин формационной эффективно-

сти фондового рынка Украины и создание адекват-

ной информационной системы фундаментальных 

показателей с учётом отече ственной практики рас-

крытия информации.
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АННОТАЦИИ
Альбагли К., Годованец Т., Степанчук С. Пред-

принимательство. Ретроспектива вызовов, распоз-
навание новых целей. — С. 31.

Аннотация. Рассмотрены пути развития пред-

принимательства в ретроспективе становления 

трех основных этапов: концентрации, рациона-

лизации и стандартизации. Исследованы направ-

ления развития рынка, стимулирование спроса, 

акцентировано внимание на четырех основных 

приемах стимулирования потребителей. Значи-

тельное внимание уделяется проблемам глобали-

зации и мобилизации экономики, развития и вли-

яния инновационной политики на сегментацию 

потребителей, универсализации и интеграции ми-

ровых технологий, направленных на защиту окру-

жающей среды.

Ключевые слова: предпринимательство, марке-

тинг, потребитель, клиенты, экономика, концентра-

ция, рационализация, стандартизация, конкурен-

ция, глобализация, сегментация, стимулирование, 

товар, рынок, услуга, продукция, инновации, инве-

стиции, потребность, спрос, потребление, предло-

жение, коммуникации, технологии, обмен.

Антошкина Л. И. Интеллектуальные способно-
сти и жизненная практика (часть ІІ). — С. 9

Аннотация. Обсуждается решение проблемы 

интеллектуальной эволюции в контексте современ-

ной политики, государственной и общественной 

практики. Рассмотрены варианты сочетания по-

требностей в наращивании интеллектуального по-

тенциала с возможностями жизненной практики.

Ключевые слова: интеллектуальный потенци-

ал, научный, экономический и социально-обще-

ственный прогресс.

Антошкин В. К. Региональные особенности 
формирования занятости сельского населения. — 
С. 15.

Аннотация. В статье определены теоретико-

методические основы формирования занятости 

сельского населения и ее структуры, в частности 

обоснованы ее сущность, факторы и формы.

Ключевые слова: занятость, безработица, 

регулирование, доходы, мотивация, уровень 

жизни, государственная поддержка, совершен-

ствование.

Баланда А. Л., Надрага В. И. Социальный ка-
питал предприятия: преимущества и риски. — С. 37.

Аннотация. В статье проведен комплексный 

анализ социального капитала предприятия как 

научной категории. Обоснована необходимость 

изучения не только его преимуществ, но и рисков 

для предприятия.

Ключевые слова: социальный капитал, пред-

приятие, риски.

Бритвенко А. С. Функционирование масло-жи-
рового комплекса Украины. — С. 20.

Аннотация. В статье предоставлены обосно-

ванные научными исследованиями особенности 

функционирования масло-жирового комплекса 

Украины.

Ключевые слова: производство, цена, кон-

куренция, подсолнечное масло, масло-жировое 

предприятие, масло-жировой комплекс.

Величко А. П. Сущность и истоки предприни-
мательской логистики и ее проявления в современ-
ной экономике. — С. 42.

Аннотация. В статье систематизированы ос-

новные отличия в подходах к определению сущ-

ности понятия «бизнес-логистика». Представле-

но авторское толкование предпринимательской 

логистики через рационалистический и обеспе-

чивающий характер ее современного проявления.

Ключевые слова: предпринимательская логисти-

ка, сущность, отличия, проявления, определения.

Воробьёва Н. П. Организационная культура в 
системе менеджмента. — С. 46.

Аннотация. В статье рассматриваются терми-

нологические аспекты организационной куль-

туры, охарактеризованы основные элементы 

последней и факторы их взаимодействия, опре-

делена значимость культуры в развитии организа-

ции современного типа.

Ключевые слова: организационная культура, 

элементы организационной культуры, организа-

ционные ценности, значимость организацион-

ной культуры.

Кирик Е. А. Бенчмаркинг как инструмент поис-
ка инноваций. — С. 49.

Аннотация. Рассмотрены сущность и особен-

ности использования бенчмаркинга как марке-

тингового инструмента для поиска инноваций. 

Предложена методика поэтапного использования 

бенчмаркинга для поиска, оценки и внедрения 

результатов инновационной деятельности. Выяс-

нено, что проведение бенчмаркинга обеспечивает 

получение уникальных конкурентных преиму-

ществ и успешное функционирование предпри-

ятия в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: бенчмаркинг, инновация, 

поиск инноваций, этапы бенчмаркинга.
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Ковалёв В. Н., Горшков В. П. Понятие «потен-
циал» в экономике и неоднозначность его трактов-
ки. — С. 23.

Аннотация. В статье рассмотрено понятие 

«потенциал» с различных точек зрения. Показа-

но, что употребление этого понятия и его различ-

ных сочетаний (производственный потенциал, 

предпринимательский потенциал и др.) имеет 

ограниченное применение.

Ключевые слова: потенциал, ресурсы, произ-

водственный потенциал.

Комарова И. В. Финансовые рычаги государ-
ственного регулирования аграрного сектора. — С. 80.

Аннотация. Рассмотрено значение финан-

совых рычагов в механизме государственного 

регулирования аграрного сектора. Описаны ин-

струменты, используемые с целью регулирования 

аграрного производства в ЕС, США и Украине.

Ключевые слова: государственное регулиро-

вание, аграрный сектор, аграрное производство, 

сельское развитие, финансовые рычаги.

Кравченко В. А. Развитие методов анализа 
платежеспособности страховщика как составляю-
щей экономической безопасности страховой компа-
нии. — С. 85.

Аннотация. В статье рассмотрены основ-

ные условия обеспечения платежеспособности 

страховой компании согласно законодательству 

Украины. Разработана графическая модель свя-

зей промежуточных показателей с результирую-

щим сложным показателем платежеспособности 

страховой компании и обосновано определение 

финансовой безопасности страховщика.

Ключевые слова: страховая компания, плате-

жеспособность, финансовая безопасность стра-

ховщика.

Лазарев В. О. Преимущества применения ис-
кусственных нейронных сетей в анализе бизнес-ин-
формации и приложениях data-mining. — С. 53.

Аннотация. Публикация посвящена целе-

сообразности применения искусственных ней-

ронных сетей в анализе, прогнозировании и 

поддержке принятия управленческих решений. 

Рассмотрены преимущества искусственных ней-

ронных сетей для приложений извлечения дан-

ных (data-mining).

Ключевые слова: искусственные нейронные 

сети, поддержка принятия решений, прогнозиро-

вание, извлечение данных.

Малышенко В. А. Оценки варьирования фи-
нансовых коэффициентов по времени в целях по-
строения моделей финансового анализа стратегиче-
ской направленности. — С. 90.

Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы установления приори тета отдельных финансо-

вых коэффициентов по важности использования 

на основе их варьирования во времени в условиях 

неоднозначных ситуаций при комплексном при-

менении финансовых показателей в стратегиче-

ских системах и факторных моделях.

Ключевые слова: финансовый коэффици-

ент, финансовое состояние, риск, варьирова-

ние, вариация, фактор, показатель, методиче-

ский приоритет.

Малышенко К. А. Теоретические основы ис-
следования информационной эффективности фон-
дового рынка Украины. — С. 94.

Аннотация. Рассмотрены теоретические ос-

новы обеспечения информационной эффектив-

ности фондового рынка Украины. Определено 

значение информационной эффективности для 

обеспечения равных условий ведения бизнеса для 

всех субъектов рынка. Дано определение инсай-

дерской информации второго вида.

Ключевые слова: ликвидность, инсайдерская 

информация, фондовый рынок, информацион-

ная эффективность, инертность рынка.

Михов Л. И. Материальное стимулирование 
работников за эколого-экономическую деятель-
ность. — С. 56.

Аннотация. Статья посвящена поиску и опре-

делению наиболее эффективных методов стиму-

лирования работников предприятий за эколого-

экономическую деятельность.

Ключевые слова: стимулирование труда, пре-

мирование, фонд материального стимулирова-

ния, эколого-экономическая деятельность, кор-

поративное предприятие.

Передерий Л. В. Прогнозирование для под-
держки принятия решений в управлении экономиче-
скими объектами (часть I). — С. 61.

Аннотация. Статья посвящена обзору метода 

искусственных нейронных сетей и применению 

его и метода временных рядов при разработке 

прогнозной системы поддержки принятия реше-

ний, предназначенной для повышения эффектив-

ности управления экономическими объектами.

Ключевые слова: искусственная нейронная 

сеть, прогноз, генерация прогноза, управление 

прогнозом, период прогнозирования, горизонт 

прогнозирования, интервал прогнозирования, 

математическая модель, временные последова-

тельности.

Рунчева Н. В. Оценка корпоративного разви-
тия аграрного производства в Украине. — С. 27.

Аннотация. В статье дается оценка развития 

корпоративных образований в Украине, анализи-

руются методические подходы относительно ре-

структуризации аграрного бизнеса в Украине.

Ключевые слова: трансформация, производ-

ственно-коммерческие структуры, управление, 

корпорация.
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Скриль В. В., Галайда Т. А., Поросюк В. С. На-
правления и пути использования зарубежного опыта 
для разработки программы занятости населения в 
Украине на государственном и региональном уров-
нях. — С. 74.

Аннотация. В статье проводится анализ уров-

ня занятости в Украине, рассматривается опыт 

регулирования занятости и рынка труда зарубеж-

ных стран, определяются их основные проблемы 

и пути решения. Выделяются общие принципы 

регуляторной политики Украины и предлагает-

ся механизм совершенствования рынка труда в 

Украине и ее регионах.

Ключевые слова: занятость, уровень занято-

сти, модель регулирования уровня занятости, без-

работицы, регулирование рынка труда.

Смутчак З. В. Аутсорсинг персонала в области 
информационных технологий: сущность и перспек-
тивы развития. — С. 67.

Аннотация. В статье раскрывается сущность 

и роль аутсорсинга персонала. Охарактеризована 

ситуация в отечественной отрасли информацион-

ных технологий. Сосредоточено внимание на воз-

можностях применения аутсорсинга персонала в 

целях повышения эффективности работы инно-

вационной сферы.

Ключевые слова: персонал, аутсорсинг, но-

вейшие технологии менеджмента.

Хринюк О. С., Хваль Ю. О. Управление конку-
рентоспособностью предприятия. — С. 70.

Аннотация. В статье определена сущность 

процесса управления конкурентоспособностью, 

выделены его основные этапы и условия. Охарак-

теризован набор инструментов для обеспечения 

конкурентных преимуществ предприятия. На 

основе анализа результатов сформулированы ос-

новные пути повышения конкурентных преиму-

ществ предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, 

управление конкурентоспособностью, конкурен-

ты, торговое предприятие, ООО «Метро Кэш энд 

Керри Украина», ориентация на клиента.



102

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянсько-

го університету менеджменту і бізнесу, доктор 

економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, 

стратегічне управління підприємством.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант 

Науково-дослідного економічного інституту Мі-

ністерства економіки України.

01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової еконо-

міки, структурування капіталу, фінансових опера-

цій з його вивезення за кордон.

Альбаглі Клод, президент інституту CEDIMES, 

факультет управління і міжнародних обмінів, 

професор (вчений) університету Paris-Est.

Наукові інтереси: проблеми розвитку еко-

номіки промисловості, сільського господарства. 

Економіка, глобалізація, суспільство. Становлен-

ня та розвиток соціальної економіки.

Баланда Анатолій Людвигович, професор ка-

федри економіки підприємств Бердянського уні-

верситету менеджменту та бізнесу, доктор еконо-

мічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: соціальна економіка, соці-

альна політика, економіка праці.

Бритвенко Анастасія Сергіївна, асистент ка-

федри обліку, аналізу і аудиту Бердянського уні-

верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління 

аграрних і переробних підприємств.

Величко Олександр Петрович, Завідувач ка-

федри менеджменту і права Дніпропетровсько-

го державного аграрного університету, кандидат 

економічних наук, доцент.

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль-

ська, буд. 82, кв. 66.

Наукові інтереси: логістика, логістичний ме-

неджмент, агрологістика, менеджмент-освіта.

Воробйова Наталія Петрівна, доцент кафе-

дри менеджменту і адміністрування Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, кан-

дидат економічних наук.

01015, м. Київ, вул. В. Кучера, буд. 8, кв. 103.

Наукові інтереси: розвиток теорії та практики 

менеджменту.

Галайда Тетяна Олександрівна, старший ви-

кладач кафедри економіки підприємства Пол-

тавського національного технічного університету 

ім. Юрія Кондратюка.

36000, м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 

буд. 13, кв. 32.

Наукові інтереси: економіка праці та соціаль-

но-трудові відносини в Україні.

Годованець Тамара Юріївна, старший викла-

дач кафедри ділової іноземної мови та міжнарод-

ної комунікації, Національний університет харчо-

вих технологій, м. Київ.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Наукові інтереси: французько-українські від-

носини: література, економіка, мовна політика. 

Сучасні методики викладання іноземних мов.

Горшков Володимир Павлович, професор кафе-

дри математики Донецького університету еконо-

міки і права, м. Донецьк.

84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Ар-

тема, буд. 15-А, кв. 13.

Наукові інтереси: взаємодія елементів еконо-

мічних систем в полях.

Кирик Олена Анатоліївна, асистент кафедри 

фінансів, обліку і аудиту Національного авіацій-

ного університету.

02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 7-А, 

кв. 168.

Наукові інтереси: інноваційна діяльність в 

авіакомпаніях України.

Ковальов Валерій Миколайович, завідувач 

кафед ри економіки підприємств і менеджменту 
Української інженерно-педагогічної академії, 

м. Харків.

84545, Донецка обл., м. Соледар, вул. Черни-

шевского, 3.

Наукові інтереси: стимулювання і нормування 

праці, управління персоналом, людський капітал.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафе-

дри фінансів і кредиту Бердянського університе-



ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

103

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансо-

вої політики України.

Кравченко Вадим Олександрович, аспірант 

кафедри фінансів ДЗ «Луганський національний 

університет ім. Тараса Шевченка».

91000, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.

Наукові інтереси: страхова справа, діяльність 

страхових організацій.

Лазарев Віктор Олегович, асистент кафедри 

інформаційних систем і технологій Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розробка веб-сервісів, роз-

поділених облікових систем, сховищ даних і засо-

бів аналізу бізнес-інформації.

Малишенко Вадим Анатолійович, доцент ка-

федри фінансів і кредиту Кримського гуманітар-

ного університету, кандидат економічних наук, 

доцент.

98604, АРК, м. Ялта, вул. Горького, 4/3.

Наукові інтереси: проблеми побудови систем 

фінансового аналізу страте гічного напрямку.

Малишенко Костянтин Анатолійович, заві-

дувач кафедри фінансів і кредиту Кримського гу-

манітарного університету, кандидат економічних 

наук, доцент.

98604, АРК, м. Ялта, вул. Горького, 4/3.

Наукові інтереси: проблеми формування фон-

дового ринку.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри еко-

номічної теорії Бердянського університету менедж-

менту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріаль-

ного стимулювання робітників у сільському гос-

подарстві.

Надрага Василь Іванович, провідний науковий 

співробітник Інституту демографії та соціальних 

досліджень НАН України, кандидат наук з дер-

жавного управління, доцент.

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60.

Наукові інтереси: теорія соціальних ризиків, 

державне управління в соціальній сфері.

Передерій Людмила Василівна, доцент кафе-

дри інформаційних систем і технологій Бердян-

ського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: системний аналіз, інтелек-

туальні системи, аналіз даних.

Рунчева Наталія Вікторівна, старший викла-

дач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення основ-

ного капіталу підприємств.

Скриль Віталія Вячеславівна, асистент кафе-

дри економіки підприємства Полтавського наці-

онального технічного університету ім. Юрія Кон-

дратюка, кандидат економічних наук.

36023, м. Полтава, б-р Боровиковського, буд. 

10, кв. 60.

Наукові інтереси: економіка праці та соціаль-

но-трудові відносини в Україні.

Смутчак Зінаїда Василівна, доцент кафедри 

менеджменту, економіки та права Кіровоград-

ської льотної академії Національного авіаційного 

ун іверситету, кандидат економічних наук.

25006, м. Кіровоград, вул. Кірова, 29/33, кв. 5.

Наукові інтереси: регулювання соціально-

трудових відносин, управління персоналом, інно-

ваційний менеджмент.

Степанчук Світлана Олександрівна, аспірант 

кафедри маркетингу Київського національного 

університету харчових технологій.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Наукові інтереси: формування та викорис-

тання інтелектуального потенціалу в різних галу-

зях національної економіки.

Хринюк Олексій Сергійович, доцент кафедри 

економіки та підприємництва Національного 

технічного університету України, доцент, канди-

дат економічних наук.

04210, м. Київ, пр-т Г. Сталінграда, буд. 35, кв. 102.

Наукові інтереси: управління підприємства-

ми, антикризове управління, оподаткування під-

приємств.



БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Наукове видання

ВІСНИК 
БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Випуск 1(21)’2013

Науковий економічний журнал

Українською, російською та англійською мовами

Технічний редактор Ю. М. Федюшкіна

Підписано до друку 05.03.2013 р. 

Формат 60х84/8. Папір офсетний.

Гарнітура «NewtonС». Друк — різографія.

Ум.-друк. арк. 12,21. Обл.-вид. арк. 11,16. 

Наклад 150 прим. Зам. № 031.

Видавництво та друк ТОВ «Юго-Восток, Лтд».

83055, Донецьк, вул. Р. Люксембург, 2б, оф. 211.

Тел./факс: (062) 305-50-13;  www.yugo-vostok.com.ua.

E-mail: dakindeev@yandex.ru; zakaz@yugo-vostok.com.ua.

Свідоцтво про держреєстрацію: 

серія ДК №1224 від 10.02.2003 р.



Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 
відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності);
08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
08.00.11 — Економіко-математичне моделювання  

з відривом та без відриву від виробництва.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію 

спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

  заяву, 

  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, 

  автобіографію, 

  копію диплома про вищу освіту, 

  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О, 

  посвідчення про складені кандидатські іспити, 

  список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної 

наукової спеціальності та складають конкурсні вступні іспити: зі спеціальності, 

філософії та іноземної мови. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня.

Документи подавати або надсилати за адресою:

  Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117-А, к. 309, 

відділ аспірантури. 

  Довідки за телефоном (06153) 6-48-57.

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.

Спеціалізована вчена рада
У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізо-

вана вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити 

захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних 

наук за  спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економіч-

ної діяльності)».

  Довідки за телефоном: (06153) 64-9-45;

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.
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