
ВІСНИК
Бердянського

університету

менеджменту і бізнесу

науковий економічний
журнал

№ 2 (18)                                                                2012



Редакційна колегія:

Л. І. Антошкіна, д-р екон. наук (головний редактор); Е. М. Лібанова, академік 

НАН України, д-р екон. наук, професор; В. Ф. Беседін, д-р екон. наук, професор; 

І. К. Бондар, д-р екон. наук, професор; В. А. Вісящев, д-р екон. наук, професор; 

В. І. Губенко, д-р екон. наук, професор; А. Б. Качинський, д-р техн. наук, професор;

В. М. Лич, д-р екон. наук, професор; О. В. Макарова, д-р екон. наук, професор; 

Ю. В. Макогон, д-р екон. наук, професор; О. В. Мартякова, д-р екон. наук, 

професор; В. М. Михайленко, д-р техн. наук, професор; В. П. Пелішенко, д-р 

екон. наук, професор; І. В. Петенко, д-р екон. наук, професор; Н. В. Ушенко, 

д-р екон. наук; О. Ю. Рудченко, д-р екон. наук;  І. О. Сингаївський, д-р екон. наук, 

професор; О. П. Сологуб, д-р екон. наук, професор; Д. М. Стеченко, д-р екон. наук, 

професор; О. С. Чмир, д-р екон. наук, професор; О. Ю. Чубукова, д-р екон. наук, 

професор.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової

інформації — серія КВ № 13894-2868Р

Науковий економічний журнал 

«Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» 

внесено до переліку фахових видань України

(постанова ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.)

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Засновник:

ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

    

Рекомендовано до друку вченою радою 

ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

(протокол № 10 від 30.05.2012 р.)
     

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен,

географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори 

статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної 

колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань. Переклади і передруки дозволяються лише 

за згодою автора та редакції.

Журнал заснований у 2008 році. 

Виходить щоквартально.
 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Україна, 71118, м. Бердянськ, вул Свободи, 117-А

Тел. 8 (06153) 6-48-54

 © Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012



3

ЗМІСТ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Антошкіна Л. І., Вісящев В. А.

ЗМІНА ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ .................................................................................................10

Антошкін В. К.

НОВІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 

У ПЕРІОД СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ..............................................................................................19

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бабарика О. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ .......................................................26

Гавриленко А. С.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ 

В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ...........................................................................................31

Ганганов В. М., Рунчева А. С.

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ............34

Горпинич О. В.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОБУДОВИ 

НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ .......................................................37

Іванченко Г. Ф.

ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ .............................................41

Ігнатенко М. М., Чупайленко О. А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ .............................................................................................45

Курова Т. Г.

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ 

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ..........................................................49

Міхов Л. І.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ ....................51

Скляров Р. В.

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ ............................................................................................................56

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Заболотня К. О.

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ..........................61

Горяча О. Л.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ...............................................................................................................65

Єлісєєнко О. В.

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ........................................................................................................................70

Іванченко Н. О.

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ..................................................................................................75



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

4

Ісаєва Т. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ......................................79

Ковальов В. М., Яковлєва Ю. В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ ............................................84

Колєнченко Л. П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

НА РИНКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ................................................................................................88

Компанієць Т. І.
ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ..........92

Кузнєцова А. С., Федотова Т. А.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ...........................................................96

Кулаженко В. В.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА .....................................100

Олійник О. О.
ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ......................................................................................103

Олійник Т. І.
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА .................................................108

Сільченко І. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ..........................................112

Яковлєва О. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ...................................116

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Кобельчук Н. М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ......................................................................120

П’ятак І. В.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ .......................................124

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Волохова І. С.

СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ...........................................................................................127

Єрмошенко А. М.

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ 

СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З БАНКАМИ В УКРАЇНІ ........131

Степанова В. О.

МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ................................135

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Рунчева Н. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ ........................................................................................................140

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ .......................................................................................................................145



5

СОДЕРЖАНИЕ

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Антошкина Л. И., Висящев В. А.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА ................................................................................................10

Антошкин В. К.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА ...............................................................................19

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Бабарыка Е. В.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ .......................................................................26

Гавриленко А. С.

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ..............................................................................31

Ганганов В. М., Рунчева А. С.

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ .............................................................................................34

Горпинич О. В.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — ГЛОБАЛИЗМА..........................................37

Иванченко Г. Ф.

ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОНОМИКЕ ................................................................................41

Ігнатенко М. М., Чупайленко А. А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ ......................................................................................................45

Курова Т. Г.

МОДЕЛИ РАСЧЕТА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ......................................................49

Михов Л. И.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В УКРАИНЕ .........................................................................................51

 Скляров Р. В.

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА ..............................56

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Заболотная Е. А.

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ ...................................................................................................61

Горячая О. Л.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ...............................65

Елисеенко Е. В.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ............................................70



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

6

Иванченко Н. А.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА .........................................................................................75

Исаева Т. Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ..........................79

Ковалёв В. Н., Яковлева Ю. В.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПЕРСОНАЛОМ .....................................84

Коленченко Л. П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА РЫНКЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ ...................................................................................................88

Компаниец Т. И.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ..............................................................................92

Кузнецова А. С., Федотова Т. А.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ...........................................................96

Кулаженко В. В.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ......................................................................100

Олейник О. А.

ИНТЕГРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ........................................................................103

Олейник Т. И.

МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА......................................108

Сильченко И. А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ .....................................................................112

Яковлева Е. В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ .....................................................................................................116

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНЫХ СИЛ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Кобельчук Н. Н.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ..................................................................120

Пятак И. В.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ ...............................124

ДЕНЬГИ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Волохова И. С.

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ..............................127

Ермошенко А. Н.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ С БАНКАМИ В УКРАИНЕ ..........................................................................131

Степанова В. А.

МЕСТО И РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОБЩЕСТВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ ........................135



СОДЕРЖАНИЕ

7

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Рунчева Н. В.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ ...............................................................................................140

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...........................................................................................................................145



8

CONTENTS

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Antoshkina L. I., Visyashchev V. A.

CHANGES IN THE PROBLEMATIC 

OF THE ECONOMIC SCIENCE AS A REFLECTION OF GLOBAL..............................................................10

Antoshkin V. K.

NEW ASPECTS OF MONETARY RELATIONS DURING AN ECONOMIC CRISIS ....................................19

NATIONAL ECONOMY AND ITS MANAGEMENT
Babarika O. V.

INTRODUCTION OF INNOVATION IS IN AGRICULTURE .......................................................................26

Gavrilenko A. S.

FEATURES OF REFORMING OF COMMUNAL SECTOR 

IN CONDITIONS OF FISCAL DECENTRALIZATION .................................................................................31

Ganganov V. M., Runcheva A. S.

AREAS OF STRATEGIC MANAGEMENT AND FOOD PROCESSING COMPANIES ................................34

Gorpinich O. V.

AGRICULTURE IN UKRAINE NEW SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS — GLOBALISM ..............................37

Ivanchenko G. F.

APPLICATION SYSTEMS OF COLLECTIVE INTELLECT IN AN ECONOMY ...........................................41

Ignatenko M. M., Chypailenko A. A.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ATTENDANT COOPERATIVE STORES 

ARE IN AGRICULTURE OF UKRAINE .........................................................................................................45

Kurova T. G.

MODELS OF CALCULATION THE PARALLEL PLACES 

OF TOURIST ACCOMMODATION WITH THE USE OF THEORY OF MASS SERVICE ............................49

Mikhov L. I.

IMPROVEMENT DIRECTIONS OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE...........................................51

Sklyarov R. V.

THE CONCEPT OF STATE REGULATION OF ECONOMY 

AND STATE MANAGEMENT OF ECONOMY IN MARKET CONDITIONS ...............................................56

ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Zabolotnya K. O.

STOCHASTIC MODEL OF INVENTORY MANAGEMENT OF TRADICY ENTERPRISE ..........................61

Goryacha O. L.

APPROACHES TO THE DETERMINATION AND ESTIMATION 

OF PRODUCTIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES .............................................................65

Eliseenko O. V.

NECESSITY OF MAINTENANCE OF DEVELOPMENT 

OF COMPETITIVENESS OF MACHINE-BUILDING BRANCH ..................................................................70

Ivanchenko N. O.

PLANNING OF INFORMATIVE-ANALYTICAL CONTROL SYSTEMS 

BY ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE ON BASIS OF ONTOLOGICAL APPROACH .........................75

Isaeva T. N.

VALUATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISE 

ON THE APPLICATION OF BASIS OF BALANCED SCORECARD .............................................................79



CONTENTS

9

Kovalev V. N., Yakovleva Y. V.

INTEGRAL EVALUATION OF THE ECONOMIC 

ENTERPRISE MANAGEMENT AND PERSONNEL .....................................................................................84

Kolenchenko L. P.

THE INFORMATION SUPPORT OF MARKETING MANAGEMENT 

IN THE MARKET OF INTERMEDIARY SERVICES .....................................................................................88

KompanietsT. I.

THE VALUE OF INNOVATIVE STRATEGIES IN ACTIVITY 

OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES ...........................................................................................................92

Kuznetsova А. S., Fedotova Т. А.

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ......................96

Kulazhenko V. V.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURON NETWORKS 

ARE IN THE MONITORING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES ........................................100

Oleynik O. A.

INTEGRATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

IS AN INVESTMENT CLIMATE OF AGRARIAN INDUSTRY ....................................................................103

OleynikT. I.

MOTIVATIONAL MECHANISM OF DECISION-MAKING 

FROM UPDATING OF THE FIXED ASSETS OF AGRARIAN PRODUCTION .........................................108

Siltshenko I. A.

THEORETICAL BASES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES ................................................112

Yakovleva O. V.

BASIC DIRECTIONS OF MANAGEMENT INTELLECTUAL RESOURCES 

AND INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ...........................................................116

PRODUCT DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY
Kobelchuk N. M.

FOREIGN EXPERIENCE INNOVATION POTENTIAL OF FOREIGN AREA ...........................................120

Piytak I. V.

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGIONAL ECONOMY UKRAINE .................................124

CURRENCY, FINANCE AND CREDIT
Volokhova I. S.

SOCIAL MOBILIZATION AND EFFICIENCY OF FINANCIAL ACTIVITY 

OF ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT .........................................................................................127

Yermoshenko A. M.

EVALUATION OF THE DYNAMICS OF THE INTEGRATION 

IN THE CONTEXT OF THE MECHANISM OF INTEGRATION 

OF INSURANCE COMPANIES WITH BANKS IN UKRAINE ....................................................................131

Stepanova V. O.

PLACE AND ROLE OF CREDIT UNIONS IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE .....................135

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Runcheva N. V.

AREAS OF STRATEGIC MANAGEMENT AND FOOD PROCESSING COMPANIES ..............................140

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS .................................................................................................145



10

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

© Л. І. Антошкіна, В. А. Вісящев, 2012

УДК 338.124.4 Л. І. Антошкіна,

В. А. Вісящев

ЗМІНА ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 
ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті розглянуто і проаналізовано зміну вектора традиційної проблематики економічних 

досліджень, що відбиває вплив світової кризи. Оцінено тенденції у розвитку наукової дискусії щодо нових 

напрямів досліджень.

Ключові слова: економічна проблематика, фінансово-економічна криза, світова економіка.

Summary. An analysis of changes in the vector of traditional problematic of economic research as a reflection of 

the global crisis. Evaluation of tendencies in development of a scientific discussion regarding new direction in studies.

Key words: economic problematic, financially economic crisis, world economy.

Постановка проблеми. Фінансово-економічна 

криза стала часом глибоких роздумів у середови-

щі політиків, бізнесменів, економістів і поставила 

під сумнів багато визнаних ідей минулого, якими 

досі керувалися на всіх рівнях суспільного життя й 

у світових відносинах. Впевненість про спромож-

ність науки передбачити майбутнє похитнулася, 

тому що економісти не побачили наступу кризи. 

Це питання викликає неабияку стурбованість і 

визначає головний лейтмотив сучасної дискусії.

Авторитети економічної науки запевняють, що 

насправді існує набагато більше економічних ідей, 

ніж здається. Нобелівськими лауреатами з економі-

ки 2009 року стали двоє вчених, робота яких протя-

гом життя була присвячена дослідженню альтерна-

тивних підходів [1]. Однак це твердження засмучує 

ще більше, бо виявляється суттєвий розрив між 

реальним життям і проблематикою занять еконо-

містів-теоретиків: вони досліджують «альтернативні 

підходи», а в цей час вирує криза, не звертаючи нія-

кої уваги на те, чим опікуються теоретики.

Із запізненням констатується, що чимало ідей, 

як виявляється, доводять, що ринки не обов’язково 

є ефективними або стабільними, а економіку і 

наше суспільство неможливо досить добре описати 

стандартними моделями конкурентної рівноваги, 

які використовують більшість економістів.

Наприклад, поведінкова економіка підкрес-

лює, що учасники ринку часто діють нераціональ-

но. Більш того, за відсутності повної інформації 

навіть конкурентні ринки майже ніколи не бува-

ють ефективними.

Численні дослідження показали: навіть ви-

користання моделей так званих раціональних очі-

кувань не гарантує ринкам стабільності — цінові 

«бульбашки» все одно виникають, тобто ринки 

«не слухаються» моделей.

Криза довела, що інвестори далекі від раціо-

нальності, але недоліки ланцюжка міркувань про 

раціональні очікування були розкриті ще задов-

го до кризи, тобто інвестори не читають «мудрі 

надбання» економістів, про що вони зараз і на-

голошують. Взагалі ж, така ситуація, коли вчені 

скаржаться на несвідомість бізнесменів і політи-

ків, які не використовують здобутки науки, дуже 

поширена в світі. Це може свідчити про дві речі: 

або практики зневірилися у корисності науки, або 

вони мають низький рівень освіченості і тому час-

то діють нанівець. Отже, актуальною є не тільки 

проблема повернення економічної науки до сут-

тєвих вимог життя, але й проблема практичного 

впровадження її досягнень.

Мета нашої праці полягає у систематизації 

думок про актуалізацію економічних досліджень 

і про створення механізму своєчасної реалізації 

їхніх результатів.

Виклад результатів дослідження. Криза не 

лише активізувала роздуми про необхідність регу-

лювання ринку, економіки взагалі, але вона також 

дала поштовх дослідженням альтернативних на-

прямів. Очевидно, вони допоможуть краще зрозу-

міти функціонування складної економічної сис-

теми і, можливо, — сформувати політику, здатну 

запобігти повторенню недавньої катастрофи.

На щастя, поки більшість економістів Заходу 

(насамперед, США, де мешкали або й досі працю-

ють майже всі Нобелівські лауреати з економіки) 

«проштовхували» ідею саморегулювання й ефек-

тивних ринків із повною зайнятістю, деякі їхні ко-

леги досліджували інші підходи, у яких ставилася 

під сумнів абсолютна здатність капіталістичного 

ринку саморегулюватися, а економіко-статистич-

ні модельні конструкції, як головний інструмент 

і самоціль їхніх опонентів, зневажувалися до суто 
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допоміжної функції в обробці інформації. Поки 

справи в економіці провідних країн світу були 

добрими, конструювання моделей давало цим 

економістам все для «безбідного» життя і викли-

кало інспіроване ними ж захоплення суспільства 

їхньою недосяжною для інших «вченістю». Може 

саме тому дискусія між представниками обох сто-

рін набуває нищівного характеру: перші розвінчу-

ють «моделістів», використовуючи кризу як ни-

щівний аргумент; другі відбиваються отруйними 

обвинуваченнями у неосвіченості.

Але все ж найбільш помітне місце у дискусії 

починає набувати ідея про моделі, засновані на 

діючій силі. Ця ідея підкреслює різноманітність 

ринкових умов, сутність мережних моделей, що 

концентрують увагу на складних взаєминах між 

фірмами, обґрунтовує свіжий погляд на роботи 

Хаймана Мінські щодо фінансових криз [2–4], а 

також пропагує інноваційні моделі, які намага-

ються пояснити динаміку зростання. Більшість 

захоплюючих робіт у цих напрямах розширюють 

межі економіки. Їх авторами є психологи, еконо-

місти-науковці й соціологи [5–9]; також потрібно 

взяти все найкраще із праць з економічної історії, 

які незаангажовано аналізують минулі часи (на-

приклад, період Великої Депресії) [10–14].

Незважаючи на всі фанфари, які звичайно 

супроводжують кожну фінансову інновацію, су-

часна криза дуже схожа на попередні економічні 

катаклізми. Виняток лише у тому, що складність 

нових фінансових продуктів зменшила прозо-

рість, посилюючи страхи з приводу глибини мож-

ливих ускладнень за відсутності масштабних дер-

жавних рятівних заходів.

Рятівні наукові ідеї, особливо ідеї запобіган-

ня ризиків різного рівня (насамперед — макро-

економічних), мають таке ж, а може навіть більше 

значення, ніж власна вигода. Регулятори і держав-

ні чиновники мали певний політичний інтерес — 

окремі групи на фінансових ринках отримали 

величезну вигоду від неприборканого дерегулю-

вання і нездатності адаптувати систему регулю-

вання до нових продуктів. Однак регулятори і по-

літики також постраждали від інтелектуального 

полону славнозвісних вчених. Звичайно, ніхто 

не збирається відбирати у них престижні звання і 

нагороди, піддавати їх остракізму тільки тому, що 

їхні помилки висвітлила криза. Суспільство і по-

літики керувалися помилковими ідеями перш за 

все внаслідок відсутності інших ідей, а по-друге — 

тому, що ідеї, які зараз подаються як давно відомі 

й рятівні, не були свого часу переконливішими. 

Ось чому фігуранти сучасної дискусії пропонують 

виробляти більш великий і стійкий перелік ідей 

для осмислення. Із цієї причини недавня заява 

Дж. Сороса про створення добре фінансованої 

Ініціативи з нового економічного мислення (INET) 

[15] викликала великий інтерес. Гранти на дослі-

дження, симпозіуми, конференції і новий жур-

нал допоможуть підтримати нові ідеї і зусилля із 

співпраці. Доречно нагадати, що фінансування 

науки взагалі, у тому числі — економічної, у краї-

нах Першого світу ніколи не було жалюгідним, як 

у пострадянських країнах. Значну частину коштів 

на дослідження університети, лабораторії, наукові 

групи й окремі вчені одержують через фінансовані 

державні програми, гранти, бізнесові замовлення. 

Але зараз потреба нових ідей примушує ці країни 

активізувати підтримку науковців.

INET надали повну свободу — і стосовно 

змісту, і щодо стратегії; тож є надія, що цей про-

ект отримає подальшу підтримку з інших джерел; 

єдине зобов’язання — «нове економічне мислен-

ня» у найширшому сенсі. Дж. Сорос зібрав групу 

економістів з усього спектру даної сфери — від те-

орії до політики, від лівого ухилу до правого, від 

молодих вчених до літніх, від істеблішменту до 

контр-істеблішменту, щоб обговорити перспек-

тиви такої ініціативи [1].

За останні тридцять років одним із наукових 

напрямів у сфері економіки було будівництво мо-

делей, що базувалися на ідеї ідеальності ринків. 

Тепер ці ідеї не мають сенсу, їх затьмарюють до-

слідження причин недосконалості ринків. Нові 

ідеї показують, що ринок не є ідеальним; але ж 

розглядати їх як сучасне відкриття безпідставно. 

На полицях бібліотек ще збереглися праці еко-

номістів і філософів лівого напряму думки. Тому 

може й не треба зараз «винаходити велосипед», а 

треба тільки пильно вивчити теорію не такого вже 

й минулого. Досить відомий і епатажний фінан-

сист Дж. Сорос та інші провідні діячі бізнесу це, 

мабуть, розуміють, тому у світлі людських хиб і 

нерозуміння складності економіки INET обіцяє 

плекати альтернативні думки; отже, недоскона-

лість ринку, що так дорого обходиться світу, кі-

нець кінцем можна буде виправити.

Цей оптимістичний мотив деяких учас-

ників дискусії не поділяють їхні опоненти, які 

пов’язують у єдиний ланцюг роздуми щодо етапів 

економічної історії, причин криз XX століття, об-

ставин виникнення сучасної кризи, щоб доказа-

ти, що взагалі не існує таких ідей, які упередили б 

жадобу великого фінансового капіталу до вигоди 

всупереч інтересам людства, держави, окремих 

людей. Але соціально-економічний песимізм у 

науці не має конструктивного сенсу, тому не варто 

аналізувати праці його носіїв.

Значно більше користі дає розгляд праць до-

слідників, які переймаються питаннями щодо ін-

дикаторів для оцінки стану кризи, рецесії, термі-

нів закінчення спаду в економіці, меж втручання 

держави в справи національного бізнесу і термінів 

застосування регулятивних заходів тощо. Саме в 

роботах цього напряму можна знайти цікаві науко-

во-практичні пропозиції для відновлення економі-
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ки окремих країн і світу в цілому, бо криза висвітли-

ла очевидний зв’язок між глобалізацією і безпекою 

світової економіки, тобто одну з проблем, для ви-

рішення якої наука надійних ідей не напрацювала.

Можливість швидкої, практично миттє-

вої, концентрації ресурсів і фінансів всієї пла-

нети вельми не сприяє рівномірному розподілу 

багатст ва. Скоріш навпаки, ті, кому є що продати 

на цьому глобальному ринку, отримують більше, 

причому технології коштують значно дорожче, 

ніж сировина. Внаслідок глобалізації на узбіччя 

світового розвитку було витіснено саме ті країни, 

які або нічого не можуть пропонувати на світово-

му ринку, або можуть поставляти лише сировину 

(виключаючи енергоносії). Ніхто не може завба-

чити динаміку цін на метали, напівфабрикати 

технологічної хімії, зерно, а також на газ, нафту, 

вугілля (як перелік деяких основних експортних 

товарів, наприклад, України). І тому населення 

таких країн впевнено, що падіння цін на сирови-

ну і відповідне зниження рівня їхнього життя ви-

кликане підступністю провідних країн світу.

Економічна наука надто довго переймалася 

«аполітичними» дослідженнями, не «помічала» 

поширення сваволі великого капіталу, політика 

якого й призвела до високого рівня напруги між-

народних економічних відносин, вищим проявом 

якої є тероризм. Таким чином, суто актуальними 

завданнями економічної науки є пошуки дієвих 

ідей як для «внутрішнього» застосування, так і для 

врегулювання світових відносин; тепер вже немає 

сумнівів, що була необачною впевненість щодо 

спроможності вирішити ці завдання політиками.

«Арсенал» ідей для «внутрішнього» застосуван-

ня перш за все формують пропозиції щодо регулю-

вання фінансового капіталу. Звичайно, далеко не 

всі дослідники однаково ставляться до питання про 

межі дій держави у бізнесі взагалі, а фінансового — 

зокрема; однак тепер абсолютна більшість з них не 

тільки не заперечує проти зовнішнього регулюван-

ня економіки, але й наполягає на продовженні уря-

дових програм, незважаючи на вихід економіки з 

рецесії провідних країн. Нове у поглядах на цю про-

блему полягає у тому, що регулювання має стати по-

стійною функцією держави, а глибина втручання — 

бути оптимізованою, щоб зберегти базові постулати 

капіталізму — свободу, рішучість, заповзятливість, 

«святість» приватної власності.

Найпомітнішим носієм цієї ідеї є професор 

економіки Колумбійського університету (США), 

Нобелівський лауреат Джозеф Е. Стігліц. Він, зо-

крема, є опонентом також Нобелівського лауреа-

та Мілтона Фридмана, який свого часу спростував 

дієвість кейнсіанської моделі економіки у виводі 

її з кризи. Д. Стігліц стверджує: кейнсіанську мо-

дель фактично і не випробували у період Вели-

кої Депресії; лише зараз вдалося за її допомогою 

отримати досить швидкий результат порівняно з 

масштабами кризи (які, за думкою багатьох до-

слідників, навіть перевершують масштаби Вели-

кої Депресії). Цей результат у вигляді часткового 

подолання рецесії став можливим внаслідок сво-

єчасності та великомасштабності державних дій 

насамперед у фінансовому секторі.

Більш того — потрібна ще одна фаза фінансо-

вих стимулів, бо реальний успіх застосування сти-

мулів — це не фактичний рівень безробіття (який 

у США все ще дуже високий), а те, яким безро-

біття було б без них. Ця нова фаза стимулів пови-

нна бути поширена і на реальну економіку; більш 

слабка фінансова система означає слабшу еко-

номіку, а можливо — й необхідність ще більшої 

кількості непередбачених витрат на її порятунок 

від ще однієї катастрофи; якщо ми будемо еконо-

мити гроші на стимули сьогодні, то ми ризикуємо 

витратити набагато більше в майбутньому [16].

Дж. Стігліц жорстко критикує адміністрацію 

США за надто малі стимули, а також за те, що про-

ект порятунку банківської системи передбачав ба-

гато грошей і дуже мало обмежень діяльності тих, 

хто призвів до виникнення економічного хаосу; 

така політика зіпсувала бажання платників подат-

ків витрачати ще більше грошей [16]. Він наголо-

шує, що світові необхідно, щоб усі розвинені ін-

дустріальні країни провели ще один масштабний 

раунд реального використання пакетів стимулів.

Практична реалізація ідеї державного регу-

лювання економіки спостерігається вже зараз. У 

США та Великій Британії уряди планують ство-

рити особливу категорію великих банків, нагляд 

за якими буде здійснювати єдиний регулятор. В 

обмін на державні гарантії їм прийдеться прийня-

ти більш жорсткий, у порівнянні з конкурентами, 

контроль з боку держави, але така ціна «обмежен-

ня свободи» буде незначною порівняно з перева-

гами, які їм дасть привілейний статус [17].

Ідея державного регулювання економіки 

(хоча й досить обмеженого) визначає суттєву змі-

ну парадигм у науковій думці країн Першого сві-

ту, бо звернення до неї стало слідком, по-перше, 

економічної кризи, а по-друге — вимушеним ви-

знанням корисності досвіду «командної» соціа-

лістичної економіки, в умовах якої подібні кризи 

були виключені. Виявилось, що деяке адаптуван-

ня того досвіду до умов країн «класичного капі-

талізму» не потребує ніякої революції, прихильно 

сприймається більшістю політичної, бізнесової та 

наукової спільноти, бо зберігає сили, ресурси і час 

на пошук рятівних рішень.

У значно гіршому стані опинилися країни, 

які після десятиріч користування цім досвідом 

відмовилися від нього і зараз не мають ані соці-

алістичної, ані капіталістичної системи управ-

ління, внаслідок чого їхня кризова економіка є 

фактично некерованою. У таких умовах навіть 

безглуздо ставити перед бізнесом, особливо фі-
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нансовим капіталом, питання про його соціальну 

відповідальність — це робити нема кому: бізнес 

сам собі докоряти зубожінням населення, зви-

чайно, не буде, а державні діячі переймаються зо-

всім іншими справами і не володіють моральним 

авторитетом, щоб, як це зробив президент США, 

виступити із закликом до фінансистів країни ак-

тивізувати надання реальній економіці кредитів у 

відповідь на рятівні заходи з боку держави, тобто 

платників податків [18].

Дуже цікавим напрямом розвитку сучасної 

економічної думки стає дослідження інновацій. 

Взагалі це питання не нове, але криза висвітлила у 

ньому теоретичні та практичні аспекти, котрим досі 

уваги не приділялося; йдеться, зокрема, про базові 

інновації. Коли вони досягають фази насичення, 

економіка входить у кризу, доки не здійснюються 

нові інновації, що трансформують економічний 

уклад. Перехідний період буває болючим, особли-

во коли набуває форму рецесії. Подолання кризи 

реальної економіки потребує здійснення базових 

інновацій, які створювали б нові методи вироб-

ництва, нові продукти і робочі місця. На перший 

погляд, викладена схема дуже проста, але такою 

вона є лише у стабільних обставинах. В умовах 

кризи «фізична» і логічна першорядність реальної 

економіки потребує розчистки шляхів інноваційно-

го саморозвитку. Це означає створення стимулюю-

чого середовища для прискореного впровадження 

перш за все базових інновацій.

Великою проблемою економічної теорії Джо-

на Мейнарда Кейнса, якою досі керувалися насам-

перед США, є недостатня увага до технологічних 

інновацій. У сучасній кризі ця концептуальна вада 

має принципове практичне значення. Модні сьо-

годні програми фіскального стимулювання — від 

викупу заборгованості банків, скорочення подат-

ків і субсидування продажів автомобілів до ремон-

ту інфраструктури — є, в кращому випадку, захо-

дами стримання кризи, але вони не перетворюють 

технологічну базу економіки й не ведуть до дов-

гострокових і великомасштабних інвестицій, які 

тільки й слугують передумовою подолання кризи.

У 1975 році німецький економіст Герхард 

Менш видав книгу «Технологічний тупик: Інно-

вації долають депресію» [19], у якій він на базі 

теорії «довгих хвиль» Кондратьєва удосконалив 

загальну теорію інновацій Шумпетера і ввів у 

науковий обіг різницю між «базовими» і «допо-

внюючими» інноваціями. Він підкреслював, що 

базові інновації створюють не просто «хвилю», а 

«шокову хвилю», або «пульс», який трансформує 

економіку в цілому.

Згідно з теорією Менша, зараз світова еконо-

міка знаходиться у фазі «технологічного тупика»: 

базові інновації останніх років, які базувалися 

на інформаційних технологіях, затухають, а по-

тенціал для нового кластера базових інновацій 

хоча й існує, але зостається нижче порога опера-

тивної досяжності для абсолютної більшості під-

приємств, особливо середніх і малих. У сучасних 

умовах, коли банки цураються ризикованих кре-

дитних запитів, підприємства не можуть розрахо-

вувати на великомасштабні інвестиції.

Природа науково-технічного прогресу така, 

що у більшості випадків для здійснення техно-

логічних проривів потрібен швидко зростаючий 

приплив інтелектуальних сил і матеріальних ре-

сурсів у базові та прикладні дослідження і в роз-

виток. Таким чином, виникає необхідність в узго-

джених діях держави (або держав) і приватних 

гравців. Якщо цією рекомендацією не скориста-

ються державні установи і фінансовий капітал, 

криза знову загостриться, а рецесія повернеться.

Дослідження свідчать: коли виробничі фірми 

стикаються, як зараз, із скороченням замовлень і 

доходу від реалізації, вони вимушені економити 

на витратах, для чого звільняють частину персо-

налу, урізують інвестиції в оновлення і розвиток, а 

деякі виводять виробництво за кордон (так звана 

політика outsourcing), внаслідок чого стан ринку 

праці в країні значно погіршується [20, с. 235–

257]. Поки що більшість компаній, що спеціалі-

зуються у галузях технологій, такі заходи широко 

не використовують, оскільки вони змогли нако-

пичити деяку фінансову базу завдяки значному 

зростанню прибутків за останні роки. Але цих 

ресурсів надовго не вистачить, і конкурентоспро-

можність компаній почне швидко зменшуватися.

Альтернативою саморуйнівному урізанню ін-

вестицій є економія на матеріалах та енергії при 

одночасному збереженні якості виробів, чого до-

сягти без фінансових вливань, кредитів у сферу 

виробництва неможливо. Таким чином, коло із 

взаємообумовлених процесів замикається, тобто 

проблеми, які виникають у виробників унаслідок 

відсутності власних джерел інвестицій, можуть 

бути усунені тільки інвестиціями, але вже із зо-

внішніх джерел (у вигляді державної допомоги 

або банківських кредитів).

Звичайно і не дивно, що опікуються цією 

проблемою саме провідні країни світу. Щоб розі-

рвати це коло, приймаються невідкладні заходи 

для впровадження ідеї «базових» і «доповнюю-

чих» інновацій і виводу економіки із фази «тех-

нологічного тупика». Заходи охоплюють декілька 

напрямів: допомога виробникам з боку держави, 

стимулювання фінансового сектору в обмін на 

більш активну інвестиційну (кредитну) політи-

ку, суттєве збільшення фінансування освіти всіх 

рівнів, спрямування цільових державних коштів 

на наукові дослідження і технологічні розробки в 

пріоритетних галузях. У реалізації нових наукових 

ідей країни Першого світу не гаяли часу, хоча май-

же в кожній з них затвердження рятівних заходів 

проходило в запеклій політичній боротьбі. Наяв-
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ність непримиренних опонентів як у науці, так і в 

політиці — звичайне явище у провідних країнах, 

але, на відміну від інших, вони вміють знаходи-

ти консенсус, особливо, коли йдеться про націо-

нальні інтереси. Консенсус політиків благотвор-

но впливає на бізнесову спільноту. Зокрема, зріс 

інтерес інвесторів до венчурних проектів; великі 

системні банківські установи поступово збільшу-

ють увагу до проблеми оновлення (змоложення) 

менеджменту (звичайно, за допомогою потужних 

фінансових стимулів для талановитої молоді) [21].

Сучасна криза сприяла нарощуванню по-

зитивного інтересу держав і бізнесу до такої на-

уково-практичної ідеї, як багатофункціональні 

виробничі механізми (БВМ) [19]. Теоретичні дослі-

дження їхньої доцільності як важливого елемента 

ефективної антикризової стратегії кожної країни 

проводилися франгоферівським товариством при-

кладних досліджень (Німеччина) — суспільною 

організацією, до складу якої входять 15 тис. вчених 

та інженерів із 57 фірм-членів у різних землях кра-

їни. Найважливішим фактором ідеї БВМ є знання 

та способи постійного їх трансферу у виробничий 

процес. Створюється цілковито нове поколін-

ня виробничих пристроїв, у яких машини будуть 

запам’ятовувати функції, а потім самостійно виби-

рати оптимальний спосіб дії при виконанні різних 

функцій і транслювати цей вибір на інші елемен-

ти ланцюга. Завдяки цьому буде оптимізовано не 

тільки використання машин і споживання ними 

первинних продуктів та енергії, але й ефективність 

усього виробничого процесу.

Новітність ідеї БВМ полягає ще й в тому, що 

країни, які її впровадять, зможуть подолати тен-

денції outsourcing. Автори дослідження «Модер-

нізація виробництва», здійсненого Франгофе-

рівським інститутом системних та інноваційних 

досліджень (ISI), отримали, на перший погляд, 

несподіваний результат: на 1600 німецьких ви-

робничих фірмах було виявлено позитивну коре-

ляцію між цілісністю виробництва в межах фірми 

та її продуктивністю. Це означає, що максималь-

на цілісність внутрішньофірмового виробництва 

оптимізує його показники, у той час як її пору-

шення, коли фірма виводить за кордон якійсь 

складові виробництва (у чому й полягає політика 

outsourcing), шкодять і самій фірмі, і робітникам, 

що через це загубили робочі місця.

Відкриття БВМ є знаменним досягненням 

економічної науки, завдяки якому хоч у деякій мірі 

відпрацьовано її «гріхи» за непередбачення сучас-

ної кризи. Вищої оцінки заслуговує вже те, що на-

решті вдалося перекреслити зухвалі твердження 

прибічників outsourcing про фантастичну ефектив-

ність виведення виробництва за кордони розвине-

них країн в такі, що розвиваються (країни Третьо-

го світу), з приводу дуже низької вартості робочої 

сили в них. Як з’ясувалося, хоча цей фактор дійсно 

існує, але оцінки користі outsourcing не враховува-

ли багатьох ще більш значущих негативних факто-

рів: логістичні й інші реальні трансакційні витрати 

фірм на підтримання комунікацій з їхніми філіями 

за кордоном, витрати на створення компенсуючих 

робочих місць для власного населення, допомо-

га із безробіття тощо, що особливо висвітлилося 

саме зараз, коли рівень безробіття, наприклад, у 

США, які особливо широко застосовували по-

літику outsourcing, досі перевищує 10 %. Німеччи-

на більш стримано використовувала цю політику, 

тому й наслідки її тут менш фатальні. Новий по-

гляд на outsourcing сприяв перегляду проектів ство-

рення закордонних філій з одночасним закриттям 

фірм або із зменшенням виробничих потужностей; 

деякі фірми навіть почали здійснювати зворотний 

процес — insourcing, тобто відновлення виробничої 

цілісності у власній країні.

Значення ідеї БВМ не обмежується, однак, 

новим поглядом на збереження цілісності фірми 

відносно політики outsourcing. Другим аспектом 

відкриття, який створює переваги у продуктив-

ності праці, є кваліфікація найманого персоналу. 

Чим вища питома кваліфікація «витратних» служ-

бовців, тим більш продуктивною і, відповідно, 

більш рентабельною стає фірма. Третій аспект ви-

значає: чим вище цілісність внутрішньофірмово-

го виробництва і кваліфікація персоналу, тим кра-

ще показники експорту — ключового індикатора 

конкурентоспроможності фірми. Німецькі до-

слідники довели, що в період кризи доцільно зо-

середитися саме на цих резервах продуктивності.

Тут ми стикаємося з очевидним парадоксом: 

щоб скоротити виробничі витрати на ґрунті від-

творення, необхідно інвестувати у нові технології, 

тобто «економити шляхом інвестування». У той же 

час для підвищення продуктивності, рентабель-

ності та конкурентоспроможності треба застосову-

вати інноваційні структури і методи виробництва 

з висококваліфікованою (і відповідно — дорогою) 

робочою силою. Подібні інвестиції у підвищення 

продуктивності здійснюються на мікроекономіч-

ному рівні. Більшість видів таких інвестицій треба 

кваліфікувати як «доповнюючі» інновації, у про-

тилежність «базовим» інноваціям, які створюють 

якісно нові технології, матеріали та їх додатки в 

різних галузях. Однак мікроекономічна необхід-

ність в «інвестиціях заради економії» здатна ство-

рити макроекономічну динаміку, сформувати ін-

новаційну технологічну хвилю у більш широкому 

спектрі виробництва, подолати в ньому кризу.

Цей висновок також має видатне значен-

ня для реальної економіки, бо вперше за кілька 

останніх десятиріч наука нарешті звернула увагу 

на головний елемент економічної системи — під-

приємство; було нарешті усвідомлено, що міц-

ність ланцюга (системи) перш за все визначається 

міцністю його кілець. Під впливом цього висно-
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вку в практичній політиці спостерігається певний 

поворот від антикризового «лікування» системи 

(перш за все фінансової, а потім соціальної) до ці-

льових заходів підтримки підприємств.

В умовах, коли підприємства мають здебільшо-

го приватну форму власності, державна допомога їм 

може здійснюватися в кількох напрямах: надання їм 

банками довгострокових кредитів під гарантії дер-

жави; частковий вступ держави в акціонерний капі-

тал (або радикальна дія — тимчасова націоналізація 

підприємства чи галузі); превентивні заходи з опо-

даткування; протекціонізм у захисті національних 

інтересів (хоча така політика начебто суперечить 

правилам СОТ, але все ж застосовується, коли це 

необхідно, головними гравцями цієї організації); 

цільове фінансування державою програм підготов-

ки кадрів для виробництва (зараз у країнах Першого 

світу значно посилено увагу до збільшення випус-

ку університетами інженерних фахівців), а також 

наукових програм технологічного спрямування. У 

тій чи іншій мірі ці заходи на протязі 2009 року вже 

застосовуються і дають певний позитивний резуль-

тат — вихід більшості країн із стану рецесії, приріст 

ВВП наприкінці року замість очікуваного знижен-

ня, пожвавлення продажів та індивідуального спо-

живання, початок тенденції зниження безробіття у 

деяких країнах Європи.

Звичайно, лише доповнюючі технологічні 

інновації (рівень окремого підприємства) недо-

статні для подолання сучасної економічної кризи. 

Добре відомо і з прикладу України, що наявність 

декількох підприємств у галузі, які мають най-

вищий технологічний рівень, лише підкреслює 

зубожнілий стан галузі й економіки в цілому. На 

тлі фізично і морально застарілої бази машино-

будування, енергетики, металургійної, вугільної, 

хімічної промисловості неможливо зробити «ри-

вок» у процвітання лише силами обмеженого чис-

ла виробничих одиниць. Найважливіше значення 

мають базові інновації як двигун економічного 

розвитку. Вони є обов’язковою умовою для «ци-

клів процвітання» в капіталістичних економіках, 

а затухання їхньої динаміки є головною причи-

ною депресивної фази розвитку.

Сучасна економічна наука накопичила вели-

кий борг перед практикою саме тому, що визначені 

нами її окремі досягнення останніх років лише під-

креслюють, що до цих досягнень її «підігнала» су-

вора дійсність практики. Дуже довго ця наука «гу-

ляла» у високих емпіреях загальних мудрощей та 

переймалася майже незрозумілими для поточного 

життя теоретизуваннями. Вона не зуміла (або не 

захотіла) підхопити дослідження ролі базових інвес-

тицій, які були розпочаті ще на початку минулого 

століття двома видатними економістами — Мико-

лою Кондратьєвим та Йозефом Шумпетером.

Незважаючи на свою репутацію ліберала, 

Й. Шумпетер зміг вичленити із вчення К. Маркса 

опис внутрішньої динаміки саморозвитку в капі-

талістичній економіці; він посилався на Маркса 

як на економіста, а не на соціолога або політич-

ного ідеолога, тому велику увагу надавав поряд 

із макроекономічними мікроекономічним скла-

довим розвитку. Шумпетер також встановив, що 

властива капіталізму інноваційна динаміка кінець 

кінцем веде до насичення і стагнації, а потім — до 

болючих і складних зсувів і реорганізацій залежно 

від впровадження нових технологій і трансфор-

мації економіки. Таким чином, Шумпетер під-

твердив, що нестабільність і кризи є фундамен-

тальною особливістю капіталізму — у всякому 

випадку, в аспекті реальної економіки. В той же 

час, за Шумпетером, кризи, які розвиваються за 

типом «творчого руйнування», також відіграють 

ключову роль в успіхах капіталізму.

У соціалістичній «командній» економіці ци-

клічних криз і рецесії вдавалося уникати, але ціною 

технологічної стагнації; вона не змогла угнатися за 

інноваційною динамікою капіталізму, незважаючи 

на результати світового рівня в багатьох галузях на-

уки. Мабуть, саме тому під час кризи дослідники 

лівого спрямування помітно жвавішають, бо капі-

талізм, більш наявно, ніж вони самі, доводить свою 

недосконалість. Взагалі ж, залежність стабільності 

й інноваційності економіки від соціально-полі-

тичного устрою суспільства стає все більш спірним 

питанням, особливо з погляду на феномен Китаю. 

Про це доцільно було б постійно пам’ятати лідерам 

політичних сил пострадянських держав.

Теорія інновацій Й. Шумпетера — теорія 

«творчого руйнування» — пристосовувана тільки 

до реальної економіки. Її фінансовий сектор не 

визнає «фізичних» кордонів — він відділений від 

реальної економіки. Таким чином, окремі акти 

спекуляції або «ірраціональні коливання» прово-

кують «панічну» ліквідацію фінансових активів, 

бо, на відміну від реальної економіки, фінансовий 

сектор не має «вбудованих механізмів контролю». 

Якщо пустити фінансову сферу капіталізму на 

самоплив, вона буде скочуватися із ейфорії успі-

ху в саможерну рецесію. Мабуть, політики країн 

Першого світу краще, ніж сучасні економісти-на-

уковці, засвоїли ґрунт цього вчення, якщо їхніми 

першими антикризовими заходами стали прибор-

кання тих фінансових гравців, які дуже «заграли-

ся», а також обмеження сваволі інших.

Виходить, що «ліберал» Шумпетер стає ради-

кальним прибічником державного регулювання, 

як тільки мова заходить про фінансову сферу; він 

безкомпромісно наполягає на суворому зв’язку 

між фінансовою діяльністю і реальною еконо-

мікою. В його уяві, посилення або відновлення 

цього зв’язку — питання фінансово-технічної 

компетенції та політичної волі, тобто це питан-

ня не власно економічне. В Україні, де сваволя 

фінансового сектору вже давно не має здорового 
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глузду, а реальна економіка потерпає значно біль-

ші труднощі, ніж у провідних країнах світу, воче-

видь немає отієї політичної волі. Якщо Україна 

дійсно взяла за модель свого майбутнього рин-

кову систему Заходу взагалі, а США — зокрема, 

то невідкладно треба визнати, що тільки держава 

може допомогти своєму реальному сектору вийти 

з кризи і тільки очолені державою заходи можуть 

надати реальній економіці можливості для вихо-

ду із «технологічного тупика». Для цього потрібно 

буде також змінити вектор політики в освіті й нау-

ці — з ритуальних заклинань про їхню важливість 

на практичні дії (за прикладом західних країн), бо 

базові інновації як передумова виходу із «техноло-

гічного тупика» самі собою з неба не впадуть.

Тієї ж думки про визначальну роль держави у 

розвитку реальної економіки притримуються док-

тор економічних наук М. М. Якубовський та інші 

у роботі [22]. Автори констатують сумні факти: на 

протязі останніх років на науку і науково-технічні 

роботи в Україні витрачається 1,2 % ВВП, із них із 

держбюджету — тільки 0,4 %, що на порядок мен-

ше, ніж у розвинених країнах; для промисловості 

ці показники ще нижчі — відповідно 0,56 і 0,08 %; 

інноваційну діяльність у 2005 році здійснювало 

тільки кожне десяте підприємство, тоді як у роз-

винених країнах доля інвестиційно активних під-

приємств досягає 70 % [22, с. 7].

Зауважимо, що цей аналіз зроблено у докри-

зовий період; зараз стан справ у промисловості 

значно погіршився. Втім автори [22] наголошу-

ють, що промисловість ще має деякий потенці-

ал, збереження і розвиток якого за умови, що ця 

галузь стане пріоритетною у державній політиці, 

дозволить збільшити долю інноваційної продук-

ції у загальному реалізованому її обсязі з 6,5 % 

у 2005 році до 15–20 % у 2012 році і 30–35 % у 

2002 році [22, с. 12]. Суттєві з позиції реального 

стану, ці зростання — дуже скромні в порівнянні 

навіть з іншими країнами, що розвиваються; з 

такими показниками інноваційності у 2017 році 

Україна ще більш віддалиться від конкуренто-

спроможних країн. Але й таке досягнення можли-

ве лише за умови значного збільшення активної 

уваги держави до проблем реальної економіки. 

Автори наголошують, що річні обсяги інвесту-

вання промисловості треба збільшити до 2012 і 

2017 років у 2 і 3 рази відповідно. Головним дже-

релом інвестування, за їхньою думкою, будуть 

залишатися власні кошти підприємств, але їх пи-

тома вага буде зменшуватися з 57,4 % у 2005 році 

до 46 % у 2012 році і 37 % — у 2017 році. За таких 

обставин треба значно збільшити довгострокове 

кредитування з боку банків (з 14,8 % у 2005 році 

до 18 і 25 % у 2012 і 2017 роках відповідно) і дер-

жавного бюджету (перш за все у фінансуванні 

НДДКР у високотехнологічній, науковоємній, ін-

формаційній сферах та ОПК) [22, с. 20].

Ідея розвитку в опорі головним чином на 

власні джерела обґрунтована багатьма україн-

ськими економістами, зокрема [23]. Але у влад-

ній верхівці країни досі панувала інша ідея, сут-

ність якої відобразив відомий герой: «Запад нам 

поможет». Та сподівання на таку допомогу без-

підставні; у кризового Заходу через край влас-

них проблем; та й хто при здоровому глузді буде 

допомагати конкурентові, який до того ж ще й 

тоне. Саме тому МВФ та інші світові фінансові 

організації у 2009 році відмовили Україні у кре-

дитах. Це ще один доказ того, як небезпечно іг-

норувати світовий досвід і надбання економічної 

науки (як західної, так і власної).

Аналіз напрямів і характеру сучасної дискусії 

щодо альтернативних ідей розвитку національних 

і світового господарств дає належні підстави кон-

статувати значне збільшення уваги до практичних 

проблем поточного і середньострокового періо-

дів. Захоплення образами далекого майбутнього у 

багатьох навіть дуже відомих науковців призвело 

до зниження відповідальності їх самих і представ-

ників їхніх наукових шкіл за пошук відповідей на 

вимоги реального життя, падіння морального ав-

торитету науки. За цих обставин у політиків були 

«розв’язані руки», щоб діяти на власний роздум і 

далеко не завжди — в інтересах усього суспільства.

Зовні може здаватися, що сплеск уваги до мі-

кроекономічного рівня економіки, інвестицій, 

інновацій є лише продовженням багаторічних до-

сліджень минулого, але однакові дефініції тепер 

наповнюються новим змістом. Існує широке коло 

таких, що зароджуються, технологій, які відповіда-

ють критеріям базових інновацій і знаходяться на 

різній відстані від порога оперативного і комерцій-

ного застосування. Серед них можна назвати нано-

технології, водневу енергетику, передові екологічні 

технології, ядерний синтез, а також не маючі від-

ношення до техніки, але не менш значущі соціаль-

но-організаційні технології, наприклад, збільшен-

ня тривалості працездатного віку людини.

Ці технології, що тільки зароджуються, стик-

нулися із штучними перепонами у вигляді байду-

жості великого капіталу (бо його інтереси пов’язані 

тільки з отриманням негайної вигоди), невизначе-

ності держави, заклопотаності суспільства поточ-

ними справами. «Елітну» частину науковців теж 

цілком влаштовувало безтурботне життя.

Отже, виникнення кризи можна уподобити 

руйнівному повені внаслідок створених у руслі 

ріки перешкод. Чим скоріше ці перешкоди будуть 

усунені, тим швидше стабілізується ситуація в 

кожній країні.

Вагомий внесок у цю справу повинна зробити 

економічна наука. Від її переконливості й наполе-

гливості в значній мірі залежить доля новітніх тех-

нологій, які тільки народжуються і тому особли-

во потребують щедрого суспільного і приватного 
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фінансування за рахунок деякого змінення пріо-

ритетів у поточному споживанні. Від економічної 

науки також суттєво залежить, щоб ніяка держава 

не відмовилася (із приводу нестачі коштів) від іні-

ціювання й адекватного фінансування державно-

приватних «проривних програм» перманентного 

створення базових інновацій.

Висновки. Економічна наука надто довго 

переймалася «аполітичними» дослідженнями, 

внаслідок чого набула необмеженого масштабу 

практика неприборканого дерегулювання, еко-

номічної сваволі, особливо у фінансовому секторі 

майже всіх країн світу; як наслідок — крайнє за-

гострення інтересів національних і великого капі-

талу, виникнення світової кризи. Не мали прак-

тичної користі для упередження, і в наступний 

час — для виводу економік із кризи, праці макро-

економістів, які обґрунтовували ефективність 

управління економікою тільки «зверху», ігнору-

ючи зворотний вплив на формування її завдань 

мікроекономічного рівня. Було скомпрометовано 

найбільш популярний у макроекономістів на-

прям — економіко-математичне прогнозування 

й моделювання, яке, незважаючи на велику кіль-

кість праць, не допомогло передбачити кризу. 

Життя показало, що ніяка наукоподібна форма-

лізація соціально-економічних процесів, та ще й 

при використанні виключно фактів, статистики 

минулого, не спроможна врахувати всі вірогід-

ності навіть близького майбутнього.

Один із альтернативних напрямів економіч-

них досліджень базується на ідеї діючих сил, яка 

спростовує поширену думку про ідеальність капі-

талістичних ринків, наполягає на різноманітності 

ринкових умов, складності взаємин між фірмами і 

пропагує інноваційні інвестиції для забезпечення 

динамічного зростання.

Набуває сили ідея регулювання фінансового 

капіталу як постійна функція держави, а глибина 

її втручання в економіку повинна бути оптимізо-

ваною залежно від соціально-економічного стану. 

Прибічники цієї ідеї доводять, що антикризові 

заходи адміністрацій майже всіх провідних країн 

передбачали багато грошей для порятунку банків і 

дуже мало обмежень діяльності тих, хто призвів до 

кризи. Ця ідея визначає суттєву зміну парадигми у 

науковій думці, яка сталася не тільки під впливом 

економічної кризи, але й вимушеного визнання 

корисності досвіду «командної» економіки.

Набувають нового значення дослідження 

інновацій. Забезпечення економічного зростан-

ня пов’язується тепер головним чином з умовою 

випереджуючого росту базових інновацій. Саме 

вони створюють передумови інноваційного са-

морозвитку і виходу економік кризових країн із 

«технологічного тупика», в якому вони опинили-

ся внаслідок ігнорування пріоритетності іннова-

ційних інвестицій.

Доведено, що за рахунок інноваційних інвес-

тицій повинні створюватися базові інновації, які 

докорінно змінюють технології у масштабах всієї 

економічної системи і дають ефект технологіч-

ної хвилі, а також доповнюючі інновації, які підій-

мають рівень технологій окремих підприємств. 

Таким чином, сформульовано принципово нове 

завдання держави в сучасних умовах — створення 

стимулів для фінансового капіталу у фінансуван-

ні базових інновацій і для виробничих підпри-

ємств — у використанні власних прибутків для 

фінансування свого технологічного оновлення. 

Навіть уже здійснені державами регулятивні за-

ходи сприяли деякому зростанню інтересу фінан-

сового капіталу до венчурних проектів та активі-

зації довгострокового банківського кредитування 

реальної економіки розвинених країн. Почалося 

коригування антикризових заходів із переважно 

макроекономічних на мікроекономічні дії ши-

рокого спектру (довгострокові банківські креди-

ти під гарантії держави, лібералізація оподатку-

вання, цільове державне фінансування програм 

підготовки фахівців інженерних спеціальностей 

тощо), що свідчить про визнання недооцінки на-

укою і практикою ролі головного елемента еконо-

мічної системи — виробничого підприємства.

Серед альтернативних економічних поглядів 

останнього часу все більшу увагу держав і бізнесу 

привертає ідея багатофункціональних виробничих 

механізмів (БВМ) як вища результативна форма 

поєднання базових і доповнюючих інновацій. 

Реалізація цієї ідеї виявила позитивний зв’язок 

між цілісністю високотехнологічного виробни-

цтва в межах фірми та її продуктивністю. Завдя-

ки цьому змінюється досі поширений погляд на 

ефективність політики outsourcing (виведення ви-

робництва і, відповідно, робочих місць в країни 

Третього світу). Особливо в умовах кризи і висо-

кого рівня безробіття стає очевидною вигода зво-

ротної політики — insourcing, тобто відновлення 

виробничої цілісності фірм і отримання завдяки 

цьому можливості збільшення робочих місць для 

власного населення, підвищення кваліфікації 

персоналу фірм і покращення показників їхньої 

експортної діяльності.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Аннотация. В статье выполнен системный анализ идей, концепций и предложений создания недискри-

минационной мировой резервной валютной учётно-расчётной единицы.

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, мировая резервная валюта, валютные отношения.

Summary. A systematic analysis of ideas, concepts and suggestions for establishment of a global non-discriminatory 

functional and reporting reserve currency.

Key words: financially, global reserve currency, currency relationship.

Постановка проблемы. Финансово-экономи-

ческий кризис поднял на уровень особо актуальной 

научно-практической проблемы комплекс вопро-

сов более справедливого регулирования валютных 

отношений между многими странами. Фактиче-

ское доминирование в мире одной валюты (дол-

лара США) было вполне нормальным феноменом 

торгово-экономических отношений в периоды 

стабильности экономики США. Положение резко 

менялось, когда в американской экономике начи-

нались перекосы структурного характера, а прави-

тельство принималось устранять их привычными 

методами — дополнительной эмиссией долларов, 

вбрасыванием ничем не обеспеченной денежной 

массы в систему финансовых институтов и в ре-

альную экономику, безудержным заимствованием 

денег на финансирование государственных про-

грамм (что резко увеличивало размер дефицита 

бюджета и государственного долга).

В связи с тем, что в орбиту американской 

экономики втянуты практически все государ-

ства мира, в них немедленно зеркально отража-

лись все негативы экономики супердержавы. В 

таких условиях попытки защитить свой эконо-

мический суверенитет были всегда обречены, 

даже если их предпринимали сильные страны; о 

развивающихся странах и странах Третьего мира 

можно говорить только как о бессильных стати-

стах, которым приходится лишь ожидать, чем за-

кончится мировой кризис. В таких странах стра-

дают все — экспортёры и импортёры, инвесторы 

и банки, многомиллионные массы гастарбайте-

ров — людей, выброшенных экономическими 

неурядицами своих стран в зарубежье; теряют 

кровно заработанное и относительно благопо-

лучные граждане, которые пытаются сохранить 

свои сбережения путём перевода их в более на-

дёжную валюту (чаще всего — в доллары США).

Решением проблемы неравноправия валют-

ных отношений заняты все мировые финансовые 

организации, периодически заявляют свои мне-

ния на этот счёт члены групп G8 и G20, высказы-

вают инициативы руководители отдельных стран, 

с предложениями выступают известные экономи-

сты. Тем не менее проблема сохраняется и будет 

существовать до тех пор, пока будет оставаться 

однополярный экономический мир. В обозримом 

будущем не предполагается появления паритет-

ной США экономики, но это не означает, что во-

обще отсутствуют возможности сделать валютные 

отношения более справедливыми.

Автор ставит цель найти в дискуссионном по-

токе конкретные, сходные идеи для выстраивания 

менее монополизированной, менее дискримина-

ционной системы финансовых взаимодействий 

государств на рынках инвестиций, товаров и услуг.

Изложение материалов исследования. В отличие 

от большинства государств мира в последние деся-

тилетия США не проводят политики, направленной 

на сознательное укрепление или ослабление курса 

доллара, так как реальная ценность американской 

валюты определяется мировым рынком. Однако 

США заинтересованы в одном — чтобы доллар про-

должал оставаться мировой валютой.

Американский историк Глин Девис в кни-

ге «История денег: От древних времён до наших 

дней» отмечает, что на протяжении большей части 

истории человечества валюты имели интернацио-

нальный характер и циркулировали одновремен-

но во многих странах. Такую роль выполнял, на-

пример, римский динарий. «Потомками» динария 

являются динары Сербии, Иордании, Алжира и 

Кувейта. «Наследниками» драхмы Древней Греции 

можно считать дирхемы Марокко и Объединён-

ных Арабских Эмиратов (а также современную 

греческую драхму, исчезнувшую из-за перехода 

страны на евро). «Продолжателями дела» средне-

векового китайского вена стали китайский юань, 

японская йена и корейский вон и так далее [1].

С XIX века собственная валюта стала неотъем-

лемым символом каждого независимого госу-

дарства. Тем не менее в последние десятилетия 

наблюдается обратный процесс — число валют 

сокращается. В 1996 году Международная органи-

зация стандартизации (International Organization 

for Standartization) насчитывала 174 денежные еди-
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ницы; тогда, по данным ООН, на политической 

карте мира значилась 191 страна. В 2008 году валют 

стало 157, а количество государств увеличилось 

до 194 [2]. Главной причиной этого стала унифи-

кация европейских денежных единиц, вызванная 

созданием евро — валюты Европейского Союза. В 

2002 году на евро перешли 12 государств, в резуль-

тате чего перестали действовать франк (во Франции 

и Бельгии), марка (в Германии и Финляндии), лира 

(в Италии), гульден (в Нидерландах) и т. п. Ныне 

евро официально используют 16 из 27 государств-

членов ЕС, а также Черногория, Косово, Андор-

ра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. В 2009 году 

на евро полностью перейдёт Словакия, из-за чего 

прекратит существование словацкая крона [3].

Более или менее интенсивная унификация 

валют происходит и в других регионах мира. С 

1945 года существует «франк африканских коло-

ний» — изначально эту денежную единицу создали 

12 бывших колоний Франции. С 1965 года кариб-

ский доллар обращается в 8 государствах Карибского 

моря. В 1991 году более 50 государств Африки дого-

ворились создать общую для континента денежную 

единицу к 2028 году. Шесть государств Персидского 

залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн 

и Объединённые Арабские Эмираты) планируют в 

2010 году также ввести единую валюту.

При этом США, скорее всего, никогда не от-

кажутся от своего доллара. Доллар является более 

чем просто национальной валютой Соединённых 

Штатов. Считается, что благодаря доллару было 

создано само американское государство и, более 

того, — мировая финансовая система. К примеру, 

историк Стивен Мим в книге «Нация фальши-

вомонетчиков: Капиталисты, жулики и создание 

Соединённых Штатов» [4] следующим образом 

описывает эту историю. Обитатели североамери-

канских колоний Англии жизненно нуждались 

в деньгах, однако деньги, то есть золотые и сере-

бряные монеты, чеканившиеся в Европе, в коло-

ниальной Америке были редкостью. Поступавшее 

в колонии серебро и золото там не задерживалось, 

оно уплывало в Англию. В результате местная эко-

номика базировалась на натуральном обмене, биз-

нес страдал, а власти были не в состоянии свои фи-

нансовые обязательства выполнять в необходимом 

объёме (например, содержать вооружённые силы и 

эффективно взимать налоги). В итоге было найде-

но оригинальное решение — в 1690 году в колонии 

Массачусетс (ныне штат) власти стали печатать бу-

мажные ассигнации, которые, как указывалось на 

них, равны по номиналу «реальным» (то есть золо-

тым и серебряным) деньгам.

Это были первые бумажные деньги совре-

менного мира — ранее подобная практика суще-

ствовала в Китае, но в Америке о ней не знали. 

Подразумевалось, что власти обладают доста-

точным количеством драгметаллов, чтобы обе-

спечить бумажные банкноты. На самом деле 

подобного валютного фонда не было и, более 

того, — ни Массачусетс, ни иные колонии, в 

скором времени последовавшие его примеру, ни 

частные банки, эмитировавшие доллары, никог-

да подобными активами не обладали.

Однако новые деньги оказались востребован-

ными: они принесли с собой новую философию 

финансов, которая подразумевала, что можно 

выпустить деньги сегодня из расчёта на то, что в 

будущем их удастся обеспечить (за счёт поступле-

ния налогов, за счёт сбора будущего урожая и пр.). 

Изначально американские деньги подделывали, 

несмотря на то, что на многих из них содержались 

надписи, указывавшие, что фальшивомонетчи-

ков ожидает виселица. Однако американское 

общество в целом мирилось с фальшивками, по-

скольку спрос на деньги превышал предложение.

Эта идеология возобладала и во всех осталь-

ных обществах и государствах. Деньги, когда-то 

«привязанные» к золоту и серебру, в большинстве 

случаев выпускаются практически свободно — 

власти лишь следят за тем, чтобы они позволяли 

экономике успешно функционировать. В связи с 

этим периодически государства производят мас-

совые вливания денег в экономику или, наоборот, 

различным образом сокращают их массу. Главным 

остаётся то, чтобы ту или иную валюту не отказы-

вались принимать, то есть чтобы она позволяла 

поддерживать экономические процессы. Вопрос 

её востребованности за рубежами страны решался 

на основе таких важных соображений, как мощь её 

экономики, военная сила, уровень жизни населе-

ния, имидж страны в мире и т. п. Поскольку по все-

му этому набору параметров бесспорным лидером 

в мире долгие десятилетия оставались США, сло-

жился и непререкаемо-притягательный имидж их 

валюты, выражавшийся в стремлении всех иметь 

как можно большие долларовые запасы.

При этом долгие годы считалось дурным тоном 

интересоваться такой прозой, как действительная 

обеспеченность доллара всеми теми ценностными 

атрибутами, которыми наделяет государство свою 

валюту. Как следствие, в сознании людей прочно 

утвердилось мнение о равенстве декларированных 

в долларе ценностей и стоимости бумаги, на кото-

рой он напечатан. Правомерность такого мнения 

стала всё больше подвергаться сомнению, когда 

экономический кризис, начавшийся в США, по-

разил весь мир. Теперь вопрос доминирования в 

мире одной валюты перестал быть риторическим и 

занял важное место в тематике межгосударствен-

ных экономических отношений.

Финансовая история человечества также 

свидетельствует, что никогда одна валюта не была 

валютой единственной. Всегда и везде за попу-

лярность конкурировали различные денежные 

единицы. Показательна история британского 
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фунта стерлингов, который был королём валют 

на протяжении большей части XIX и в начале 

XX веков. Однако он начал утрачивать это зна-

чение примерно с 1918 года, то есть вскоре после 

окончания Первой мировой войны. Примерно в 

1950 году, то есть вскоре после окончания Второй 

мировой войны, первое место в мире по значению 

занял доллар США, а примерно в 1977 году фунт 

обошла и германская марка (прекратила своё су-

ществование после перехода Германии на евро).

Впрочем, эти даты часто подвергаются со-

мнению, потому что весьма расплывчаты крите-

рии, по которым ту или иную валюту возможно 

признать мировой. Так, исследование Универси-

тета Беркли показало, что доллар опередил фунт 

в 1924–1925 годах — тогда доля долларов превы-

сила долю фунтов в золотовалютных резервах го-

сударств Европы и Азии [5].

Однако многие аналитики считают истори-

ческой аномалией ситуацию, когда человечество 

делает выбор лишь в пользу считанного числа ва-

лют, тем более что эти валюты не гарантированы 

золотом и серебром. Экономисты также указы-

вают, что ни одна экономика и ни одна валюта 

не может быть стабильной бесконечно долго — 

за периодами подъёма следуют периоды спада, а 

за спадом — подъём.

В ряде своих предыдущих работ мы уже кон-

статировали, что США играют уникальную роль в 

мировой экономике: они производят около 25 % 

мирового ВВП, или 14 трлн. долларов, а потребля-

ют 40 % мирового ВВП, то есть почти в два раза 

больше по паритету покупательной способности. 

Следовательно, такой перекос кто-то должен опла-

чивать; делает это остальной мир, который отдаёт 

Америке свои товары в обмен на необеспеченные 

бумажки; при этом происходит огромное перерас-

пределение мировых богатств в пользу США.

Начиная с 1945 года американская валюта рас-

полагает громадными «глобальными субсидиями», 

в основе которых лежит лидирующее положение 

США в мире. Больше половины международных 

трансакций, половина экспортных сделок и 60 % 

инвестиций осуществляются в долларах, которые 

составляют 2/
3
 мировых запасов валюты; пример-

но половина международных торговых сделок за-

ключается в долларах США; валюты 60 государств 

мира «привязаны» к доллару, 40 — к евро [5].

Доллар — не просто мировая резервная и тор-

говая валюта, но после 1971 года — единая мера 

стоимости для всего мира. Покупательная спо-

собность доллара обеспечивалась не только ВВП 

США (как это происходит в каждой нормальной 

экономике), но и ВВП стран всего мира. Можно 

долго перечислять благоприятствовавшие этой 

стране факторы, но это никак не отменит гений 

предпринимательства её народов, талант лидеров с 

момента создания США, эффективность государ-

ственной системы, силу гражданского общества. 

Можно назвать немало стран, располагающих не 

меньшим набором благоприятных факторов, но у 

них не было и нет тех «движителей», которые при-

вели бы эти факторы в эффективное действие.

Анализ научной печати и выступлений в СМИ 

однозначно свидетельствует, что в США хорошо 

понимают существо ситуации валютного нерав-

ноправия в мире, но, во-первых, никто по этому 

поводу не посыпает голову пеплом и, во-вторых, 

не призывает Америку заняться благотворитель-

ностью в пользу «ущемлённых». Можно сколько 

угодно рассуждать о цинизме государства и его ин-

теллектуального истеблишмента, о непонимании 

богатой страны нужд бедных и прочем, однако 

экономическая и политическая история США со-

держит достаточно оснований для игнорирования 

любых подобных упрёков и обвинений, которые 

при ближайшем рассмотрении оказываются ещё 

и несправедливыми на фоне огромных общеми-

ровых программ, финансируемых Соединёнными 

Штатами через многочисленные международные 

организации (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и другие). И 

потому эта страна никогда добровольно не отка-

жется от жёсткой доминанты: мир — это не храм, 

в котором «сирые и убогие» могут рассчитывать 

на какое-либо «подаяние»; мир — это арена почти 

всегда бескомпромиссной конкурентной борьбы, 

в которой побеждает самый сильный и мудрый. 

Если кого-то такое положение вещей не устраи-

вает, пусть он соединяет силу и мудрость в эконо-

мике, чтобы опередить лидера. Доказывать лиде-

ру, что он «не прав», исповедуя такую доминанту, 

бесперспективно. Всякого рода левая и либе-

ральная демагогия в подобной «дискуссии» лишь 

разоблачает истинную неспособность власти и 

обществ преодолеть интеллектуальное отставание, 

консерватизм, зависть, лень.

Нужно откровенно и честно признать, что 

все компоненты гегемонии США есть результат 

тяжелейшей борьбы, труда, умелого предвидения 

и управления и лишь в малой степени — след-

ствие некоторых благоприятных факторов. Вот 

почему, конспективно изложенная доминанта 

поведения США в современном мире, останет-

ся для этого мира очевидным фактом. Никакие 

«стенания» по поводу, в частности, гегемонии 

доллара, валютного неравноправия и прочего, 

не заставят США отказаться от этой доминанты. 

Чьё угодно желание «совместно выстроить» по-

ливалютную систему воспринимается здесь с от-

кровенной иронией (но не с безразличием).

Проанализируем более детально базовые 

аспекты такой ситуации. Те государства, эконо-

мики которых стали обеспечивать силу доллара 

(заметим, что это их самостоятельный выбор, а 

не результат принуждения), никогда не имели, 

не имеют и вряд ли когда-либо будут иметь право 
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контроля за объёмом его эмиссии. Этого контро-

ля реально не имеет и правительство США. Таким 

правом обладает только Федеральная резервная 

система (ФРС) — функционально аналогичная 

Центральным банкам (ЦБ) других стран.

ФРС, как организация, принадлежит 20-ти 

крупнейшим частным банкам США. Их главный 

бизнес — печатать мировые деньги, то есть группа 

частных лиц получила право по Конституции США 

выпускать в обращение доллары, определять объём, 

сроки выпуска и так далее. Такое положение дел 

было исключительно выгодно, в первую очередь, 

владельцам ФРС как частной организации, во вто-

рую очередь — самим США как государству.

С 1971 по 2008 гг. объём долларовой массы 

в мире вырос в десятки раз (как следствие спро-

са на доллар), превзойдя во много раз реальный 

объём товарной массы в мире. По данным Ми-

нистерства финансов США, в 2006 году на ми-

ровом рынке циркулировало 5 трлн. долларов в 

валюте; по сравнению с уровнем 2001 года эта 

сумма выросла на 150 % [5].

С весны 2006 года ФРС перестала публико-

вать данные по росту денежной массы. По сути, 

никто в мире не знает, сколько денег печатается 

в США. Но неконтролируемая денежная эмиссия 

нарастает, поскольку, как это ни парадоксально, 

спрос на доллар в мире не только не снижается, 

но, под аккомпанемент «воплей» о его гегемо-

нии, — растёт. Сейчас она помогает Америке пре-

одолевать кризисные явления в её экономике.

Однако положение доллара не столь безоб-

лачно; ситуация значительно ухудшилась по срав-

нению с 1945 годом, когда доллар вышел на лиди-

рующую роль в мире. Если вооружённые силы до 

сих пор вне конкуренции, то экономика стала вдвое 

меньше, чем 60 лет назад. В 70-е годы США импор-

тировали 30–40 % потребляемой ими нефти, сей-

час — 60 %. Нефтяные сделки в долларах — главная 

опора лидирующего статуса американской валюты.

С тех пор, как существует евро и еврозона, 

эта ситуация стала ещё более аномальной, по-

тому как не соответствует реальному весу эконо-

мики США в мире. Доля еврозоны на мировом 

рынке уже превышает долю США, и банковские 

счета Европы превышают американские. Одна-

ко главную угрозу для США представляют креп-

нущие торговые отношения Европы с Ближним 

Востоком. После расширения Европейского Со-

юза (ЕС) страны с населением 450 млн. чел. бу-

дут покупать более 50 % нефти, производимой 

странами-членами ОПЕК, то есть произойдёт 

замена доллара на евро при проведении расчё-

тов в нефтяной отрасли (эту ситуацию эксперты 

прогнозируют на ближайшее будущее).

Нефть — идеальный выбор для связывания 

огромной массы денег. В 2008 году США потрати-

ли от 500 до 700 млрд. долларов на покупку нефти 

(это экспертная оценка, потому что отчётных дан-

ных ещё нет). Можно ошибиться в выборе объекта 

и повышать цену на товар, который в случае из-

лишне высокой цены покупатели откажутся брать. 

Но нефть — это практически единственный товар, 

от покупки которого никто никогда не откажется.

Кроме прямого связывания нескольких 

триллионов долларов, высокие цены на нефть (а 

сейчас наблюдается их постепенный рост) явля-

ются также идеальным ускорителем роста цен на 

все остальные группы товаров (продовольствие, 

продукция машиностроения, химии и так далее), 

так как везде в ценах есть энергетическая и транс-

портная составляющие.

Такой дополнительный рост цен ежегодно да-

вал возможность связывать ещё несколько трил-

лионов долларов. Поэтому единственно суще-

ственной причиной крайне высоких цен на нефть 

в последнее десятилетие (так называемый «нефтя-

ной пузырь») была прямая заинтересованность в 

этом США (а точнее — тех, кто печатал доллар).

Нужно было на несколько лет оттянуть об-

рушение «нефтяной пирамиды», чтобы лучше 

подготовиться к «контролируемому обруше-

нию» мировой экономики. Этот этап «контро-

лируемого обрушения» также должен принести 

огромные прибыли ФРС и усилить позиции её 

владельцев во всём мире.

Можно вновь риторически констатировать 

цинизм политики не только крупного капитала, 

но и государства. Но можно сместить риториче-

ские акценты в иную плоскость — вполне воз-

можно, что мировая экономика пока не изобрела 

более эффективной и надёжной валюты. Может 

быть, зависимость от доллара хотя и каторга, но — 

«сладкая каторга», если до сих пор многие госу-

дарства, невзирая на валютное «неравноправие», 

предпочитают доллар в расчётах и резервах.

По оценкам Международного валютного 

фонда (МВФ), в 2008 году государства мира около 

64 % своих золотовалютных резервов держали в 

долларах и только 27 % — в евро. На долю британ-

ского фунта стерлингов приходилось менее 5 % 

активов, японской йены — около 3 %, а швейцар-

ского франка — примерно 0,5 % [5]. Показатель-

но, что в последнее десятилетие (1998–2008 гг.) 

размеры золотовалютных резервов в мире суще-

ственно выросли, особенно у Китая (1,95 трлн. 

долларов) и России (600 млрд. долларов).

В такой ситуации представляются как попыт-

ки выдать желаемое за действительное многочис-

ленные пессимистические высказывания в отно-

шении доллара. В последние годы многие главы 

государств (например, Китая, России, Ирана) 

указывали, что доллар США перестаёт быть ми-

ровой валютой. Аналогичные прогнозы делают 

и некоторые экономисты: например, британец 

Джефф Фрэнкеле предсказывает, что в середине 
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20-х годов XXI ст. евро заменит доллар в качестве 

основной резервной валюты мира. В других по-

добного рода пророчествах делается акцент на 

уменьшении доли США в мировом ВВП, пробле-

мах с бюджетом, снижении покупательной спо-

собности доллара и прочее.

Однако объективные факты свидетельствуют 

в пользу доллара: на его долю приходится льви-

ная доля мировой торговли, то есть международ-

ные торговые операции стороны предпочитают 

совершать в долларах. По данным исследования, 

проведенного Советом по внешней политике Го-

сударственного департамента США, доллар при-

нимают практически во всех странах мира, он хо-

рошо известен людям, и поэтому операции с ним 

не вызывают отторжения; евро, йене, фунту и, по-

тенциально, юаню для достижения подобной по-

пулярности потребуются многие десятилетия, при 

условии, что соответствующие экономики (стран 

ЕС, Японии, Великобритании и Китая) превзой-

дут американскую в наукоёмких, инновационных 

сферах, в интеллектуальном потенциале.

Все политические и экономические кризисы 

последних 50 лет неизменно ознаменовывались 

гонкой за долларом — население пострадавших 

государств немедленно начинало скупать амери-

канскую валюту, считая её надёжным способом 

сохранения средств.

Ближайший конкурент доллара — евро, вслед-

ствие аморфности властных структур ЕС, управля-

ется весьма негибко. Кроме того, в последние годы 

усиливаются другие валюты — йена, индийская ру-

пия, австралийский доллар, юань, на расчёты в ко-

торых переходит бизнес этих государств; в тради-

ционных сферах своего экспорта (энергоносители, 

древесина, некоторые металлы) всё активнее тре-

бует оформлять сделки в рублях Россия. Говоря об 

этих валютах, обычно оптимистично расценивают 

потенциал соответствующих экономик. Но совре-

менный кризис нанёс удар по всем, поэтому реа-

лизация потенциальных амбиций, скорее всего, 

откладывается на более позднее время.

Следовательно, в серьёзном анализе пере-

менными по-прежнему остаются доллар и евро, в 

динамике которых прослеживается много обще-

го: ослабление доллара проходит параллельно с 

ослаблением евро.

Заметим также, что «свержения» доллара по-

старается не допустить американское государство, 

главным образом, по следующим соображениям: 

присутствие доллара в золотовалютных резервах 

других стран позволяет США занимать свои соб-

ственные деньги, оплачивать торговый дефицит, 

обеспечивать низкие процентные ставки по бан-

ковским кредитам, американским компаниям 

«комфортнее» вести бизнес за пределами страны.

Для вывода из кризиса американской эконо-

мики ФРС активно использует механизм эмиссии 

доллара, хотя противники такой политики опаса-

ются его девальвации [6]. Эти опасения, тем не 

менее, пока не оправдываются: за первый квар-

тал 2009 года курс доллара вырос на 5 % к евро, 

на 9 % — к японской йене и на 4 % — к корзине 

из 16 ведущих мировых валют, используемой для 

расчёта индекса J. P. Morgan Chase.

В противовес американской доминанте сохра-

нения лидерства доллара в мире усиливается дис-

куссия относительно реформирования мировой 

финансовой системы. Свои планы на этот счёт вы-

двигают многие страны. В частности, по мнению 

Китая, международной резервной валютой могли 

бы стать специальные права заимствования (SDR) — 

искусственное платёжное средство МВФ, привя-

занное к корзине валют и введённое в 1969 году.

В настоящее время SDR используются в миро-

вой экономике в ограниченном масштабе и привя-

заны к четырём валютам — доллару, евро, британ-

скому фунту и йене. Китай предлагает расширить 

базу валют, к которым привязана стоимость SDR.

Первым идею создания этой единой мировой 

валюты предложил Джордж Сорос, причём одной 

из предпосылок возникновения его идеи стала де-

вальвация национальных валют, которую провели 

некоторые страны мира.

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф 

Стиглиц поддерживает эту систему: «Вместо того, 

чтобы вкладывать свои средства в долларовый ре-

зерв, который никак не способствует росту потре-

бления, страны в случае необходимости могли бы 

брать деньги из фонда SDR объёмом в 42,8 млрд. 

долларов. Тем самым они будут тратить доходы, а 

не закапывать их в землю» [7].

Здесь имеется в виду, что новая система могла 

бы действовать на основе уже одобренных МВФ 

мер по удвоению объёма специальных прав за-

имствования для нуждающихся стран. Авторитет-

ный учёный настаивает на изменении ситуации 

неравноправия участников финансового рынка, 

при которой «… нынешняя резервная система 

фактически вынуждает бедные страны давать 

взаймы США под очень низкие проценты», не от 

большой заботы об этих странах.

Это становится особенно ясно, когда он 

рассуждает о том, что в мировой экономике всё 

более важную роль играет Китай. Как предста-

вителя влиятельного политико-научного исте-

блишмента США его, безусловно, тревожит, что 

Китай аккумулировал у себя огромный долларо-

вый валютный резерв (почти 2 трлн. долларов), а 

это равнозначно владению опасными для США 

объёмами их долговых обязательств, проводит 

политику активной экспансии на африканском 

континенте (Китай, в частности, заполучил 

большинство африканских контрактов Всемир-

ного банка); Китай стремится представлять точ-

ку зрения стран Третьего мира (большинство из 
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которых находится в Африке), но при этом пока 

не вступает в прямую конфронтацию с США.

Таким образом, идея ввода SDR в качестве ми-

ровой резервной валюты понадобилась прежде все-

го для того, чтобы не допустить резких движений 

Китая, который вследствие кризиса уже потерял 

часть своих инвестиций в США. Если эта идея будет 

реализована, то ситуация на мировом финансовом 

рынке изменится по форме, но останется прежней 

по существу, потому что МВФ, который деклариру-

ет свою аполитичность и независимость, на самом 

деле находится под полным контролем США.

Помимо идеи SDR, обсуждаются и другие ва-

рианты новой мировой валюты (заметим, что чем 

больше будет муссироваться таких вариантов, тем 

вероятнее, что всё останется без изменения и дол-

лар сохранит свои позиции к полному удовлетво-

рению США). Президенты Казахстана Нурсултан 

Назарбаев и России Дмитрий Медведев считают, 

что в мире необходимо либо создать несколько 

региональных финансовых центров, либо ввести 

наднациональную резервную валюту.

Сейчас многие развивающиеся страны, обла-

дающие значительными валютными резервами, 

хранят сбережения в долларовых ценных бумагах 

США (в том числе Россия имеет 30 % от обще-

мировых резервов, а Китай — 37 %). Снижение 

курса американской валюты приводит к тому, что 

уменьшаются и эти резервы.

Н. Назарбаев неоднократно критиковал 

сложившуюся в мире экономическую систему 

и предложил создать в рамках ЕврАзЭС общую 

денежную единицу и назвать её «евразом» или 

«Евразией». Президент отметил, что появление 

новой валютной системы не будет означать унич-

тожения прежней. По его замыслу, «евраз» будет 

представлять собой «наднациональную расчёт-

но-платёжную безналичную единицу». Её смогут 

использовать для расчетов как государственные 

субъекты, так и юридические и физические лица 

в странах сообщества.

Н. Назарбаев также заявил, что курс общей 

валюты «не должен зависеть от колебания ми-

ровых валют» [5]. Речь идёт о том, что освоение 

региональной наднациональной валюты станет 

шагом к абсолютно новой глобальной валютной 

системе, основанной на легитимной и, с точки 

зрения всех согласных на неё стран, единой де-

нежной единице расчёта.

Лидер Казахстана намекает, что мировая ва-

люта (то есть доллар) не является законной «де-

юре», потому что не принималась никакими ми-

ровыми сообществами и что для этого нет такого 

мирового закона.

Характер подобных рассуждений вряд ли 

можно признать конструктивным; что же касается 

«незаконности» доллара как мировой валюты, по-

скольку он в этом качестве не принимался какими-

то «мировыми сообществами», то уместно заметить 

отсутствие логики в оценке феномена доллара, ко-

торый без всяких «верительных грамот» и принуж-

дений используется во всём мире «де-факто».

Когда здравый смысл подавляется бессиль-

ным тщеславием, ведутся разговоры о том, что 

«рынок мировой валюты не относится к цивили-

зованным рынкам, система эмиссии мировой ва-

люты не контролируема» и так далее.

Утверждение, что новая валютная система («ев-

раз») обеспечит странам сообщества (ЕврАзЭС) 

«стабильное инфраструктурное финансирова-

ние», должны оценить сами страны этого сообще-

ства; но пока они будут продвигаться к какому-то 

решению, время может сильно изменить амбици-

озную составляющую этого проекта.

Из разряда подобных, совсем не опасных 

для доллара предложений, и концепция постро-

ения мировой финансовой системы на основе 

«мультивалютной корзины», изложенная прези-

дентом России в интервью британской телеком-

пании ВВС. «Если мы сможем договориться, то 

в будущем можно говорить и о создании некоей 

супервалюты», — сказал Д. Медведев, отвечая на 

вопрос о перспективах замены доллара на все-

мирную резервную валюту [8].

Политика как искусство возможного предпо-

лагает точное, объективное, самокритичное соиз-

мерение реальных возможностей в экономике с 

глобальной сложностью задач её изменения в ми-

ровом масштабе. Если это правило не соблюдает-

ся, «новаторские предложения» воспринимаются 

как риторика, несмотря на то, что они могут под-

держиваться высокими научными авторитетами.

Например, предложения президента Казах-

стана поддержал Нобелевский лауреат по эконо-

мике за 1999 год Роберт Манделл, которого назы-

вают «интеллектуальным архитектором» единой 

европейской валюты евро.

Нам представляется, что эта поддержка 

устремлений одного из лидеров слабых и мало 

значащих в мировой экономике стран должна 

восприниматься не более как интеллектуальное 

поощрение инициативы. В период тяжелейшего 

экономического кризиса никто не захочет отвле-

кать силы и средства на сомнительные экспери-

менты, особенно в такой чувствительной сфере, 

как организация мировых финансов, тем более, 

что до сих пор нет доказательств «вины» доллара 

как мировой резервной валюты в возникновении 

предпосылок для мирового кризиса.

В то же время на фоне дискуссии по поводу так 

называемого «валютного неравноправия» в мире 

очень показательно выглядят решения, принятые 

в апреле 2009 года группой G20 в Лондоне (Вели-

кобритания): 1) увеличить капитал МВФ в три раза 

до 750 млрд. долларов; 2) предоставить на поддерж-

ку мировой торговли 250 млрд. долларов; 3) продать 
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золота из запасов МВФ на 50 млрд. долларов; 4) ин-

вестировать на борьбу с кризисом в странах «двад-

цатки» 1,1 трлн. долларов; 5) ужесточить контроль 

за финансовыми институтами, прежде всего хедж-

фондами; 6) добиваться прозрачности оффшоров; 

7) создать новый Совет по финансовой стабильно-

сти для координации мер по преодолению кризиса 

и помощи беднейшим государствам [9].

Таким образом, доллар снова выиграл, по-

тому что намеченная в опоре на него программа 

рассчитана как минимум на пять лет. Что же ка-

сается робких попыток поставить вопрос о новой 

мировой резервной валюте, то на саммите G20 

они даже не рассматривались. В этом, как видно, 

и заключается «искусство возможного» в финан-

сово-экономической политике.

Выводы. Резервной называется иностран-

ная валюта, накапливаемая центральными бан-

ками в валютных резервах и используемая для 

международных расчётов. Изначально резерв-

ной валютой в мире был фунт стерлингов, од-

нако, решением Бреттон-Вудской конференции 

1944 года второй резервной валютой был утверж-

дён доллар (это к вопросу о его «незаконности»), 

который вскоре занял доминирующее положе-

ние в мировых финансах и расчётах.

Создание единой мировой валюты вместо 

доллара для США будет невыгодно, поскольку, со-

гласно Бреттон-Вудскому договору, страна-эми-

тент резервной валюты может пользоваться рядом 

преимуществ, в частности, покрывать дефицит 

торгового баланса национальной валютой. Пре-

зидент США Барак Обама отверг идею создания 

международной резервной валюты, выдвинутую 

ЦБ Китая. Выступая 24 марта 2009 года на пресс-

конференции в Белом доме, он заявил: инвесторы 

считают, что «США — страна с сильнейшей эко-

номикой и наиболее стабильной политической си-

стемой в мире. Я уверен и в американской эконо-

мике, и в долларе, и нет никакой необходимости в 

новой международной валюте» [10].

Анализ различных конфигураций возможной 

мировой резервной валюты — от поливалютной 

системы до экзотических региональных валют — 

убеждает в том, что ни одна из них не опирается 

на адекватную американской экономическую 

мощь, исторический авторитет и длительный 

практический опыт, а потому в обозримом буду-

щем нет никаких оснований ожидать появления 

более сильного заменителя доллара в междуна-

родных экономических отношениях.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.341.1 О. В. Бабарика

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація. У статті досліджено стан сільськогосподарської галузі України, впровадження інноваційної 

моделі розвитку. Виявлено проблеми на шляху впровадження інновацій у виробництво сільськогосподарської 

продукції та запропоновано шляхи активізації інноваційної діяльності.
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Summary. The state of agricultural industry of Ukraine, introduction of innovative model of development was 

investigated in the article. There were educed the problems on the way of introduction of innovations in the production 

of agricultural goods and the ways of activation of innovative activity were offered.

Key words: innovation, investments, innovative activity, clusters, biointensive mini-agriculture, biodynamic 

agriculture, Em-technologies, technopolice, mortgage crediting.

Постановка проблеми. Послідовний і дина-

мічний розвиток сучасної держави неможливий 

без ясного і чіткого розуміння суспільством ролі 

та значення сільського господарства як головної 

сфери суспільної праці й основного джерела задо-

волення потреб людини. У світовому співтовари-

стві гідне місце можуть посісти тільки країни, які 

забезпечують свою продовольчу безпеку на ґрунті 

раціонального використання природних ресур-

сів з урахуванням екологічних і ресурсо-енер-

гетичних обмежень, при гарному теоретичному 

та практичному оснащенні аграрної науки. Тому 

перед країнами постає питання інноваційного 

шляху розвитку сільського господарства, впрова-

дження новітніх технологій та наукових розробок 

у виробничий процес. Україна не стала виключен-

ням, на тлі світової продовольчої кризи постала 

нагальна необхідність переходити на інтенсивний 

шлях розвитку у сільському господарстві.

Аналіз останніх публікацій. Основні теоретичні 

і методологічні положення, пов’язані з розкриттям 

сутності й змісту інноваційної діяльності, особли-

востями і закономірностями її прояву у сільсько-

господарських підприємствах досліджувались у 

працях науковців В. І. Благодатного, В. О. Васи-

ленка, С. А. Володіна, О. І. Дація, О. В. Донця, 

В. О. Заготова, М. В. Зубця, С. М. Ілляшенка, 

М. І. Лобанова, П. М. Макаренка, М. Й. Маліка, 

Л. І. Михайлової, Ю. Н. Новікова, І. А. Павленка.

Мета статті — дослідження стану сільсько-

господарської галузі України, її інноваційного 

розвитку, виявлення проблем на шляху впрова-

дження інновацій у виробництво сільськогоспо-

дарської продукції.

Виклад основного матеріалу. Україна має зна-

чні можливості для розвитку аграрного сектору і 

перетворення його у високоефективну сферу еко-

номіки. Сприятливі ґрунтово-кліматичні переду-

мови, родючі землі та давні хліборобські традиції 

сприяють подальшому його розвитку, одержанню 

врожаїв сільськогосподарських культур в обсягах, 

достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 

формування експортного потенціалу.

За розрахунками, у 2010 р. частка сільського 

господарства (включаючи мисливство та лісове 

господарство) у загальному обсязі валової дода-

ної вартості всіх галузей економіки склала 8,2 % 

(у 2009 р. — 8,3 %), а обсяг сільгоспвиробництва 

у фактичних цінах становив 184,9 млрд. грн. За 

попередніми даними, у 2011 р. індекс обсягу сіль-

ськогосподарського виробництва порівняно з 

2010 р. становив 117,5 %, у т. ч. у сільськогоспо-

дарських підприємствах — 123,8 %, у господар-

ствах населення — 112,3 % [1]. На рис. 1 наведена 

динаміка обсягу сільськогосподарського вироб-

ництва у 2001–2011 роках.

Індекс виробництва продукції рослинництва 

у 2011 р. порівняно з 2010 р. становив 128,2 %, у 

т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 

136,2 %, у господарствах населення — 121,5 % [3].

У 2011 р. індекс виробництва продукції тва-

ринництва порівняно з 2010 р. становив 102,5 %, 

у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 

106,2 %, у господарствах населення — 99,5 % [4].

В Україні під урожай 2011 р. сільськогосподар-

ські культури були посіяні на площі 27,7 млн. га, 

у т. ч. сільськогосподарськими підприємствами — 

на 19,5 млн. га (70,4 %), господарствами населен-

ня — на 8,2 млн. га (29,6 %). Порівняно з 2010 р. за-

гальна посівна площа збільшилася на 719,9 тис. га 

(на 2,7 %). Господарствами усіх категорій у 2011 р. 

одержано 56,7 млн. т зерна у вазі після доробки, 

із них зерна продовольчих культур — 23,7 млн. т 

(42 %), фуражних зернових — 33,0 млн. т (58 %) [5]. 
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Порівняно з 2010 р. виробництво зерна збільшило-

ся на 44,3 %, що зумовлено як розширенням площі 

збирання (на 738,6 тис. га, або на 5,1 %), так і збіль-

шенням урожайності зернових культур (на 10,1 ц з 

1 га, або на 37,5 %). Сільгосппідприємствами ви-

роблено 44,2 млн. т зерна (78 % загального валово-

го збору), господарствами населення — 12,5 млн. 

т (22 %). Урожайність зернових культур в аграрних 

підприємствах (39,0 ц з 1 га) вища, ніж у господар-

ствах населення, на 7,6 ц [6].

В аграрних підприємствах (крім малих) за-

гальний обсяг вирощування худоби та птиці у 

2011 р. перевищив рівень 2010 р. на 3,5 % (на 58 

тис. т), у т. ч. свиней — на 9,3 %, птиці — на 2,3 %, 

а вирощування великої рогатої худоби зменши-

лося на 2,6 %. Середньодобові прирости великої 

рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та на-

гулі збільшилися на 4,3 %, свиней — на 8,9 % та 

відповідно становили 480 г та 415 г. Відношення 

загального обсягу вирощування худоби та птиці 

до реалізації тварин на забій становило 104,8 % (у 

2010 р. — 108,3 %) [7].

Таким чином, з наведених вище даних, ми ба-

чимо, що ріст обсягів виробництва у рослинництві 

в основному залежить від збільшення посівних 

площ і підвищення урожайності деяких культур. 

У той же час підвищення урожайності зернових 

у 2011 році залежало переважно від кліматичних 

факторів, а не від використання новітніх тех-

нологій. Ситуація у тваринництві залишається 

невтішною, скорочення великої рогатої худоби 

продовжується як у сільськогосподарських під-

приємствах, так і у господарствах населення.

У ринкових умовах господарювання для під-

приємств аграрного сектору економіки України 

однією з головних проблем є залучення інвес-

тиційних та інноваційних ресурсів. Виходячи з 

реалій економічної ситуації в Україні, основний 

шлях впровадження інновацій у сільське гос-

подарство — це залучення інвестицій. У 2010 р. 

суб’єктами господарювання за рахунок усіх дже-

рел фінансування у сільське господарство, мис-

ливство, лісове господарство вкладено 12,2 млрд. 

грн. інвестицій в основний капітал, що на 16,5 % 

менше, ніж у 2009 р. Питома вага інвестицій у за-

значені види економічної діяльності становить 

7,1 % від загальнодержавного обсягу інвестицій 

в основний капітал (у 2009 р. — 6,2 %). За раху-

нок коштів державного бюджету освоєно 284 млн. 

грн., що становить 2,3 % інвестицій в основний 

капітал у цей вид діяльності. Слід зазначити, що 

вагому частку інвестицій у сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство освоєно у рос-

линництві (68,2 %) [8].

У розвиток підприємств сільського господар-

ства, мисливства, лісового господарства станом на 

1 січня 2011 р. вкладено 833,7 млн. дол. США пря-

мих іноземних інвестицій (наростаючим підсум-

ком із початку інвестування), що становить 1,9 % 

загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. 

Приріст обсягу іноземного капіталу в сільське гос-

подарство, мисливство та лісове господарство, з 

урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різ-

ниці, за 2010 р. склав 40,7 млн. дол. США [9].

У таблиці 1 наведено обсяги інвестицій в осно-

вний капітал сільського господарства за галузями.

Виходячи з наведених даних, ми спостеріга-

ємо збільшення інвестицій в основний капітал, 

особливо у рослинництві, частка якого в основній 

масі інвестицій у 2010 році становила 68,9 %.

У той же час, досліджуючи показники введе-

них у дію об’єктів сільськогосподарського при-

значення та потужностей харчової промисловості 

у таблиці 2, видно, що основна частина їх припа-

дає на переробні підприємства.

Із наведених даних ми бачимо, що введені в 

дію об’єкти не задовольняють повністю потреби 

в них. Так, на зрошування земель у 2010 році було 

виділено лише 0,5 тис. грн. Побудовано лише 3,4 

тис. скотомісць для великої рогатої худоби у 2010 

році, але спостерігається зростання приміщень 

для вирощування свиней. Зростання об’ємів по-

Рис. 1. Динаміка обсягу сільського виробництва (у % до попереднього року). 

Джерело: Державний комітет статистики [2]
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Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал сільського господарства за галузями

Галузь

Рік
2000 2005 2008 2009 2010

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

млн. 

грн.
%

Сільське господарство 

і мисливство, всього
871 100 5016 100 16682 100 9295 100 12106 100

У тому числі:
рослинництво 508 58,3 3376 67,3 10898 65,3 5843 62,9 8341 68,9
тваринництво 142 16,3 1293 25,8 4464 26,8 2761 29,7 2708 22,4
змішані галузі 221 25,4 347 6,9 1320 7,9 691 7,4 1057 8,7

Джерело: Державний комітет статистики [10].

Таблиця 2

Введення в дію окремих об’єктів сільськогосподарського призначення та потужностей харчової промисловості
Показники 2000 2005 2008 2009 2010

Тваринницькі приміщення (включаючи механі-

зовані ферми та комплекси), тис. скотомісць
для великої рогатої худоби 6,0 1,2 1,5 2,2 3,4
для свиней 5,3 10,0 8,8 1,8 23,7
для овець 0,7 — 0,4 4,9 0,2

Зрошувані землі, тис. грн. 0,01 0,1 5,3 0,6 0,5
Потужності з виробництва

м’яса, тис. т за рік 31,1 20,4 84,4 33,9 17,0
продукції з незбираного молока, тис. т за рік 37,1 7,1 5,6 54,6 14,7
сиру, тис. т за рік 5,0 1,2 25,9 14,3 20,8
олії, тис. т за рік 1072,7 503,4 1152,2 271,3 1096,9
плодоовочевих консервів, млн. умовних банок 11,5 11,0 10,1 — 11,0

Джерело: Державний комітет статистики [11].

тужності спостерігається у переробних виробни-

цтвах, особливо у виробництві олії.

Таким чином, сільськогосподарська галузь 

України потребує підвищення ефективності 

виробництва і конкурентоспроможності про-

дукції, що неможливо без інноваційної моделі 

розвитку, широкого впровадження у діяльність 

сільськогосподарських підприємств вітчизня-

них і світових досягнень науково-технічного 

прогресу, стратегічна роль в якому належить ін-

новаційній діяльності.

Результатом впровадження інновацій може 

стати збільшення обсягу продажів, зниження со-

бівартості продукції, зростання продуктивності 

праці та фондоозброєності, підвищення рента-

бельності діяльності, що також сприятиме соці-

ально-економічному розвитку села.

Інновації в аграрній сфері мають певні осо-

бливості в порівнянні з іншими галузями. Осо-

бливості інновацій у сільському господарстві:

1) тривалий процес розробки;

2) дослідження живих організмів;

3) інновації носять переважно поліпшуваль-

ний характер;

4) провідна роль науково-дослідних установ;

5) залежність від природної зони та клімату.

Позитивними змінами впровадження іннова-

цій та новітніх розробок у виробництво має стати:

1) підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарських підприємств;

2) підвищення урожайності культур;

3) підвищення рентабельності діяльності під-

приємств;

4) підвищення конкурентоспроможності сіль-

ськогосподарської продукції на внутрішньому та 

зовнішніх ринках;

5) підвищення якості продукції;

6) впровадження енергозберігаючих технологій;

7) впровадження ресурсозберігаючих тех-

нологій;

8) економізація виробничих процесів та ін.

У той же час на шляху інноваційного розви-

тку сільськогосподарських підприємств виника-

ють безліч бар’єрів і стримуючих чинників, які 

наведені на рис. 2.

На шляху вітчизняних сільськогосподар-

ських підприємств виникають безліч перешкод, 

вони не можуть конкурувати із діяльністю закор-

донних транснаціональних компаній. Інновацій-

на діяльність залишається в Україні на початко-

вому рівні. Сільськогосподарські підприємства не 

можуть собі дозволити новітні технології на рівні 

із закордонними сільгоспвиробниками. Впрова-

дження інновацій зводиться до купівлі нової за-

кордонної техніки та технологій, але в більшості 

випадків тієї, що була у використанні, більшість 

сільгоспвиробників продовжують експлуатувати 

морально і фізично зношену техніку та технології.

Тому виникає необхідність визначення напря-

мів поліпшення інноваційної діяльності у сільсько-

му господарстві. Перш за все, це має бути комплекс 

заходів, що охоплює всі цикли процесу інновацій-
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Рис. 2. Схема чинників, що стримують інноваційні процеси в Україні. Джерело: [12, с. 459]

ної діяльності. Система заходів щодо активізації 

інноваційної діяльності сільськогосподарських під-

приємств, на нашу думку, має включати:

— державну підтримку фундаментальних на-

укових розробок;

— формування інноваційної інфраструктури;

— державну підтримку підготовки високо-

кваліфікованих кадрів;

— державну підтримку створення венчурних 

компаній, технопарків, бізнес-інкубаторів, інвес-

тиційних компаній;

— створення системи державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств, що займають-

ся інноваційною діяльністю (надання пільгового 

оподаткування, виділення грандів, субвенцій);

— створення системи пільгового кредитуван-

ня сільського господарства;

— введення ринку земель, створення аграр-

ного банку, іпотечне кредитування;

— запровадження системи лізингових відносин;

— залучення до процесу інвестування аграр-

ної сфери іноземних і вітчизняних інвесторів;

— забезпечення цінового паритету між сіль-

ськогосподарською продукцією та матеріально-

технічними й енергетичними ресурсами;

— усунення міжгалузевих диспропорцій у фі-

нансуванні аграрної галузі із державного бюджету;

— створення стабільного і прозорого законо-

знавства щодо здійснення експортних операцій;

— виважена й ефективна політика держави 

щодо підтримки вітчизняного товаровиробника.

Наведений комплекс заходів вимагає ре-

формування аграрних відносин, тому основною 

рушійною силою має стати держава в особі дер-

жавних органів. Перед державною владою по-

стає необхідність докорінної зміни системи 

підтримки аграрної галузі. У той же час сіль-

ськогосподарські підприємства також мають 

здійснювати низку заходів щодо активізації ін-

новаційної діяльності як необхідної умови під-

вищення конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарської про дукції. Актуальність цього питання 

спричиняється активною діяльністю держави 

щодо відкритості кордонів України. Із вступом 

України до СОТ постала нагальна необхідність 

реформування аграрних підприємств для забез-

печення конкурентоспроможності вітчизняної 

сільгосппродукції як на внутрішньому ринку, так 

і на зовнішніх, особливо техніки й технологій, 

що ними використовуються. До новітніх методів 

ведення сільського господарства відносять клас-

терну модель як засіб економічних стосунків на 

регіональному рівні самостійних підприємств.

Кластер — це добровільне об’єднання само-

стійних юридичних осіб, які зберігають свій авто-

номний юридичний статус, але спільно працю-

ють заради виробництва конкурентоспроможної 

продукції та загальної й особистої економічної 

вигоди. Кластери формуються у певній сфері під-

приємництва за умови, що учасники кластеру 

пов’язані між собою технологічно і, як правило, 

за ознакою географічної близькості [13, с. 257].
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Європейські моделі вирівнювання диспро-

порцій розвитку регіонів і подолання замкнутості 

господарських комплексів усередині економіки 

країн-членів ЄС базуються на концепції кластер-

ного розвитку. Ця система широко використо-

вується сільськогосподарськими виробниками у 

країнах-членах ЄС.

Метою формування кластерів є залучення 

додаткових коштів до регіону через посилення 

конкурентоспроможності шляхом надання допо-

моги у визначенні та використанні спільних мож-

ливостей і розширенні ринку. Кластерний підхід 

може сприяти створенню у регіоні благотворного 

підприємницького клімату, який допомагає роз-

виватися існуючим підприємствам і залучати до 

регіону нові підприємства [14, с. 30].

Також сільськогосподарськими виробника-

ми можуть бути використані альтернативні ме-

тоди ведення сільського господарства, таких як 

біоінтенсивне міні-землеробство, біодинаміч-

не землеробство, ЕМ-технології, мало витратне 

стале землеробство, органічне землеробство та 

багато інших.

Висновки та перспективи питання. Отже, для 

забезпечення стабільного розвитку і конкурен-

тоздатності сільського господарства необхідне 

впровадження інноваційної моделі розвитку галу-

зі. Впровадження інновацій та новітніх техноло-

гій в аграрній сфері дасть змогу покращити показ-

ники її діяльності. Так, за рахунок інноваційного 

розвитку можна досягти збільшення виробництва 

валової продукції та покращення її якості, що 

буде мати безпосередній вплив на ефективність 

виробництва у сільськогосподарських підприєм-

ствах. У той же час інноваційна модель розвитку 

потребує ґрунтовного реформування всієї аграр-

ної галузі. Необхідною умовою розвитку органі-

заційних форм впровадження інновацій в аграр-

ному виробництві є формування національної 

інноваційної моделі, що буде підтримуватися як з 

боку держави, так і з боку суб’єктів сільськогоспо-

дарського виробництва.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ 
В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті розглядається питання проблем реформування житлово-комунального сектору в 

Україні та можливостей часткового їх вирішення. Звертається особлива увага на проблеми комунального 

господарства в Україні та пропонуються можливі шляхи виходу із кризи, застосування яких є перспектив-

нішим в умовах бюджетної децетралізації.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, бюджетна децентралізація, фінансово стабільна 

структура, місцеве самоврядування.

Summary. This article considers the aspects of problems of reforming of municipal sector in Ukraine and the 

possibilities of their partition considering. It was taken special look at the modern problems of municipal economy in 

Ukraine and it has been proposed the possible ways of coming out of the crisis, implementing of which is more seems to 

be more perspective in the conditions of budget decentralization.

Key words: utilities, budget decentralization, financially stable structure, the local authorities.

Постановка проблеми. Житлово-комунальне 

господарство нині — найбільш технічно відстала 

галузь народного господарства із проблемами, які 

набули соціального звучання. Фінансове станови-

ще підприємств, що надають житлово-комунальні 

послуги, незадовільне і зумовлене в основному по-

стійно зростаючою заборгованістю з оплати по-

слуг з боку підприємств, організацій і населення. 

Проблеми розвитку й удосконалення житлово-ко-

мунального господарства набули загальнодержав-

ного масштабу. Президент України ще 19 жовтня 

1999 року підписав Указ «Про прискорення рефор-

мування житлово-комунального господарства», а 

нині в парламенті розглядається проект нової ре-

дакції Житлового кодексу України. При цьому ми 

є свідками суттєвого недофінансування цієї галузі 

на місцевому рівні, що обумовлює появу широкого 

кола нових невирішених проблем.

Держава плекає надію, що у вирішенні про-

блем соціально-економічного характеру роз-

витку територій допоможе фінансово стабільне 

житлово-комунальне господарство, надходження 

від якого є одним із найвагоміших власних над-

ходжень місцевих бюджетів у інших країнах, що 

прямують у напрямку економічної стабілізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемі фінансового забезпечення й розвитку кому-

нального господарства присвячені праці В. Бєль-

ського [1], О. Гузинець-Мудрик [2], В. Кравченка 

[3; 4], Т. Немченко [5] та інших авторів.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
До сьогоднішнього часу невирішеним залиша-

ється питання фінансового утримання, розвитку 

і фінансування модернізації діючих потужностей, 

насамперед водопостачання й водовідведення, 

міського електротранспорту, санітарного очищен-

ня і переробки сміття. Дійшов критичної межі тех-

нічний стан мереж і споруд, постійно погіршується 

стан житлового фонду. У зв’язку з наявністю таких 

негативних явищ не розроблено системи рекомен-

дацій щодо поліпшення фінансового стану галузі 

та переведення житлово-комунального господар-

ства на фінансову базу місцевого самоврядування.

Ціль статті — подальший аналіз зарубіжних 

і вітчизняних вчених щодо реформування кому-

нального сектору економіки задля перетворення 

його у фінансово стабільну структуру у складі ор-

ганів місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємним атри-

бутом місцевого самоврядування є особлива, са-

мостійна форма власності, суб’єктом права якої 

є низовий територіальний колектив. Така форма 

власності багатьма відомими вченими-економіста-

ми [6] розглядається як один із різновидів публічної, 

або громадської, власності. Подібна форма влас-

ності — один із інститутів, що впливає на функці-

онування фінансів місцевих органів влади. Вико-

ристання майна комунальної власності є одним із 

джерел доходів місцевих органів влади. В окремих 

країнах прибуток від використання нерухомого 

майна муніципальної власності становить 10–15 % 

загальних прибутків муніципальних бюджетів [7].

Муніципальна форма власності у своєрідному 

правовому статусі була у царській Росії та в колиш-

ньому СРСР під час НЕПу. У СРСР ця форма влас-

ності розглядалась як різновид державної форми 

власності. Державна власність, згідно з тодішнім 

законодавством, поділялася на державну (націона-

лізовану) і муніципалізовану власність. Цей поділ 

було скасовано в другій половині 20-х років. Так, 

згідно із постановою ВУЦВК і Ради народних ко-

місарів УСРР від 29 жовтня 1926 року, все майно 

було оголошене державним, націоналізованим. 

До 1990 року інститут комунальної власності ні в 

колишньому СРСР, ні в Україні правом не визна-

вався. Відповідна форма власності з назвою «кому-
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нальна» запроваджується лише у 1990 році разом із 

визнанням інституту місцевого самоврядування. 

Поняття «комунальна власність» у законодавстві 

України виникає в грудні 1990 року з прийняттям 

Закону Української РСР «Про місцеві Ради на-

родних депутатів і місцеве самоврядування». Зако-

нодавством визначено, що комунальна власність 

становить основу місцевого самоврядування, а 

також те, що управління комунальною власністю 

здійснюють від імені населення адміністративно-

територіальних одиниць відповідні місцеві ради 

народних депутатів та уповноважені ними інші ор-

гани місцевого самоврядування. До комунальної 

власності було віднесено майно, що передається 

безоплатно колишнім СРСР та Українською РСР, 

іншими суб’єктами, а також майно, що набуваєть-

ся місцевими радами народних депутатів за раху-

нок коштів, що їм належать. Прийнятим у лютому 

1991 року Законом Української РСР «Про влас-

ність» визнано правовий режим майна комуналь-

ної власності. Згідно зі статтею 31 цього Закону 

комунальну власність як власність адміністратив-

но-територіальних одиниць, поряд із загальнодер-

жавною (республіканською) власністю, віднесено 

до державної власності.

Суб’єктами права комунальної власності 

стали адміністративно-територіальні одиниці в 

особі обласних, районних, міських, селищних, 

сільських рад народних депутатів. Управління 

державним майном було покладено від імені на-

роду (населення адміністративно-територіальної 

одиниці) на Верховну Раду Української РСР і міс-

цеві ради народних депутатів, а також на уповно-

важені ними державні органи. Об’єктами права 

комунальної власності визначалося майно, що 

забезпечує діяльність відповідних рад та утворю-

ваних ними органів, кошти місцевих бюджетів, 

державний житловий фонд, об’єкти житлово-ко-

мунального господарства, майно закладів народ-

ної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, 

побутового обслуговування, майно підприємств, 

місцеві енергетичні системи, транспорт, системи 

зв’язку та інформації, враховуючи націоналізова-

не майно, передане відповідним міністерствам, 

установам, організаціям, а також інше майно, 

необхідне для забезпечення економічного й соці-

ального розвитку відповідної території.

Крім того, було встановлено, що у комуналь-

ній власності також перебуває майно, передане у 

власність області, району чи іншої адміністратив-

но-територіальної одиниці іншими суб’єктами 

права власності. Визначено: держава та її адміні-

стративно-територіальні одиниці не відповідають 

за зобов’язаннями одне одного у процесі реалізації 

права державної власності. Фактично право кому-

нальної власності в Україні почало здійснювати-

ся із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів 

України № 311 від 5 листопада 1991 року «Про 

розмежування державного майна України між 

загальнодержавною (республіканською) власніс-

тю й власністю адміністративно-територіальних 

одиниць (комунальною власністю)», а згодом — із 

прийняттям ще кількох постанов аналогічного ха-

рактеру. Цими постановами затверджено перелік 

об’єктів державного майна, що передаються до 

власності адміністративно-територіальних оди-

ниць (комунальної власності).

Формування комунальної власності в Україні 

ще не завершено, і воно має свої особливості [8].

По-перше, на відміну від практики більшос-

ті зарубіжних розвинутих країн, в Україні май-

но комунальної власності сформовано шляхом 

його безоплатної передачі із загальнодержавної 

до комунальної власності. У зарубіжних країнах 

майно муніципальної (комунальної) власності 

сформоване, як правило, шляхом викупу об’єктів 

приватної власності до власності територіальних 

колективів, а також шляхом створення об’єктів 

комунальної власності за рахунок коштів органів 

місцевого самоврядування.

По-друге, у зарубіжних країнах, включаючи 

й Російську Федерацію, на відміну від України 

до 1996 р., майно комунальної (муніципальної) 

власності не зараховується до складу державної 

власності та є самостійною формою власності — 

власністю територіальних колективів.

По-третє, у зарубіжних країнах суб’єктом 

права комунальної (муніципальної) власності є не 

адміністративно-територіальна одиниця, а тери-

торіальний колектив як носій місцевого самовря-

дування, відповідно, там немає різновидів кому-

нальної власності. На відміну від України, де було 

запроваджено обласну, районну, міську, районну в 

містах, сільську та селищну різновиди комуналь-

ної власності, у зарубіжних країнах право кому-

нальної (муніципальної) власності реалізується 

лише на рівні первинної (низової) адміністратив-

но-територіальної одиниці, що утворюється на 

базі територіального колективу як суб’єкта місце-

вого самоврядування. Економічною основою за-

рубіжних регіональних органів влади, котрі також 

мають певні самоврядні права, є кошти і майно, 

що перебувають у власності населення регіонів.

Прийняття Конституції України, якою не 

передбачається поділу державної власності на 

дві форми — загальнодержавну та комунальну, 

а також закріплення територіальної громади як 

суб’єкта місцевого самоврядування означають 

зміну економічної природи і правового режиму 

майна комунальної власності. Згідно із Консти-

туцією комунальна власність запроваджується як 

форма власності, котрої до цього часу не було в 

Україні. Комунальна власність є власністю відпо-

відної територіальної громади. Сама територіаль-

на громада розглядається як спільність громадян 

України — мешканців міста, села та селища або 
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добровільного об’єднання мешканців кількох сіл, 

що утворюють окреме поселення, наділене пра-

вом самостійно вирішувати питання місцевого 

значення у межах Конституції та законів України. 

Отже, суб’єктом права комунальної власності, за 

Конституцією, є територіальна громада в особі 

представницького органу місцевого самовряду-

вання, що обирається мешканцями міста, села, 

селища або об’єднання сіл. Комунальна власність 

є самостійною і рівноправною формою власності 

поряд із такими, як державна, приватна та ін. За 

своєю економічною природою комунальна влас-

ність є колективною формою власності, оскільки 

відображає відносини колективного присвоєн-

ня мешканцями міст, сіл, селищ та об’єднань сіл 

коштів, об’єктів і майна цієї власності, ставлення 

до них як до своїх. Територіальна громада, маючи 

статус територіального колективу громадян Укра-

їни, є колективним власником коштів, об’єктів і 

майна комунальної власності.

Економічна суть комунальної власності в 

Україні така ж, як і муніципальної у зарубіжних 

країнах. Назва «комунальна власність» є синоні-

мом поняття «муніципальна власність». Термін 

«комунальна власність» походить від поняття «ко-

муна» і вживається як загальноприйнятий поряд 

із терміном «муніципальна власність» у багатьох 

зарубіжних країнах із розвинутими традиціями 

місцевого самоврядування.

Запровадження в Україні комунальної влас-

ності як власності корпоративної, недержавної 

означає створення таких економічних і фінансових 

основ місцевого самоврядування, котрі відповіда-

ють потребам ринкової економіки, об’єктивним 

законам її розвитку. Наслідком запровадження в 

Україні комунальної власності є створення якісно 

нових економічних основ місцевого самовряду-

вання у країні. Із цього моменту органи місцевого 

самоврядування мають власну, юридично оформ-

лену, самостійну фінансово-економічну базу.

На жаль, на відміну від ефективного зарубіжно-

го досвіду розвитку комунальних підприємств як фі-

нансової основи місцевого самоврядування, в умовах 

української моделі створені комунальні підприєм-

ства ще й досі залишаються збитковими. У ході до-

слідження причин збитковості підприємств житло-

во-комунального господарства виявлено наступне.

По-перше, затверджені тарифи не завжди по-

кривають фактичні затрати надавачів послуг. У 

підтвердження сказаного наведемо такі дані. На 1 

квітня 2003 року повне відшкодування фактичної 

собівартості на послуги теплопостачання забезпече-

но у 10 районах та містах Черкаської області, водо-

постачання — у 6, водовідведення — у 8 [9]. Загалом 

по області різниця у тарифах, а відтак і сума збитків 

станом на 01.10.2003 р. становила 60 млн. грн.

По-друге, витрати на тепло є висококорельо-

ваними із цінами на енергоресурси.

По-третє, низький рівень оплати населенням 

комунальних послуг. Заборгованість споживачів 

станом на 1 серпня 2003 року становила 108,6 млн. 

грн., причому найбільшим боржником перед ко-

мунальними службами було населення (58 млн. 

грн.). Збитковість, що виникає при збільшенні 

боргів громадян перед ЖЕК за рахунок несплаче-

ної квартплати, майже повністю зумовлена непо-

внотою та низькою якістю наданих послуг. Низька 

якість послуг, що надаються підприємствами жит-

лово-комунального господарства, призвела до не-

сплати користувачами близько 21 млн. грн. [10].

По-четверте, щорічно знижуються обсяги 

послуг, що надають комунальники. Так, з 2000 по 

2003 роки обсяги послуг із водопостачання й во-

довідведення зменшилися на 10 % [11], із тепло-

постачання — на 34 % [12].

По-п’яте, експлуатація зношених мереж 

та устаткування призводить до значних втрат, 

пов’язаних з їх утриманням і ремонтом. Кількість 

та обсяги повністю амортизованих основних фон-

дів і обладнання, наприклад, теплоенергетики, 

водопостачання й водовідведення у 1,5 раза біль-

ші, ніж у будь-якій іншій галузі. На межі повної 

зупинки ліфтове господарство.

Висновки і пропозиції. Виходячи із вищенаве-

деного, можна зробити загальний висновок про 

те, що такий метод виходу із кризи житлово-ко-

мунального господарства, як збільшення тарифів 

на житлово-комунальні послуги є передчасним і 

недоцільним, адже призведе лише до загострення 

проблеми та збільшення кризи неплатежів.

Для виходу із ситуації, що склалася, пропо-

нуємо:

1. Розробити і затвердити єдиний порядок 

формування тарифів на послуги об’єктів, що ді-

ють на ринках природних монополій та обмежити 

в складі тарифів суми витрат, які не стосуються 

основної діяльності надавачів послуг, а також від-

мінити всі пільгові тарифи, які фінансують кому-

нальні підприємства. При цьому пільги зі сплати 

комунальних платежів можуть фінансувати орга-

ни місцевого самоврядування.

2. Розробити й прийняти нормативно-правові 

акти щодо застосування санкцій за надання послуг 

неналежної якості, несвоєчасність розрахунків тощо.

3. Перейти до цілісної державної регульова-

ної політики формування тарифів у комплексі: на 

електроенергію, газ, водо- й теплопостачання, во-

довідведення.

4. Запровадити новий порядок компенсації 

втрат ЖКГ у разі затвердження тарифів на послу-

ги для населення, нижчих за обґрунтовані витра-

ти комунальних підприємств.
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НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розглянуті напрями стратегічного управління харчових і переробних підприємств 

із метою підвищення ефективності їхньої діяльності. Особливе значення надається реструктуризації як за-

собу збільшення капіталізації, інвестицій та інновацій в організації виробництва продуктів харчування.

Ключові слова: харчові та переробні підприємства, стратегічне управління, напрями, реструктуриза-

ція, ефективність, модернізація.

Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the 

efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment 

and innovation in the organization of food production.

Key words: food processing enterprises, strategic management, direction, restructuring, efficiency and 

modernization.

Постановка проблеми. Глобалізаційні прояви 

світової економічної кризи, загострення продо-

вольчої проблеми, якості життя населення ак-

туалізували питання розробки нових наукових 

підходів та концепцій, практичних заходів та 

механізмів антикризового управління як окре-

мих агропромислових підприємств, так і великих 

холдингів і корпорацій. Повною мірою це стосу-

ється суб’єктів господарювання галузі харчової 

промисловості. Одним із результативних напря-

мів стратегічного управління харчовою галуззю 

є реструктуризація. Поняття реструктуризації є 

досить багатогранним, складним як щодо визна-

чення сутності, так і щодо визначення алгоритмів 

і механізмів здійснення.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми реструк-

туризації, підприємств харчової промисловості 

розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів. Насамперед мова йде про 

праці П. Борщевського, Л. Дейнеко, С. Климчук, 

О. Сарапіної, де розглядаються питання реформу-

вання, приватизації, антикризового управління, 

підвищення ефективності харчової галузі. Проте 

наукове обґрунтування форм, механізмів та напря-
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мів здійснення реструктуризації харчових підпри-

ємств із метою не санації, а інвестиційного забез-

печення, вдосконалення структури виробництва, 

збільшення потенціалу впровадження інновацій, 

підвищення дохідності виробництва та його кон-

курентоспроможності висвітлені недостатньо.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретич-

них і практичних засад стратегічного управління 

харчової промисловості методом реструктуризації 

її підприємств для збільшення й стабілізації інвес-

тиційних і фінансових надходжень, впроваджен-

ня інновацій та модернізацій виробництва, під-

вищення якості готової продукції, забезпечення 

дохідності та конкурентоспроможності в цілому.

Виклад основного матеріалу. Здійснення ре-

структуризації харчової галузі передбачає зміну 

структури підприємств та їх окремих параметрів. 

До моделей реструктуризації належать: вартісна, 

портфельна, ділової досконалості, прагматична. 

З метою забезпечення єдиного трактування цього 

поняття необхідне чітке сутнісне відокремлення 

від інших понять, що характеризують процеси пе-

ретворення господарюючих суб’єктів: реорганіза-

ції, корпоратизації, реформування й ін.

Розробка концепції фінансової реструктури-

зації має ґрунтуватися на мотивації та принципах її 

здійснення, чітко визначеній, сформульованій меті 

та включати такі етапи: аналіз зовнішніх і внутріш-

ніх факторів впливу на господарську діяльність та 

на фінансову реструктуризацію підприємства; ви-

бір варіанта (виду) реструктуризації підприємства; 

обґрунтування стратегічного розвитку підпри-

ємства; оцінка можливості подолання труднощів 

у період реструктуризації; розробка бізнес-плану 

для реструктуризованого підприємства [1].

У випадку стратегічних структурних змін ре-

структуризацію харчових підприємств, відповід-

но до рівня інтенсивності, можна розподілити на 

наступні основні групи: комплексна реструктури-

зація (у випадку виникнення змін у місії підпри-

ємства та його галузевого або регіонально-вироб-

ничого напряму); радикальна реструктуризація 

(передбачає реорганізацію); структурна реструк-

туризація (структурування систем менеджменту, 

маркетингу, виробничої та корпоративної систем).

Залежно від типу фінансово-економічних 

відносин, на вдосконалення яких спрямована 

реструктуризація, на наш погляд, її доцільно по-

діляти на внутрішню й зовнішню. Внутрішня 

реструктуризація спрямована на вдосконалення 

й адаптацію внутрішньовиробничих фінансово-

економічних відносин, на розв’язання внутріш-

ніх конфліктів із метою підвищення ефективності 

діяльності підприємства. У рамках такої реструк-

туризації мають реалізовуватися заходи з поліп-

шення внутрішньої організаційної структури, 

структури активів і управління, вдосконалення 

системи мотивації персоналу й менеджменту.

Зовнішня реструктуризація спрямована на 

поліпшення фінансових відносин між підпри-

ємством і зовнішніми групами інтересів, у тому 

числі власниками, кредиторами, конкурентами, 

державою. Зовнішня реструктуризація включає 

заходи з реорганізації та означає корпоративну 

реструктуризацію, основним завданням якої є 

отримання переваг у вигляді ефекту синергізму 

або конкурентних переваг у результаті диверсифі-

кації діяльності та правової відособленості окре-

мих структурних підрозділів (реорганізація, спря-

мована на розукрупнення) [2].

Корпоративна реструктуризація є страте-

гічним інструментом управління, завдяки яко-

му, по-перше, створюються умови для залучення 

капіталу на фінансових ринках, по-друге, від-

бувається концентрація виробництва, бізнесу й 

вартості шляхом створення крупних вертикально 

інтегрованих структур (ФПК, ТНК, холдингів, 

інших об’єднань). Трансформаційні процеси на 

підприємствах ключових сфер економіки Укра-

їни (наприклад, агропромислового комплексу) 

мають здійснюватися в напрямку концентрації 

капіталу на базі формування транснаціональних 

корпорацій, холдингових компаній і промисло-

во-фінансових груп. Питання корпоративної ре-

структуризації, спрямованої на укрупнення, на-

бувають особливої актуальності в період світової 

фінансової кризи, оскільки криза є найвдалішим 

моментом для концентрації усіх ресурсів.

Фінансова реструктуризація здійснюється на 

ґрунті програм і проектів. Оцінка ефективності 

проектів реструктуризації ведеться за результата-

ми поліпшення фінансово-економічного стану 

підприємства. Практика свідчить, що успішна 

фінансово-господарська діяльність підприємств 

харчової промисловості залежить приблизно на 

70 % від стратегічної спрямованості, приблизно 

на 20 % — від ефективності оперативного управ-

ління й приблизно на 10 % — від якості виконан-

ня поточних завдань. Відтак, на загальний успіх 

реструктуризації впливають: якість стратегічного 

аналізу; реальність стратегічного планування; рі-

вень реалізації стратегічних завдань.

Фінансова реструктуризація завдяки її корот-

костроковому періоду здійснення, а також влас-

тивим їй стратегічним цілям, спрямованим на 

підвищення ефективності виробництва, набуває 

найбільшого значення. Фінансова реструктуриза-

ція мінімізує загрозу ліквідації підприємств і в та-

кий спосіб створює умови для інвестування інших 

реструктуризаційних заходів. Ми розробили на-

ступну класифікацію фінансової реструктуризації, 

виділяючи фінансову реструктуризацію із загаль-

ного процесу реструктуризаційних заходів і харак-

теризуючи її за класифікаційними ознаками [3].

Практичний досвід проведення фінансової ре-

структуризації свідчить, що збільшення ефектив-
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ності виробництва можна досягти за рахунок більш 

ефективного використання наявних ресурсів. 

Причому, як правило, існує потенціал (50–60 %) 

збільшення ефективності, який можна реалізувати 

головним чином за рахунок оптимізації механізмів 

управління. Ефективність заходів реструктуризації 

насамперед залежить від обраної стратегії, яку ви-

значає інституційно-правова сфера.

Залежно від напряму здійснення фінансової 

реструктуризації обираються методи її здійснен-

ня: «борговий своп», «реструктуризація заборго-

ваності», «мирові угоди», «фінансовий леверидж». 

Так, якщо напрям має санаційну спрямованість, то 

адекватним є застосування методу мирових угод. 

Методи боргового свопа та реструктуризації за-

боргованості є найбільш прийнятними для реор-

ганізації. І нарешті, метод фінансового левериджу 

є найбільш адекватним у напрямку стабілізації со-

ціально-економічного розвитку. Зазначені мето-

ди обумовлюють процеси трансформації капіталу 

суб’єктів господарювання. Для оцінки їх результа-

тивності можна скористатися показниками кон-

центрованого і трансформованого капіталу.

У процесі здійснення механізмів фінансової 

реструктуризації із засобів впровадження ува-

га менеджменту харчових підприємств має бути 

зосереджена на формуванні: центрів управлін-

ня експертної оцінки (з використанням методу 

«борговий своп»); центру взаємовигідних умов 

фінансової реструктуризації («реструктуризація 

заборгованості»); центру оцінки ефективної ко-

ристі фінансової реструктуризації («мирові уго-

ди»); центру управління позиковими коштами 

(«фінансовий леверидж»). Це дозволить забезпе-

чити координацію діяльності реструктурованих 

підприємств і здійснювати контроль за послідов-

ністю реалізації зазначених методів для унемож-

ливлення тіньових схем виводу капіталу.

Здійснений аналіз показав, що протягом 2000–

2006 років у власному капіталі господарюючих 

суб’єктів харчової промисловості більше ніж 50 % 

становив додатковий капітал, створений шляхом 

індексації основних фондів. Через те, що додатко-

вий капітал перед власниками не є обов’язковим, 

отримав розповсюдження продаж майна, при яко-

му не відображалася реальна оцінка часток власни-

ків. Цюпроблему можна вирішити за допомогою 

використання методики оцінки економічної вар-

тості підприємств харчової промисловості.

Висновки. Базуючись на узагальненні осно-

вних мотиваційних та управлінських критеріїв 

реструктуризаційних процесів, можна визначити 

основні принципи ефективних трансформаційних 

перетворень підприємств харчової промисловості 

на перспективу: пріоритетність розвитку шляхом 

еволюції; дотримання історичної справедливості 

щодо минулих власників землі й майна, в тій чи 

іншій мірі, приватної власності на землю. Вели-

ке значення має забезпечення можливостей щодо 

розвитку експортного потенціалу харчової про-

мисловості, сприяння альтернативній зайнятості 

населення. Управління у секторі харчової перероб-

ки має також регіональне спрямування; необхідне 

зосередження уваги на інноваціях, модернізації та 

конкурентоспроможності виробництва.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОБУДОВИ 
НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ

Анотація. У статті розглядається вплив глобалізаційних процесів на сільськогосподарського виробника, 

аналізуються переваги та недоліки, пов’язані зі вступом України до Світової організації торгівлі. Обґрун-

товується необхідність усуспільнення землі шляхом поступової трансформації від приватної до загально-

державної власності на землі сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: глобалізм, Світова організація торгівлі, продовольча безпека, протекціонізм, сталий 

розвиток сільськогосподарського виробництва.

Summary. The article examines the impact of globalization processes on agricultural producer, analyzes the 

advantages and disadvantages associated with Ukraine’s accession to the International Trade Organization. The necessity 

of the nationalization of land, through a gradual transformation from a private to a national title to agricultural land.

Key words: Globalism, International Trade, industrial safety, protection, sustainable development of agricultural 

production.

Постановка проблеми. Ми здійснимо спро-

бу висвітлити переваги та недоліки, пов’язані із 

глобалізаційними процесами, що впливають на 

подальшу долю земель сільськогосподарського 

виробництва, продовольчу безпеку українців і 

майбутні перспективи розвитку сільських громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам глобалізації присвячено багато наукових 

праць, до яких, зокрема, належить і робота авторів 

П. Т. Саблука, О. Г. Білоруса, В. І. Власова [1], де 

дослідники висувають тезу «про переростання су-

часного глобалізму в економічний державно-кор-

поративний імперіалізм», що поряд із відомими 

можливостями кооперації та інтеграції несе вели-

кі загрози та негативні наслідки. Серед них — не-

ухильне збільшення розриву в рівнях економічно-

го і соціального розвитку між бідними і багатими 

країнами. «Глобальне насильство між державами 

та їх громадянами зростає. В цих умовах держа-

ви ведуть пошук захисних механізмів протидії 

агресивній глобалізації. Серед них розробка на-

ціональних стратегій розвитку, де серйозна увага 

приділяється стабільному розвитку, регіоналізації 

й соціалізації, а також розвитку народного під-

приємництва, малого і середнього бізнесу, клас-

терних структур. Кожна держава повинна мати 

таку національну стратегію, яка б абсорбувала 

нові можливості глобалізації та протидіяла зо-

внішньому впливу руйнівного глобалізму». Вступ 

України до Світової організації торгівлі не пови-

нен викликати захоплення в аграріїв. Українська 

держава і товаровиробник більше втратить.

Метою статті є висвітлення економічної та 

соціальної ситуації в аграрному секторі України 

за умов становлення нової соціально-економічної 

системи — глобалізму.

Виклад основного матеріалу. Україна прохо-

дить період драматичних соціально-економічних 

трансформацій. Економістів, світову спільноту, 

міжнародні світові організації приваблює глоба-

лізація, що неухильно крокує нашою планетою. 

Не обходить ця проблема й агропромислове ви-

робництво — адже забезпечення населення про-

дуктами харчування стоїть досить гостро не тіль-

ки в Україні, а й у глобальному вимірі. На планеті 

Земля щорічно голодують понад 2 млрд. людей.

Розв’язанню проблеми голоду, як вважають 

політики багатьох країн, дослідники продоволь-

чої безпеки, сприятиме глобалізація. Глобалізація 

трактується як результат розвитку світових рин-

ків товарів, капіталу, праці, інформації, послуг. 

Вони розглядають економічну глобалізацію як 

нову стадію інтернаціоналізації господарсько-

го життя, або особливу довгострокову стратегію 

корпорацій, спрямовану на подолання обмежень, 

пов’язаних із національними кордонами й націо-

нальними економіками.

Вступ до Світової організації торгівлі — це 

один із етапів глобалізаційного процесу, коли роз-

винуті держави через механізм СОТ розширюють 

ринки збуту власної продукції до заново залуче-

них країн. Розвинуті країни створюють ситуацію 

«нерівноправного стану» й одержують від глоба-

лізації набагато більше дивідендів, ніж країни, 

що розвиваються. Україна в цьому не виняток. За 

кордоном ніхто не піклуватиметься про добробут 

і продовольче забезпечення українців.

Автори книги «Глобалізація і продовольство» 

подають перелік негативних наслідків сучасної 

насильницької економічної глобалізації. Із цього 

ми виділимо аграрну сферу та село.

Погіршення демографічної ситуації призве-

ло до обезлюднення сіл, а зростання безробіття 

викликало міграцію, переважно молодих людей 

за кордон та у великі міста. Відбулася руйнація 

соціальної сфери, втрата матеріально-технічної 
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бази, індустріальних технологій у сільськогос-

подарських підприємствах. Перелічені фактори 

змінили психологію мешканців села, призвівши 

до бідності і жебрацтва.

Як зазначає В. В. Юрчишин, «небачених у на-

шій країні темпів набула глибока деградація люд-

ського капіталу села. Багаторазово зменшилась 

його інтелігентно-інтелектуальна складова. На 

село все більше насувається психологічний мор» 

[2]. Сільські традиції губляться, забуваються на-

родні свята, спостерігається прагнення сучасної 

сільської молоді до інтеграції та глобалізації.

Набувають поширення нові погляди селян до 

землі-годувальниці. Раніше селянин завжди мрі-

яв мати землю, то була благодійна мрія. І ось вона 

здійснилася — селяни одержали землю. Та не всі 

прагнуть на ній працювати, як на це покладали 

надію організатори земельної реформи. Багато 

власників земельних паїв фізично не в змозі пра-

цювати на землі. Це в основному люди похилого 

віку. За життя вони віддали належне землі: і шану-

вали, і доглядали, а вона їх віддячувала високими 

врожаями. Нині ситуація змінюється: земля стає 

товаром, має ринкову ціну. Багато власників роз-

раховують мати не продукцію, а врожаї та зиск 

за її товарність. Отже, земля трансформується з 

основного засобу виробництва селянина у засіб 

накопичення і збільшення капіталу розбагатіли-

ми на державній власності олігархами.

Перехід від великих сільськогосподарських 

підприємств до дрібних господарств знищив ін-

дустріальну базу галузі, відкинувши її до епохи 

давноминулої ручної праці. Надії на особисті гос-

подарства населення не справдилися, стали мі-

ражем. Сільське населення намагається власною 

тяжкою працею забезпечити себе основними ви-

дами продовольства. І лише частка їхньої продук-

ції стає товарною, не завжди відповідаючи необ-

хідній якості й стандартам.

Глобалізація пригнічує внутрішній сільсько-

господарський ринок, посилює негативний вплив 

глобальної конкуренції. Конкурентоспромож-

ність української сільськогосподарської продук-

ції на міжнародному рівні якості досить низька, 

тому її експорт відбувається за низькими цінами 

і не приносить бажаного доходу.

Глобалізація та вимоги СОТ до продукції зму-

шують сільськогосподарського виробника різко 

змінювати структуру як посівних площ і сівозмін, 

так і галузей виробництва у цілому. У структурі 

посівних площ значно зросла частка технічних 

культур. Зернові як були — так і залишаються про-

відною групою. Всі ці зміни спрямовані на те, щоб 

посилювати експорт тієї продукції рослинництва, 

яка має перевагу за кордоном і приносить прибу-

ток. Тваринництво існує для самозабезпечення. 

Такого занепаду воно ще ніколи не мало, навіть у 

післявоєнний період.

Глобалізація зумовлює міжнародну інтегра-

цію, яка мало захищає навколишнє середовище 

бідних країн, зокрема посилено культивуються 

культури, що виснажують і деградують ґрунти (со-

няшник, ріпак). Глобалізація й інтеграція перед-

бачають експорт сировини, а не готової продукції, 

саме те, що маємо нині в Україні.

Захід у своїх стратегіях прагне деіндустріалізації 

України, перетворення аграрного сектору в сиро-

винну зону. Унікальність сільського господарства 

полягає в тому, що воно є головним виробником 

різнобічної продукції не тільки для споживання лю-

диною, а й для використання в промисловості.

Вступ України до СОТ — це перші кроки гло-

балізаційного процесу. Правила й норми світової 

торгівлі, внаслідок відсутності агропродовольчої 

стратегії, Україні нав’язали не найкращі варіанти. 

Перше — надії на широкий доступ на світовий ри-

нок агропромислової продукції вітчизняного ви-

робництва залишається райдужною мрією. Вона 

поки що неконкурентоспроможна, бо не відпо-

відає світовим стандартам. Єдиною експортно-

спроможною продукцією буде зерно, особливо 

ріпакове, і насіння соняшнику.

Лібералізація торгівлі й скорочення митних 

тарифів на імпортну продукцію до 11 % сприя-

тиме відкриттю наших продовольчих кордонів, 

засиллю зарубіжної продукції й витісненню із 

внутрішніх ринків продукції українських товаро-

виробників і згортанню її виробництва.

Негативною тенденцією, яка стає правилом, 

є те, що зростає імпорт трудомісткої продук-

ції — овочів, картоплі, ягід та фруктів, при цьому 

власне виробництво скорочується. Кількість ма-

газинів роздрібної торгівлі овочами і картоплею, 

а також молочною продукцією скоротилася у 5–6 

разів. Їх замінили великі супермаркети, що пере-

повнені овочевою і садовою імпортною продукці-

єю. За 2006–2008 роки імпорт овочів зріс у 2 рази, 

картоплі — у 4 рази. Асортимент цієї продукції 

став ширшим, а ціни не знизилися. Виробництво 

ж власних овочів, картоплі, ягід, фруктів, вино-

граду значно скоротилося, бо стало невигідним, 

збитковим. Внаслідок того, що в країні відсутні 

овочеві та фруктосховища, у зимовий період ві-

тчизняні магазини торгують морквою, цибулею, 

капустою, томатами, огірками, картоплею, виро-

щеними й завезеними із Польщі, Угорщини, Ту-

реччини, Єгипту та Росії, а ціни на імпортні овочі 

та фрукти нижчі за вироблені вдома.

Державі потрібно хоча б на перших порах 

встановити порогові ціни на промислові ресурси 

й на сільськогосподарську продукцію. Які б умови 

не висувала Світова організація торгівлі до України 

відносно продовольства, завдання уряду країни — 

забезпечити повну національну безпеку держави.

В Україні гостро стоїть проблема продоволь-

чої безпеки як із погляду якості, кількості, пожив-
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ності, так і доступності продуктів харчування для 

широких верств населення. На сучасному етапі, 

як і в недалекому минулому, проблема продоволь-

чої безпеки — це, насамперед, проблема найбід-

ніших верств населення, особливо селянства, а 

сьогодні до селян додалися мешканці міст.

Серед усіх галузей та сфер народного госпо-

дарства країни у найбільш несприятливих умо-

вах опинилося сільське господарство, яке про-

тягом останніх років залишається збитковим. 

Таке становище в аграрному секторі економіки 

країни є наслідком хронічного ігнорування вимог 

об’єктивних економічних законів.

Тенденцію споживання основних продуктів 

харчування населенням Запорізької області ха-

рактеризує динаміка за 1990–2010 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка споживання основних продуктів харчування населенням Запорізької області на одну особу за рік, кг

Продукти 1990 2000 2005 2008 2009 2010
2010 в % 

до 1990
М’ясо та м’ясопродукти (у пере-

рахунку на м’ясо, включаючи 

сало і субпродукти у натурі) 

73,3 37,8 39,2 49,6 48,9 51,9 70,8

Молоко і молочні продукти 

(у перерахунку на молоко) 
370,9 163,8 189,3 180,6 176,3 176,5 47,6

Яйця (шт.) 283 129 238 261 271 290 102,5
Хлібні продукти (крупи, бобові, 

борошно та хліб і макаронні ви-

роби у перерахунку на борошно) 

147,9 128,4 107,3 104,3 101,6 104,2 70,4

Картопля 97,9 107,9 97,7 97,4 95,7 91,9 93,9
Овочі та баштанні 126,6 123,2 135,2 139,0 144,3 157,7 124,6
Плоди, ягоди, виноград 

(без переробки на вино) 
59,2 18,2 37,1 40,4 39,7 43,3 73,1

Риба і рибні продукти 19,9 9,3 16,1 19,5 17,0 15,0 75,4
Цукор 46,3 38,0 40,5 43,5 37,6 39,3 84,9
Олія 16,9 11,3 14,7 15,2 14,6 14,2 84,0

Джерело: Статистичний збірник Сільське господарство Запорізької області (за 2010 рік).

Так, споживання м’яса і м’ясопродуктів насе-

ленням Запорізької області у 2010 році зменшило-

ся порівняно з 1990 роком майже на 30 %, молока 

і молочних продуктів — на 52,5 %, риби і рибних 

продуктів — на 26 %. Недоспоживання цих про-

дуктів харчування компенсувалося в основному 

хлібопродуктами, яйцями, картоплею і овочами. 

Низька енергетична цінність і поживність про-

дуктів харчування сільського населення призво-

дить до суттєвих втрат біологічного й енергетич-

ного потенціалу, знижується імунітет людини, 

зростають випадки захворювання, збільшується 

смертність, поширюються процеси депопуляції. 

Як бачимо, населення України не забезпечене усі-

ма продуктами харчування.

Поглиблене вивчення нами споживання дає 

підставу стверджувати, що селянські господар-

ства за забезпеченістю продуктами харчування 

власних сімей ще тривалий час залишатимуться 

натуральними господарствами. Нині тут спожи-

вається близько 90 % одержаної в особистих гос-

подарствах тваринницької продукції.

Проблеми сільськогосподарського вироб-

ництва є глобальними, оскільки вони стосують-

ся спроможності населення земної кулі забезпе-

чити себе продовольством в обсягах, що визнані 

оптимальними.

Донедавна економічна теорія визначала такі 

основні фактори сільськогосподарського вироб-

ництва: людські ресурси, природні (земельні, 

водні); кліматичні, економічні умови; матеріаль-

но-технічне забезпечення; наукове забезпечення; 

організаційно-виробнича культура країни. Саме 

ці фактори гарантували високий і сталий розви-

ток сільськогосподарського виробництва.

Нині формується світова агропродовольча 

система, яка базується на міжнародній кооперації 

та поділі праці, взаємодії й глобалізації національ-

них товарних систем у сфері виробництва і про-

дажу продовольства, яка б забезпечувала доступ 

кожній людині до потрібного їй рівня харчування.

Матеріальну основу цих товарних систем ста-

новлять багатогалузеві продовольчі комплекси з 

виробництва засобів виробництва, сільськогос-

подарської сировини і продовольства.

Як уже зазначалося, залучення аграрного сек-

тора до глобалізаційного процесу нині характери-

зується прийняттям вимог, норм і правил Світової 

організації торгівлі, які виявилися для України 

на перших порах неприйнятними. Це негативно 

позначається на аграрній економіці. Необхідно, 

щоб виробництво і торгівля власною сільськогос-

подарською продукцією та продовольством були 

економічно вигідними для нашої держави, а не 

пристосовувалися до умов СОТ.

Під час становлення нової соціально-еконо-

мічної системи під впливом глобалізму в Україні 

особливо великі зміни відбулися в аграрному сек-

торі. Причиною існуючого безладдя стали аграрні 

реформи, через які змінилася власність на майно, 
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землю, держава втратила функцію регулювання 

аграрною економікою. Не на кращий лад змінила-

ся структура виробництва й у цілому інфраструк-

тура соціально-побутового і культурного секторів. 

У нашій країні сільське господарство, як одна з не-

монополізованих галузей, позбавлене регульованої 

ролі держави ійазнало величезних втрат аграрного 

потенціалу, збитків. Тому агропромислове вироб-

ництво інноваційно та інвестиційно непривабли-

ве, структура економіки викривлена, пріоритети 

належать обслуговуючим і посередницьким струк-

турам, а не виробничим сферам.

До 1991 року в Україні було багато зроблено, 

щоб загальнонародна власність могла виявити свої 

переваги. Країна виробляла близько тонни зерна 

на душу населення, досягла рівня ряду розвину-

тих країн із виробництва продукції тваринництва, 

мала значні здобутки у соціальній сфері села. Усе 

це належало вдосконалювати і розвивати. На жаль, 

сталося навпаки. Після проголошення незалеж-

ності в Україні розпочалася суцільна приватизація.

У перші роки аграрних реформ лібералізація 

цін і торгівлі й відкритість вітчизняного ринку для 

імпорту слугували поштовхом до приватизації та 

пограбування великих тваринницьких комплек-

сів, комбінатів, науково-виробничих об’єднань, де 

умови праці, виробництва й технології забезпечу-

вали одержання конкурентоспроможної продукції.

Відсутність християнської моралі, громадян-

ської порядності, прагнення до власної наживи 

значної частини партійно-радянських керівників 

і АПК створили умови безконтрольності, безвід-

повідальності й простого розтягування і крадіжки 

народного майна. Експортно-імпортний ринок 

сільськогосподарської продукції й продовольства 

набув викривленого характеру. Ми і вся країна 

переконалися, що дрібнотоварне виробництво у 

сільському господарстві не може бути конкурен-

тоспроможним, а отже, вступ України до СОТ 

принесе цій галузі великі неприємності. Внутріш-

ній ринок наповниться імпортованою продукці-

єю, де знаходитиме збіднілого споживача.

Вітчизняний і світовий досвід переконують, що 

сільськогосподарське виробництво не може дієво 

функціонувати в умовах жорсткої конкурентної бо-

ротьби без державного регулювання та фінансового 

захисту на державному рівні. Специфіка сільсько-

господарського виробництва вимагає виваженої 

державної політики протекціонізму для забезпечен-

ня ефективної діяльності за будь-яких умов.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Нині в розвинутих країнах Заходу поширюєть-

ся твердження, що приватна власність на землю 

стала перешкодою на шляху до прогресу. Тому її 

необхідно замінювати іншою формою власності. У 

Німеччині й у Польщі ліквідація колгоспів, а потім 

колективних сільськогосподарських підприємств 

в Україні викликала велике здивування. У світі ще 

такого не спостерігалося, щоб великі індустріальні 

господарства знищувалися, а майно і земля роз-

тягувалися. Тому в західних країнах посилюється 

процес укрупнення аграрних господарств, більше 

того — держава скуповує землю. У багатьох краї-

нах значна, а подекуди й переважна частина зем-

лі стала вже державною. Тобто спостерігається 

об’єктивний процес усуспільнення землі, поступо-

ва трансформація приватної власності на землю у 

бік загальнонародної власності, а це і є право кож-

ної людини на землю. 43 млн. га сільськогосподар-

ських угідь є одним із головних ресурсів України.

Майже десятирічний досвід вилучення зем-

лі у колективних сільськогосподарських підпри-

ємств та її паювання показав помилковість і не-

ефективність цих заходів. Керівництву держави 

слід поступити мудро, проявити мужність і визна-

ти цей факт. Слід прийняти закон щодо передан-

ня землі колективам чи сільським громадам, ска-

сувавши таким чином приватну власність на неї.
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ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація. У статті обґрунтовано напрями використання PSO-методу як окремого рішення оптимі-

заційних проблем в економіці, заснованих на моделюванні інтелектуальної поведінки колоній. Показано, що 

PSO-метод також можна застосовувати як метод навчання нейронної мережі будь-якої архітектури.

Ключові слова: оптимізаційні проблеми, нейронні мережі, штучний інтелект, інтелектуальна поведінка.

Summary. In the article grounded directions of the use of PSO-method as separate decision of optimizations 

problems in the economy of the colonies based on the design of intellectual conduct. It is shown that PSO-method it is 

also possible to apply as method of studies of neuron network of any architecture.

Key words: optimizations problems, neurons networks, artificial intelligence intellectual conduct.

Постановка проблеми. Розробка і створення 

інтелектуальних інформаційних систем нового 

покоління, зокрема інструментальних комплек-

сів інформаційно-когнітивної підтримки про-

цесів синтезу, інтегрування й актуалізації знань, 

є одним із головних напрямів фундаментальних 

наукових досліджень у галузі штучного інтелекту 

(ШІ), що характеризуються інноваційністю в ба-

гатьох галузях економіки [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичним підґрунтям статті стали розробки вітчиз-

няних авторів А. А. Олійника [2] і С. А. Суботіна 

[3], які запропонували мультиагентний метод ви-

ділення інформативних ознак для синтезу моделей 

об’єктів управління й порівняльний аналіз методів 

оптимізації на базі методу мурашиних колоній.

Мета статті — обґрунтувати напрями вико-

ристання PSO-методу як окремого рішення опти-

мізаційних проблем в економіці, заснованих на 

моделюванні інтелектуальної поведінки колоній.

Виклад основного матеріалу. Новим напрямом 

розвитку методів штучного інтелекту є мульти-

агентні методи інтелектуальної оптимізації в еко-

номіці, що моделюють колективний інтелект (КІ) 

суспільних тварин, комах та інших живих істот, — 

методи Swarm Intelligence. Цей напрям штучного 

інтелекту є молодим і ще мало дослідженим, про-

те мультиагентні методи демонструють гарні ре-

зультати при вирішенні різних задач оптимізації, 

що говорить про перспективність його розвитку.

Головною особливістю мультиагентних ме-

тодів КІ є їхня біонічна природа — аналіз мето-

дів колоній, призначених для розв’язання задач 

оптимізації, зокрема методу еволюційної оптимі-

зації (у тому числі генетичні алгоритми), методів 

мурашиних та бджолиних колоній. При цьому 

слід зазначити, що ці методи моделюють поведін-

ку груп різних соціальних тварин, комах та інших 

живих істот, яка дозволяє цим групам вирішувати 

різні важкі практичні задачі в природі, що свід-

чить про ефективність їхньої поведінки, а отже, 

й про ефективність роботи зазначених методів. 

Тому актуальним є вивчення методів, можливих 

галузей їхнього застосування, а також розробка 

нових математичних моделей, заснованих на по-

ведінці колективних тварин, в аспекті вирішення 

оптимізаційних задач економіки, до яких ці мето-

ди ще не застосовувалися [4].

До мультиагентних розподілених систем штуч-

ного інтелекту відносяться мультиагентні методи 

інтелектуальної оптимізації (методи колективного 

інтелекту, Swarm Intelligence). Ці методи мають біо-

нічну природу, тобто вони засновані на моделюван-

ні поведінки комах, птахів, тварин і т. ін, поведінка 

яких носить колективний характер, за рахунок чого 

досягається так званий колективний інтелект.

При реалізації даних методів використову-

ється парадигма агентно-орієнтованого програ-

мування, заснована на моделюванні суспільного 

інтелекту, до якого відносяться: метод мурашиних 

колоній (Ant Colony Optimization, ACO) [5], ме-

тод бджолиної колонії (Bee Colony Optimization, 

BCO) [6], оптимізація за допомогою рою часток 

(Particle Swarm Optimization, PSO) [7] та інші ме-

тоди. Перелічені методи вже ефективно застосо-

вуються для вирішення різних задач: ACO — для 

вирішення задачі комівояжера, задачі календар-

ного планування, відбору інформативних ознак, 

кластеризації; BCO — для вирішення задачі ка-

лендарного планування, задачі комівояжера, 

транспортного завдання.

Прикладну мультиагентну систему (ПМАС) у 

загальному випадку можна подати у вигляді мно-

жини із трьох елементів: Агенти, Середовище, 

Зв’язки між Середовищем та Агентами:

 МАС = <Агенти, Середовище, Зв’язки>.

Кожен і-й Агент
i
 описується за допомогою 

множини чотирьох елементів: Стан
i
, Вхід

i
, Вихід

i
, 

Процес
i
:

 Агент
i
 = <Стан

i
, Вхід

i
, Вихід

i
, Процес

i
>,

де Стан
i
 — це множина змінних, що повністю 

визначають агента; Вхід
i
 та Вихід

i
 — підмножина 
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Стану
i
, елементи яких пов’язані із середовищем; 

Процес
i
 — автономний метод, що виконує відпо-

відні зміни над Станом.

Середовищем є множина з двох елементів:

 Середовище = <Стан
с
, Процес

с
>,

де індекс с інформує про те, що ці елементи від-

носяться до середовища, а не до будь-якого ін-

шого агента.

Важливою особливістю такого подання Се-

редовища є те, що воно самостійно активне, 

оскільки містить свій власний Процес
с
, котрий 

може змінювати Стан
с
 незалежно від агентів, що 

входять до цього Середовища.

Вхід
i
 і Вихід

i
 різноманітних агентів пов’язані 

з елементами Стану
с
, але середовище не відріз-

няє, які з елементів Стану
с
 знаходяться у залеж-

ності з ними. Відсутність Входу та Виходу у Сере-

довищі означає, що воно, на відміну від агентів, 

є необмеженим. Якби до Середовища були дода-

ні Вхід і Вихід, то це означало б, що середовище 

обмежене та є фактично агентом високого рів-

ня. Таким чином може моделюватися взаємодія 

агентів високого й низького рівнів.

У відповідності до наведеної концепції по-

дання мультиагентних систем можуть створюва-

тися різноманітні типи мультиагентних систем в 

економіці, при цьому така концепція організації 

систем може бути використана не тільки в про-

грамних (штучних) системах, а й у природних 

системах. Така класифікація мультиагентних сис-

тем наведена на рис. 1.

но-психологічною тенденцією часток конкурувати 

між собою. Отже, зміни у стані частки залежать від 

досвіду й знань її сусідів. У цьому випадку слово 

«знання» є синонімом «інформації». Результат та-

кого моделювання полягає в тому, що процес по-

шуку мотивує частки недетермінованим чином по-

вертатися в оптимальні ділянки простору рішень.

Особини у рої часток мають дуже просту по-

ведінку: вони прагнуть перевершити досягнення 

сусідніх часток і поліпшити власні. Таким чином, 

емергентна властивість цієї системи міститься у 

дослідженні оптимальних ділянок багатовимір-

ного простору пошуку.

PSO-метод керує роєм часток, і кожна частка 

являє собою потенційне рішення.

За допомогою x
i
(t) позначається позиція 

частки i у просторі пошуку в момент часу t (t по-

значає дискретні значення часу). Позиція частки 

змінюється шляхом додавання швидкості v
i
(t) до 

поточної позиції:

 x
i
(t + 1) = x

i
(t) + v

i
(t + 1). (1)

Початковий стан визначається у такий спосіб: 

x
i
(0) = U(x

min
, x

max
), де U(a, b) є функцією генерації 

випадкових чисел з діапазону [a, b]. Формула (1) яв-

ляє собою вектор швидкості й визначає сам оптимі-

заційний процес, а також відображає використання 

як отриманих знань частки, так і обмін інформацією 

із сусідніми частками. Власні знання самої частки, 

що також називаються когнітивним компонентом 

формули швидкості, прямо пропорційні поточній 

відстані частки від її найкращого положення, що 

було знайдено з моменту старту її життєвого циклу. 

А обмін інформацією цієї особини з іншими є соці-

альним компонентом формули швидкості.

Історично було розроблено два підходи, 

які фактично є різновидами базового PSO-

методу: gbest і lbest; вони відрізняються ступенем 

зв’язаності часток у просторі пошуку.

У різновиді gbest PSO-методу кожна частка 

зв’язана з усім роєм. Частки утворюють так звану 

соціальну мережу, що у gbest відповідає тополо-

гії типу «зірка» (рис. 2). Кожна частка може вза-

ємодіяти з усіма іншими частками, і вона тяжіє 

до кращого рішення усього рою. Частка імітує 

загальне оптимальне рішення, тому її швидкість 

залежить від інформації, одержуваної від усіх ін-

ших. У цьому випадку соціальним компонентом 

швидкості є найкраща досягнута позиція рою (у 

просторі рішень), і вона позначається як y*(t).

У gbest PSO-методі швидкість частки розрахо-

вується за формулою:

 

1 1

2 2

( 1) ( ) ( )[ ( ) ( )]

( )[ * ( ) ( )],

ij ij j ij ij

j j ij

v t v t c r t y t x t

c r t y t x t

+ = + − +

+ −
 

 (2)

де v
ij
(t) — це швидкість частки i у вимірі j (j = 1,...,n

x
) 

у момент часу t; x
ij
(t) — це позиція частки i у вимірі 

Рис. 1. Класифікація мультиагентних систем

Оптимізація з використанням рою часток 

(Particle Swarm Optimization, PSO) — це метод по-

шуку, що базується на понятті популяції і моделює 

поведінку птахів у зграї й косяків риб. Первісною 

метою використання концепції рою часток була 

графічна імітація гарного й непередбачувано-

го руху птахів або риб у зграї з метою виявлення 

базових принципів, завдяки яким птахи літають 

(риби плавають) синхронно і вміють змінювати 

напрямок руху із перегрупуванням в оптимальні 

формації. Із тих часів концепція розвинулася в 

простий і перспективний оптимізаційний метод.

У PSO-методі особини, що називаються част-

ками, переміщуються в багатовимірному просторі 

рішень. Зміни координат часток усередині про-

стору пошуку обумовлюються природною соціаль-
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Глобальний найкращий оптимум y*(t) у мо-

мент часу t визначається як:

 

0

0

*( ) { ( ),..., ( )} | ( *( ))

min{ ( ( )),..., ( ( ))},

n
s

n
s

y t y t y t f y t

f y t f y t

∈ =

=
 

 (4)

де n
s
 — загальна кількість часток у рої. Важливо 

відзначити, що відповідно до формули (4) y* — 

це найкраща позиція, що була знайдена кожною 

із часток. Глобальний оптимум також може бути 

розрахований на ґрунті інформації про частки із 

цього рою:

 
0

*( ) min{ ( ( )),..., ( ( ))}.n
s

y t f x t f x t=
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Локально найкраща позиція частки y*
i
, тобто 

краща позиція, знайдена в сусідстві N
i
 та визна-

чається як:

* ( 1) { | ( * ( 1))} min{ ( )}, ,i i i iy t N f y t f x x N+ ∈ + = ∀ ∈ (6)

де сусідство визначається за формулою:
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для сусідства розмірністю
 iNn .

Виконаємо порівняння різновидів базового 

PSO-методу. Включимо в аналіз також модифі-

кований метод, що гнучко регулює швидкості 

часток у просторі пошуку. Порівняльний аналіз 

проведемо на базі найбільш важливих і істотних 

розходжень, виявлених при їхньому досліджен-

ні, а також на базі запропонованих критеріїв. 

Аналіз наведено у табл. 1.

Рис. 2. Топологія типу «зірка»

j; c
1
 та c

2
 — позитивні константи прискорення, які 

використовуються для варіювання ваг когнітив-

ного й соціального компонентів швидкості частки 

відповідно; r
1j
(t), r

2j
(t) = U(0, 1) є випадковими зна-

ченнями з діапазону [0, 1]. Ці випадкові величини 

привносять стохастичний елемент у роботу методу.

Величина y
i
 відображає найкращу позицію 

частки i, що вона відвідувала, починаючи з пер-

шої ітерації. Наступна оптимальна позиція частки 

i у момент часу t + 1 розраховується за формулою:

    
(3)

де : xnf ℜ → ℜ  — фітнес-функція, де xnℜ  — мно-

жина значень незалежних змінних, ℜ  — множина 

значень величини, що оптимізується. Як і в еволю-

ційних підходах, вона є мірою близькості даного 

рішення до оптимального, також фітнес-функція 

визначає продуктивність, або якість, частки.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз різновидів PSO-методу

Критерії

Методи

Метод gbest PSO Метод lbest PSO

PSO-метод 

із керуванням

зміною швидкості 

часток

Багатокритеріальний 

PSO-метод

Адаптивність Висока Висока Висока Низька
Масштабованість Середня Середня Середня Середня
Гнучкість моделі Середня Висока Висока Низька

Швидкість збіжності Висока Низька Середня
Сильно залежить від 

вирішуваної задачі
Якість оптимізації Середня Висока Висока Низька
Помилкостійкість Висока Висока Висока Низька
Кількість обчислень фітнес-функції Середня Низька Середня Висока

Різновиди lbest і gbest базового PSO-методу 

подібні в тому плані, що в обох випадках вони ру-

хаються до глобального оптимуму при оновленні 

компонентів швидкості.

Але між цими підходами існує два важливих 

розходження, які впливають на збіжність:

— через більший ступінь зв’язності часток 

між собою (топологія «зірка») gbest PSO-метод 

сходиться швидше; однак швидка збіжність 

веде до менш ретельного дослідження простору 

рішень;

— різновид lbest PSO-методу має менший 

шанс потрапити до локального оптимуму і зна-

йти, таким чином, тільки субоптимальне рішен-

ня; з іншого боку, цей метод працює більш повіль-

но, ніж gbest.
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Розглянемо компоненти швидкості більш 

детально:

1. Попередня швидкість v
i
(t) виступає в ролі 

пам’яті частки, тобто містить інформацію про її 

переміщення в минулому. Цю пам’ять можна ви-

значити як імпульс, що запобігає стрибкоподіб-

ним змінам напрямку руху частки. Дана швид-

кість також є інерційним компонентом.

2. Когнітивний компонент c
1
r

1
(y

i
 – x

i
)

 
визначає 

продуктивність i-ї частки відносно минулих резуль-

татів і виступає у ролі індивідуальної пам’яті про най-

більш оптимальні позиції даної частки. Використо-

вуючи його, частка може повертатися до станів, які 

були найкращими для неї в минулому. Це є однією з 

емергентних властивостей системи у цілому.

3. Соціальний компонент c
2
r

2
(y* – x

i
) у gbest 

PSO або c
2
r

2
(y*

і
 – x

i
) у lbest PSO визначає продук-

тивність частки відносно сусідніх або зв’язаних із 

нею. Завдяки йому частка має можливість пере-

суватися в оптимальні позиції, які були знайдені 

сусідніми частками.

Ступінь внеску когнітивного й соціального 

компонентів визначається випадковими величи-

нами c
1
r

1
 та c

2
r

2
 відповідно.

Ефект впливу швидкості на поведінку частки 

може бути продемонстрований графічно (рис. 3).

Рис. 3. Геометрична ілюстрація зміни швидкості й позиції частки: а) момент часу t; б) момент часу t+1

Висновки. Перші напрями використання 

PSO-методу варто віднести до навчання нейрон-

них мереж (НМ) прямого поширення. Відтоді у 

цілому ряді робіт було наведено, що PSO-метод та-

кож можна застосовувати як метод навчання НМ 

будь-якої архітектури. У подібних розробках варто 

визначити потрібний вигляд фітнес-функції, що 

може бути подана як функція помилки, яку потріб-

но мінімізувати. Кожна частка у PSO-методі являє 

собою окреме рішення оптимізаційної проблеми, у 

цьому випадку — це ціла нейронна мережа. А кож-

на координата частки у просторі пошуку — це зна-

чення відповідного вагового коефіцієнту.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація. У процесі розгляду сільськогосподарської кооперації на сучасному етапі важливе значення має 

аналіз умов для її розвитку. У ринковій системі господарювання необхідна активна політика держави щодо 

вдосконалення кооперативів, що є характерним для національних умов. Розроблені пропозиції із посилення 

державної підтримки щодо формування обслуговуючих кооперативів.

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, аграрна політика, національні умови, обслуговуючі ко-

оперативи, управління, ефективність.

Summary. In the process of consideration of agricultural co-operation on the modern stage an important value 

has an analysis of terms and pre-conditions for her development. In the conditions of the market system of manage, 

instability of economy, absence of active politics of the state to the cooperative stores that are characteristic for national 

terms, there is a requirement in development of suggestions on conditioning to forming of attendant cooperative stores.

Key words: agriculture co-operation, politics of the state, national terms, attendant cooperative stores.

Постановка проблеми. Розвиток обслуговую-

чих кооперативів потребує формування відповід-

них економічних, технологічних, правових, соці-

альних та інших умов. Обслуговуючі кооперативи 

у сільському господарстві повинні забезпечити ви-

конання наступних чотирьох завдань: збільшувати 

розміри отримуваних членом-виробником при-

бутків; скорочувати маркетингові й інші ринко-

ві ризики своїх членів, пов’язані з виробництвом 

та реалізацією сільськогосподарської продукції; 

збільшувати чи забезпечувати доступ членів-ви-

робників до необхідних послуг щодо ведення сіль-

ськогосподарської діяльності; формувати чи по-

силювати «владу» своїх членів на аграрному ринку. 

Тому висвітлення умов розвитку обслуговуючих 

кооперативів у сільському господарстві є підґрун-

тям розвитку кооперативного руху України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як за-

свідчує світовий досвід створення й функціону-

вання обслуговуючих кооперативів, вони виника-

ють насамперед в якості реакції на несприятливі 

ринкові умови. Таким чином, одним із ключових 

мотивів приєднання до кооперативу потенційно-

го члена є його жадання уникнути впливу ризиків 

недосконалості ринку (чи його відсутності), що 

може проявлятися зокрема в існуванні ринкової 

монополії, ціновій мінливості, відсутності досту-

пу до фінансових ресурсів та ін.

Видатний український економіст М. І. Ту-

ган-Барановський відмічав, що кооператив є 

таке господарське підприємство кількох добро-

вільно об’єднаних осіб, яке має за свою мету не 

отримання найбільшого баришу на затрачений 

капітал, а збільшення, завдяки спільному веден-

ню господарства, трудових доходів його членів, 

або скорочення витрат останніх [1]. Даючи визна-

чення селянській кооперації, В. А. Чаянов писав, 

що вона є досить досконалий організаційний ва-

ріант селянського господарства, котрий дозволяє 

дрібному товаровиробнику, на руйнуючи своєї 

індивідуальності, виділити із свого плану ті його 

елементи, в яких велика форма виробництва має 

безперечні переваги над дрібною, і організувати їх 

спільно із сусідами на користь цієї великої фор-

ми виробництва, часто використовуючи найману 

працю [2]. Таким чином, мета кооперації — під-

вищення ефективності фермерських господарств, 

саме тому вона широко використовується у роз-

винутих західних країнах.

Найчисленнішою є група кооперативів, що за-

ймаються заготівлею, переробкою і збутом (опто-

вим і роздрібним) сільськогосподарської про-

дукції. Ці види діяльності характерні, наприклад, 

для кооперативів молочної та м’ясної спеціаліза-

ції. Щодо цієї групи фермерських кооперативів 

(об’єднань з переробки і збуту сільськогосподар-

ської продукції), то слід відзначити, що в Японії, 

Ісландії, Нідерландах, як і в багатьох інших розви-

нутих країнах, кооперативами здійснюється пере-

робка майже всього товарного молока [3].

До другої великої групи входять кооперативні 

товариства, головною функцією яких є оптова за-

купівля засобів виробництва з наступним поста-

чанням ними господарств своїх членів. Зокрема 

у Швеції і Фінляндії вони поставляють сільським 

товаровиробникам приблизно 60 відсотків засобів 

виробництва. Через постачальницько-збутові ко-

оперативи тут розподіляються кредити і допомо-

га, здійснюється придбання насіння, племінної 

худоби, машин та техніки [4].

До третьої групи кооперативних товариств 

відносяться кредитні організації, сільськогоспо-

дарські касові кооперативи і кооперативні іпо-

течні товариства. Сільськогосподарські касові 
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кооперативи, як правило, надають окремим то-

варовиробникам короткострокові кредити. Дещо 

інші функції мають іпотечні кооперативні това-

риства. Вони видають, в основному, довгостро-

кові кредити, гарантією повернення яких є земля 

фермера, тобто, беручи кредит, фермер заставляє 

свою землю. У багатьох країнах успішний розви-

ток кредитної кооперації пов’язаний із держав-

ною підтримкою у вигляді пільгового оподатку-

вання, надання недорогих кредитів і субсидій [5].

Деякі економісти, і зокрема В. Д. Мартинов, 

виділяють ще одну групу кооперативів — це ко-

оперативи із виробничого обслуговування фер-

мерських господарств, що виникли у зв’язку з 

індустріалізацією сільського господарства. Така 

форма кооперації не знайшла широкого поши-

рення у країнах Скандинавії, але вона добре роз-

винута в інших країнах Заходу та Японії [6].

У Німеччині широко практикується спіль-

не використання техніки. З цією метою фермери 

утворюють машинні товариства і машинні ринги. 

Основний вид діяльності цих товариств — надан-

ня техніки напрокат за відповідну плату [7].

Слід відмітити, що у всіх розвинутих країнах 

кооперативи ведуть широку консультаційно-ін-

формаційну діяльність на базі використання роз-

галуженої мережі установ і служб, пов’язаних із 

науково-дослідницькою роботою, впроваджен-

ням досягнень науки у виробничу практику тощо. 

Наприклад, у Нідерландах є навіть кооперативні 

інститути з вивчення і впровадження сучасних 

методів годівлі худоби та птиці, інститут птахів-

ництва, декілька центрів насінництва і широка 

консультаційна служба.

Позитивний вплив на стан справ у сільськогос-

подарському виробництві мають й інші форми ко-

оперування. Зокрема, система прямих і постійних 

зв’язків фермерських господарств із промисловістю 

через створені ними кооперативи сприяла приско-

ренню індустріалізації сільського господарства.

Постановка завдання. За результатами прове-

дених досліджень, у тому числі економічних фак-

торів, необхідно виявити фактори, які мають ви-

рішальне значення для розвитку обслуговуючих 

агрокооперативів у національних умовах.

Виклад основного матеріалу. Аналіз показує, що 

використання світового досвіду і створення широ-

кої мережі кооперативних кредитних установ для 

українських фермерів могли б значно полегшити 

процес становлення фермерства у нашій державі.

Таким чином, на відміну від агропромислових 

об’єднань, що організовуються великими при-

ватними компаніями, де всі економічні функції, 

пов’язані з виробництвом і розподілом того чи ін-

шого продукту, здійснює одна фірма — інтегратор 

по вертикалі, при кооперативній формі діяльності 

ці функції виконує група кооперативів. У різних 

країнах утворення кооперативних об’єднань має 

свою специфіку, але, узагальнюючи, можна від-

мітити два їх типи. Перший — коли кооперативи 

утворюються за виробничим характером, тобто 

за видом сільськогосподарської продукції, над 

якою працює об’єднання (молочні, м’ясні тощо). 

Другий — територіальні кооперативи, що можуть 

об’єднуватися на певній території (регіональні, за-

гальнодержавні тощо). Такі об’єднання керуються 

із центру і діють через мережу галузевих утворень. 

Поле діяльності кооперативних об’єднань значно 

ширше, ніж самих кооперативів.

Наприклад, кооперативні об’єднання молоч-

ного напрямку, крім переробки і збуту молока, 

займаються постачанням обладнання для мо-

лочних ферм, здійснюють контрольно-племінну 

роботу, надають консультації тощо. Це дає мож-

ливість одержувати необхідну кількість молока, 

попередити сезонні коливання в надоях, своє-

часно і постійно омолоджувати стадо аби досягти 

стабільності в одержанні продукції. Аналогічний 

приклад у діяльності об’єднань м’ясних коопера-

тивів, які, крім забою худоби, займаються погли-

бленою переробкою м’яса, постачанням фермер-

ських господарств молодняком худоби та птиці, 

комбікормами, займаються селекційно-племін-

ною діяльністю. Дослідження показали, що кіль-

кість обслуговуючих кооперативів в Україні має 

дуже повільне зростання (див. табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні
Типи сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Міжрайонні 17 15 19 25 29
Районні 255 273 298 293 308
Сільські 698 692 709 719 721
Усього 970 979 1026 1037 1058
Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України.

Результати досліджень використання коо-

перативної форми організації праці в аграрному 

секторі економіки України показали, що країна 

знаходиться на початку такого шляху. Історичний 

досвід розвитку сільськогосподарської кооперації 

в Україні, економічно розвинутих країнах засвід-

чує, що саме кооператив, основна мета якого — 

обслуговувати основну діяльність членів сіль-

госпкооперативів, може забезпечити їм реальний 

доступ до фінансових і матеріальних засобів. Він 

може й має стати зв’язуючою ланкою між приват-

ним товаровиробником і ринком, допомагаючи 
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йому у сфері збуту продукції, у матеріально-тех-

нічному забезпеченні, кредитуванні, агрономіч-

ному й зоотехнічному обслуговуванні тощо.

Кооперативна форма організації праці у сіль-

ському господарстві є найефективнішою в зовніш-

ніх відносинах виробників сільськогосподарської 

продукції: із збуту продукції, придбання знарядь і 

засобів сільськогосподарського виробництва, ви-

користання складної техніки, організації взаєм-

ного кредитування селянських господарств тощо. 

Такі обслуговуючі кооперативи є досить дійовими 

за умови високого розвитку індивідуальних фер-

мерських господарств, об’єднуючи їхні зусилля в 

окремій фазі виробничого процесу. Оскільки сіль-

ськогосподарське виробництво є сукупніс тю ба-

гатьох різноманітних процесів, то й фермер може 

бути чле ном одночасно кількох кооперативів, об-

слуговуючих його виробництво.

Правовою основою функціонування сіль-

ськогосподарських кооперативів в Україні є За-

кон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогос-

подарську кооперацію» та від 10.07.2003 р. Закон 

України «Про сільськогосподарську кооперацію», 

на відміну від загального кооперативного закону, 

регулює діяльність тільки одного виду коопера-

тивів — сільськогосподарських. Він є комплек-

сним нормативно-правовим актом, що регулює 

взаємозв’язані між собою земельні, майнові, тру-

дові й інші відносини, які мають місце у сільсько-

господарському кооперативі.

Обслуговуючим сільськогосподарським коо-

перативам властиві такі ознаки:

1) їх членами можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи;

2) основним змістом їх діяльності є обслуго-

вування потреб сільськогосподарського виробни-

цтва, переважно — членів кооперативу;

3) обов’язковою є участь членів у господар-

ській діяльності кооперативу;

4) вони не ставлять за мету отримання прибутку.

Залежно від виду діяльності кооперативи по-

діляються на: переробні, заготівельно-збутові, 

постачальницькі, сервісні та ін. Запропонований 

у Законі перелік обслуговуючих сільськогоспо-

дарських кооперативів не є вичерпним. Залежно 

від потреб сільськогосподарських товаровироб-

ників можуть створюватися й інші види таких ко-

оперативів (див. табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка кількості спеціалізації обслуговуючих кооперативів в Україні
Типи обслуговуючих кооперативів 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Переробні 66 61 63 69 71
Заготовельно-збутові 143 138 136 148 138
Постачальницькі 19 24 26 29 24
Сервісні 277 275 278 285 296
Багатофункціональні 421 437 441 457 475
Інші 44 44 48 49 54
Усього 970 979 992 1037 1058
Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України.

Головною метою діяльності кооперативу є не 

одержання високого прибутку на вкладений капітал, 

як у акціонерному товаристві, а збільшення доходів 

і добробуту своїх членів, зменшення їхніх витрат на 

споживання. Це означає, в основному, безприбут-

ковий характер кооперативу, тобто що «прибуток, 

створюваний внаслідок кооперативної діяльності, 

не акумулюватиметься на рахунку кооперативу без-

посередньо, а розподілятиметься між його членами 

пропорційно ступеню використання своєї організа-

ції (обсягам ре алізації, постачання, вартості отрима-

них послуг), що є принципо вою ознакою будь-якої 

комерційної кооперативної організації».

Мета кооперативу в організації праці — її по-

легшення шляхом об’єднання узгоджених зусиль 

(здебільшого — трудових). Досягнення мети ко-

оперативу здійснюється за допомогою ведення 

спільної діяльності.

Але треба виділити психологічну неготов-

ність сільських мешканців на нинішньому етапі 

розвитку до об’єднання у структури самооргані-

зації громадянського суспільства, якими є коо-

перативи. Вирішальну роль у створенні мотивації 

сільських мешканців до об’єднання у сільськогос-

подарські кооперативи повинна зіграти держава. 

Треба також відмітити, що у роботі обслуговую-

чих сільськогосподарських кооперативів зможуть 

прийняти участь мешканці міст, які мають більшу 

ринкову мотивацію, ніж сільські мешканці. Робо-

та обслуговуючих сільськогосподарських коопе-

ративів наближена до промислових підприємств і 

більше регламентована до ринкових умов.

Висновки з наведеного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок із цього напряму. За ре-

зультатами проведених досліджень, у числі еконо-

мічних факторів, які мають вирішальне значення 

для створення обслуговуючих агрокооперативів у 

національних умовах, виділено:

1) можливості додаткового доходу від коо-

перативної діяльності: а) за рахунок підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів 

при їх концентрації (ефект масштабності); б) за 

рахунок доступу до доходів вищого рівня (участь у 

міжнародних економічних відносинах);

2) зниження індивідуальних витрат учасників 

за тим чи іншим видом діяльності, що здійснюється 
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через кооператив за рахунок: а) використання су-

часної техніки, технології та їх концентрації за допо-

могою кооперативу; б) економії фінансових ресур-

сів через відповідні податкові й фінансово-кредитні 

механізми; в) користування послугами кваліфікова-

них працівників і професійних менеджерів;

3) мінімізація ризиків (колективне виживання 

на основі спільної діяльності) за рахунок: а) одно-

часного вкладення індивідуального паю і користу-

вання капіталом інших учасників; б) координова-

них дій (концентрації ресурсів, що вивільняються, 

у найбільш відповідальних сферах діяльності);

4) забезпечення контролю за рухом створеної 

у власному господарстві продукції й одержання 

від цього зиску (отримання «влади» на ринку). 

Отже, обслуговуючі кооперативи у сільському 

господарстві повинні забезпечувати виконання 

наступних чотирьох завдань:

— збільшувати розміри отримуваних членом-

виробником прибутків;

— скорочувати маркетингові й інші ринкові 

ризики своїх членів, пов’язані з виробництвом і 

реалізацією сільськогосподарської продукції;

— збільшувати чи забезпечувати доступ чле-

нів-виробників до необхідних послуг щодо веден-

ня сільськогосподарської діяльності;

— формувати чи посилювати «владу» своїх 

членів на аграрному ринку.

Вирішальну роль у створення мотивації сіль-

ських мешканців до об’єднання у сільськогоспо-

дарські кооперативи має зіграти держава. Держа-

ва повинна скласти наступні умови:

— залучення до кооперативної сфери діяль-

ності більшості фермерських господарств, що 

призводить до розповсюдження прийнятих у ко-

оперативних товариствах параметрів і вимог ви-

робництва у галузі сільського господарства, чи то в 

загальнодержавному, чи у регіональному масштабі;

— створення національних програм модерні-

зації цих галузей, які забезпечували б ритмічність 

виробництва, високу якість продукції, зменшен-

ня витрат;

— зниження, без додаткових посередницьких 

підприємницьких структур у процесі матеріаль-

ного забезпечення виробництва і збуту сільсько-

господарської продукції, реалізаційних цін на 

певну групу товарів;

— крім цього, згадані об’єднання сприяють ма-

совому виробництву продукції та прискорюють шлях 

від виробництва сільськогосподарської сировини до 

товарних продовольчих продуктів харчування;

— треба створити паритет цін між сільсько-

господарською продукцією і цінами на сільсько-

господарську техніку, добрива й хімічні реагенти.

Треба також відмітити, що у роботі обслуго-

вуючих сільськогосподарських кооперативів змо-

жуть прийняти участь мешканці міст, які мають 

більшу ринкову мотивацію, ніж сільські мешкан-

ці. Робота обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів наближена до промислових під-

приємств і більше регламентована до ринкових 

умов. Спільна праця робітників у кооперативах 

дає можливість прояву ефекту синергії, тобто ви-

явленню додаткових соціально-психологічних 

можливостей колективу. А це, у свою чергу, може 

привести до ефекту емерджентності, тобто ви-

явлення додаткових можливостей підприємства. 

Тому обслуговуючі сільськогосподарські коопера-

тиви мають бути тим двигуном, який підштовхне 

розвиток кооперативного руху в Україні.
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УДК 338.48 Т. Г. Курова

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ПАРАЛЕЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація. У статті досліджується використання моделі розрахунку паралельних місць для туристич-

ного комплексу, розраховано необхідну кількість номерів для прийняття заявок.

Ключові слова: розподіл Пуассона, теорія масового обслуговування, математичне сподівання.

Summary. In this article we investigate the use of the model of calculation parallel places for tourist sector and the 

required number of rooms designed to take incoming requests is searched.

Key words: Рoisson distribution, mass service theory, mathematic expectation.

Постановка проблеми. Мінімізація часу зна-

ходження в черзі — одне з основних питань, яким 

займається теорія масового обслуговування. Ця 

теорія застосовна для ощадливого проектування 

систем, призначених для задоволення масового 

потоку яких-небудь заявок випадкового характе-

ру. Випадковими можуть бути як моменти появи 

вимог, так і витрати часу на їхнє обслуговування. 

Простим прикладом об’єктів теорії масового об-

слуговування можуть бути автоматичні телефонні 

станції, виїзди медичних машин швидкої допомо-

ги, різні пристрої для збору й обробки інформації 

тощо. У той же час проблеми, що вимагають за-

стосування тих же математичних методів, вини-

кають при автоматизації виробництва, організації 

транспорту, зв’язку й постачання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ста-

новленню теорії масового обслуговування ми 

зобов’язані датському інженеру А. К. Ерлангу, 

який займався розв’язанням задач, що виника-

ють в організації телефонних мереж. Далі в робо-

тах К. Пальма, Ф. Поллачека, А. Я. Хінчіна [1], 

Б. В. Гніденка [2] дослідження в цьому напрямку 

були плідно продовжені. Будучи частиною теорії 

випадкових процесів, теорія масового обслугову-

вання виділилася в самостійну область досліджень 

зі своїм колом задач і методами їхнього розв’язання 

й, у свою чергу, стимулює розвиток теорії випадко-

вих процесів. Розвиток теорії значною мірою сти-

мулюється розширенням кола її застосувань.

Метою статті є дослідження й використання 

моделі розрахунку паралельних місць для турис-

тичного комплексу та розрахунку необхідної кіль-

кість номерів для прийняття заявок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Що-

дня в житті й діяльності людей створюються такі 

ситуації, коли виникає масовий попит на яке-не-

будь спеціальне обслуговування, причому обслуго-

вуюча організація не завжди здатна негайно задо-

вольняти всі вступні заявки, тому що має у своєму 

розпорядженні лише обмежене число обслуговую-

чого персоналу. Черги біля магазинних і квиткових 

кас, у буфетах, перукарнях тощо, неможливість 

одержання квитків на потрібний поїзд через його 

переповнення, затримка посадки літаків, виклика-

на відсутністю вільних посадкових площадок, за-

тримка ремонту верстатів, що вийшли з ладу, через 

нестачу ремонтних бригад — всі ці й багато інших 

прикладів добре відомі й, незважаючи на істотні 

розходження їхнього реального змісту, з формаль-

ної сторони дуже близькі один одному.

У всіх подібних випадках теорія масового 

обслуговування вирішує одне основне завдання: 

встановити можливу взаємну залежність між кіль-

кістю обслуговуючих одиниць та якістю обслуго-

вування. При цьому якість обслуговування у різ-

них випадках виміряється різними показниками. 

У більшості випадків таким показником слугує 

або відсоток заявок, що одержують відмову, або 

середній час сподівання початку обслуговування. 

Зрозуміло, що якість обслуговування при цьому 

тим вища, чим більша кількість обслуговуючих 

одиниць. Однак надмірний ріст цієї кількості спо-

лучений із зайвою витратою сил і матеріальних 

засобів. Тому спочатку встановлюється необхід-

ний рівень якості обслуговування, а потім — мі-

німальна кількість обслуговуючих одиниць, при 

якій цей рівень може бути досягнутий [3, c. 68].

При розв’язуванні подібних задач майже за-

вжди необхідно враховувати вплив випадкового 

елементу на потік досліджуваного явища. Кількість 

вступних заявок не є постійним, а випробовує ви-

падкові коливання. Час обслуговування заявок 

також не є стандартним, а підданий випадковим 

коливанням від однієї заявки до іншої. Усі ці еле-

менти випадковості не мають характеру невеликих 

«збурювань», що порушують плавний і закономір-

ний хід явища; навпроти, вони є основною рисою у 

картині досліджуваних процесів [4, c. 96].

У теорії масового обслуговування потік вимог 

описується за допомогою пуассонівського процесу, 

що визнає моменти настання 0 < τ1 < ... < τ
n
 < ... < 

яких-небудь випадкових подій. У пуассонівсько-

му процесі кількість подій, що відбуваються про-

тягом будь-якого фіксованого інтервалу часу, має 

розподіл Пуассона й незалежну кількість подій, 
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що відбуваються у непересічні проміжки часу. По-

тік подій, що має властивості стаціонарності, ор-

динарності й відсутність наслідку, визначається як 

найпростіший, або пуассонівський, потік.

Припустимо, μ(s, t) —кількість подій, момен-

ти настання яких τ
t
 задовольняють нерівностям 

0 ≤ s ≤ τ
t
 ≤ t, і нехай λ(s, t) — математичне сподіван-

ня μ(s, t). У цьому випадку маємо пуассонівський 

процес при будь-яких 0 ≤ s
1
 ≤ t

1
 ≤ s

2
 < t

2
 ≤ ... ≤ s

r
 < t

r
, 

випадкові величини μ(s
1
, t

2
), μ(s

2
, t

2
), …, μ(s

r
, t

r
) не-

залежні й імовірність того, що μ(s, t) = n, дорівнює
 ( , )

( ( , ))

!

s t ne s t

n

−λ λ
.

В однорідному пуассонівському процесі 

λ(s, t) = a(t – s), де a — середня кількість подій в 

одиницю часу, відстані τ
n
 – τ

n–1
 між сусідніми мо-

ментами τ
n
 незалежні й мають показовий розподіл 

із щільністю ae–at, t ≥ 0.

Розподіл Пуассона — досить розповсюдже-

ний і важливий розподіл, що має застосування 

як у теорії ймовірностей, так і в математичній 

статистиці. Багато практичних задач зводяться 

в остаточному підсумку саме до розподілу Пуас-

сона. Він використовується у тому випадку, коли 

число незалежних випробувань велике, а ймовір-

ність появи події у кожному окремо взятому ви-

пробуванні досить мала [5, c. 158]

Випадкова величина має розподіл Пуассона, 

якщо її можливі значення 0, 1, 2, …, m (нескінчен-

на, але злічена множина значень), а їх відповідні 

ймовірності появи події m раз у n випробуваннях 

виражаються формулою:

 ( ), 0,1, 2, ...
!

m

mP e m
m

−λλ
= = ,

де λ — математичне сподівання, або середнє чис-

ло появ події у n випробуваннях.

Зміст параметра λ полягає в рівності одно-

часно й математичному сподіванню й дисперсії 

випадкової величини, розподіленої за законом 

Пуассона, тобто λ = M(X) = D(X).

У цей час актуальним є застосування усіх 

можливостей сучасного системного моделювання 

й математичних методів для вибору стратегії роз-

витку туристичного бізнесу при рішенні практич-

них задач модернізації туризму в Україні й міжна-

родних тенденцій у його розвитку.

Наявність засобів розміщення й кількість місць 

у них є важливим показником туристського потен-

ціалу курортних зон. Оскільки в регіоні спостеріга-

ється диференціація засобів розміщення за рівнем 

комфортності, кількість місць у готелях із найкра-

щими умовами може виявитися обмеженою. Об-

меженість місць розміщення в готелі призводить до 

втрати певного числа клієнтів. Особливо яскраво 

цей момент проявляється під час курортного сезону.

Ми проаналізували теоретичні аспекти необ-

хідності застосування теорії масового обслугову-

вання в туризмі. Далі за допомогою математич-

ного моделювання загального числа заявок від 

туристів до туристичного комплексу розробляєть-

ся модель визначення кількості номерів з обліком 

ризикованих інвестиційних вкладень.

Для розробки моделі необхідно досліджувати 

функцію розподілу випадкової величини: кіль-

кість вступних заявок за час t.

Для цього потрібно проаналізувати статис-

тичні дані щодо кількості ночівель в одному із 

туристичних комплексів n. Виявилося, що випад-

кова величина X кількості заявок за час t, що над-

ходять для оформлення, розподілена за законом 

Пуассона, тобто ймовірність того, що X прийме 

певне значення т, виражається формулою:

 ( ), 0,1, 2, ... ,
!

m
a

m

a
P e m

m

−= =   (1)

де a — деяка додатна величина, називана параметром 

закону Пуассона. Відомо, що у розподілу Пуассона 

параметр a дорівнює математичному сподіванню ви-

падкової величини, а дисперсія випадкової величи-

ни, розподіленої за законом Пуассона, дорівнює її 

математичному сподіванню, тобто a = M(X) = D(X).

Цю властивість часто застосовують на прак-

тиці для розв’язання питання, чи правдоподібна 

гіпотеза про те, що випадкова величина розподі-

лена за законом Пуассона.

Розрахунки математичного сподівання й дис-

персії випадкової величини X (кількості заявок) 

за спостереженнями за 2011 рік у туристичному 

комплексі, показали, що математичне сподівання 

M(X) = 66,89, а дисперсія D(X) = 204,29.

Таким чином, використовуючи результат до-

слідження кількості заявок і встановивши функ-

цію розподілу цієї випадкової величини, роз-

глянемо задачу визначення необхідної кількості 

готельних номерів.

Потік заявок, як установлено, є випадковим 

пуассонівським процесом:

 ( ) ( ) ( ), ,
!

n

t

n

t
f t e P n t

n

−λλ
= =  (2)

де P(n, t) — імовірність того, що за час t надійде 

в туристичний комплекс рівно n заявок; λ — се-

реднє число заявок в одиницю часу. Формулу (2) 

можна інтерпретувати в такий спосіб. Фіксуємо 

час t = t
0
 на рівні заданого нормативу часу при-

йняття заявки у даному туристичному комплексі. 

Фіксуємо також P = P
0
 на рівні вільних номерів 

для недопущення нагромадження заявок у черзі. 

У цьому випадку із рівняння

 ( ) ( )
00

0 0
,

!

n

t

n

t
f t e P

n

−λλ
= =   (3)

можемо одержати невідому величину n, що позна-

чає, яку кількість заявок необхідно прийняти ту-

ристичному комплексу за час t
0
, щоб гарантувати 

заселення для усіх заявок з імовірністю P
0
. Знай-

шовши із рівняння (3) величину n(t
0
,

 
P

0
), розраху-

ємо необхідну кількість номерів, щоб виконати 

нормативи часу t
0
 і гарантії P

0
. Для цього досить 
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знати середнє число заявок λ, що може виконати 

один туристичний комплекс в одиницю часу. Тоді 

число паралельних каналів оформлення й конт-

ролю вантажів N визначиться за формулою:

 
( )0 0

0

,
.

n t P
N

t
=

λ ⋅
  (4)

Розв’язання рівняння (3) можна одержати, 

застосувавши наступний метод. Перепишемо (3) 

у вигляді:

 ( ) 0

0 0
!

n tt P e nλλ ⋅ = .

Прологарифмувавши праву й ліву частини 

цього рівняння, одержимо:

 
0 0 0

ln ln ! lnn t n P tλ = + + λ .

Звідси маємо:

 0 0

1 0

1
ln ln .

ln

n

s

n s P t
t=

⎛ ⎞
= + + λ⎜ ⎟ λ⎝ ⎠

∑   (5)

З огляду на те, що за змістом n — ціла величи-

на, як правило, невелика, розв’язання рівняння 

(5) можна одержати за допомогою методу просто-

го перебору n або методу дихотомій при n ∈ [1, N], 

де N — деяке ціле число.

Висновки. Отже, із використанням запро-

понованої моделі для туристичного комплексу 

було розраховано необхідну кількість номерів для 

прий няття вступних заявок. При цьому врахову-

вався заданий рівень необхідного заселення й не-

допущення нагромадження заявок у черзі.
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УДК 330.15 Л. І. Міхов

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті висвітлено позитивні й негативні чинники, притаманні вітчизняному організацій-

но-економічному механізму регулювання цін у природних монополіях з особливим приділенням уваги головним 

факторам впливу щодо їх удосконалення.

Ключові слова: природні монополії, суб’єкти господарювання, регулювання цін, енергетика, транспорт, 

реструктуризація, конкуренція, реформи, державне регулювання.

Summary. This article discusses the positive and negative factors inherent in the domestic organizational and 

economic mechanism of price regulation in natural monopolies with special attention given to the impact of the main 

factors for their improvement.

Key words: natural monopolies, subjects of management, price regulation, energy, transport, restructuring, 

competition, reforms, government regulation.

Постановка проблеми. У процесі інституці    й-

ного розвитку ринкових структур різноманітних 

галузей реального сектору економіки України осо-

блива увага повинна приділятися тим видам еко-

номічної діяльності, що відносяться до природних 

монополій. У природних монополіях через техно-

логічні, економічні та і    нші умови виключаються 

або обмежуються фактори конкуренції, а резуль-

тативність їх діяльності пов’язується головним чи-

ном з «ефектом природного масштабу», який до-

зволяє підприємству-монополісту забезпечувати 

товарами або послугами всю місткість ринку.

Існування й розвиток природних монополій 

здебільшого адекватні характеру їх взаємозв’язків 
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із зовнішнім середовищем. З одного боку, ці вза-

ємовідносини визначаються динамічним впли-

вом «рівноваги», яка забезпечується створенням 

у суспільстві на кожному етапі соціально-еконо-

мічного розвитку відповідних економічних, полі-

тичних і соціальних умов і принципів, що дозво-

ляють природним монополістам функціонувати 

ефективно. З іншого боку, надаючи суспільству 

життєво необхідну продукцію або послугу, моно-

польні структури здійснюють вагомий (а нерідко 

й визначальний) вплив на всі сфери підприєм-

ництва. Такий вплив природних монополій про-

являється більшою мірою у негативних наслідках, 

а саме: у завищенні цін (тарифів) на монопольну 

продукцію (послуги); нав’язуванні дискриміна-

ційних умов контрагентам; створенні суттєвих 

перешкод для входу на монополізований ринок 

потенційних конкурентів. Як противага негатив-

ним наслідкам відбувається державне втручання 

у процес ціноутворення на ринках продукції (по-

слуг) суб’єктів природних монополій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню діяльності природних монополій при-

свячені численні праці вітчизняних і зарубіжних 

авторів, зокрема питання антимонопольної ді-

яльності розглядали такі автори, як В. Д. Лагутін, 

Л. С. Головко, Ю. І. Крегул та ін.

Мета статті — розглянути позитивні й нега-

тивні чинники, притаманні вітчизняному орга-

нізаційно-економічному механізму регулювання 

цін у природних монополіях і запропонувати на-

прями вдосконалення їх діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Нині в Україні на-

раховується 11 загальнодержавних і понад 2300 регі-

ональних і локальних ринків природних монополій. 

За результатами аналізу статистичних даних, частку 

послуг суб’єктів природних монополій у загальному 

обсязі реалізованих, починаючи з 2004 р., в Україні 

товарів, робіт і послуг підприємствами (за винятком 

перепродажу товарів і послуг без додаткової оброб-

ки) можна оцінити приблизно у 7–8 % [1].

У сфері транспорту і зв’язку за останнє де-

сятиліття частка валової доданої вартості стано-

вила 12,4 %, у сфері виробництва і розподілення 

електроенергії, газу та води — 5,6 %, що відповід-

но на 8,8 та 2,0 відсоткових пунктів більше, ніж у 

добувній промисловості. Оплата праці найманих 

працівників у сфері транспорту і зв’язку за цей же 

час зросла у 1,6 раза, у сфері виробництва і роз-

поділення електроенергії, газу та води — більше 

ніж у 2,0 рази. У добувній промисловості оплата 

праці найманих працівників за аналогічний пері-

од зросла майже у 1,9 раза [2].

Галузі природних монополій протягом остан-

ніх років залишаються одними із найбільш при-

буткових галузей економіки, крім галузі житло-

во-комунального господарства. Першопричиною 

збитковості зазначеної галузі вважається факт 

позбавлення її державної підтримки та неприве-

дення у повну відповідність тарифів із реальними 

витратами на утримання помешкань.

Висока прибутковість у сфері транспорту і 

зв’язку певною мірою зумовила підвищений рівень 

рентабельності. Так, у 2003 р. рівень рентабельності 

операційної діяльності у сфері транспорту і зв’язку 

становив 11,0 %, що на 8,6 процентних пунктів 

більше, ніж у 2000 р. порівняно з підприємствами 

промисловості, рівень рентабельності операцій-

ної діяльності у зазначеній галузі протягом 2001–

2003 рр. був вищий у 2,2–3,3 раза [3]. Така ж тен-

денція зберігається і в останній час.

Перевищення рівня рентабельності у галузі 

транспорту і зв’язку порівняно з промисловістю у 

цілому є однією із причин випереджаючого зрос-

тання тарифів на послуги суб’єктів природних 

монополій над цінами на продукцію галузей-спо-

живачів їхньої продукції.

У сфері виробництва і розподілення електро-

енергії, газу, тепла та води рівень рентабельності у 

2010 р. становив (–0,2 %). Така ситуація свідчить 

про жорстке утримання цін (тарифів) на реалізо-

вані послуги порівняно із витратами.

Таким чином, вітчизняні природні моно-

полії являють собою визначальний сектор, який 

міцно утвердився в національній економіці й не-

рідко зловживає своїм монопольним (доміную-

чим) становищем на внутрішньому ринку. Існую-

чий механізм формування цін і тарифів дозволяє 

природним монополістам завищувати розміри 

необхідних витрат і встановлювати самостійно 

монопольні ціни відповідно до діючих методів 

державного регулювання цін і тарифів і здебіль-

шого на рівні, що забезпечуватиме отримання 

надвисокого прибутку. Монополісти, як правило, 

не бажають знижувати витрати, оскільки мають 

можливість відшкодовувати їх саме через зави-

щені тарифи. У результаті частина витрат пере-

кладається на підприємства немонополізованого 

сектору економіки та населення.

Відсутність прозорої методологічної основи, 

ефективних методів калькулювання витрат і визна-

чення цінових параметрів на продукцію (послуги) 

суб’єктів природних монополій в Україні створює 

передумови для економічних зловживань.

Так, за даними Антимонопольного комітету 

України (АМКУ), останніми роками збільшилася 

кількість припинених органами АМКУ зловжи-

вань монопольним становищем. Якщо протягом 

останнього десятиліття виявлено понад 7800 пору-

шень законодавства цього виду, то близько їх поло-

вини вчинено суб’єктами природних монополій.

У структурі зловживань монопольним ста-

новищем переважають порушення цінового ха-

рактеру, а саме: встановлення таких цін щодо 

придбання або реалізації товарів, які неможливо 

було б встановити за умови існування конкуренції 
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на ринку; застосування різних цін до рівнознач-

них договорів із суб’єктами господарювання без 

об’єктивно виправданих причин; встановлення 

дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої 

товари, що обмежують права окремих спожива-

чів; встановлення монопольно високих цін (та-

рифів, розцінок) на свої товари, що призвело або 

може призвести до порушення прав споживачів. 

При цьому розмір дискримінаційних цін (тари-

фів) нерідко перевищує економічно обґрунтова-

ний рівень у 1,5–2 рази [4].

Сума безпосередньої шкоди (збитків), які 

були чи могли бути завдані юридичним і фізич-

ним особам лише виявленими і припиненими по-

рушеннями законодавства про захист економіч-

ної конкуренції, становила понад 690 млн. грн. 

Розмір перерахунків суб’єктів природних моно-

полій підприємств тепло- та водопостачання зі 

споживачами за ненадані або надані не в повному 

обсязі послуги за 2005–2010 pp. становив 1 млрд. 

825 млн. грн., утому числі за опалювальний сезон 

2005–2010 pp. — 329,121 млн. грн.

За даними кон’юнктурних опитувань Дер-

жавного комітету статистики України, серед чин-

ників, які стримують виробництво, значна кіль-

кість промислових підприємств відзначає саме 

високі тарифи на продукцію суб’єктів природних 

монополій. Негативний вплив цього фактора 

постійно зростає: якщо у 2000 р. його відчували 

12–15 % опитаних промислових підприємств, то 

у ІІІ кварталі 2005 р. — 21 %. При цьому серед під-

приємств низки галузей, що становлять значну 

частку народногосподарського комплексу Украї-

ни, питома вага тих, хто оцінює завищені тарифи 

суб’єктів природних монополій як негативний 

фактор, у 2005 р. перевищила 30 % [5].

В економічній площині необґрунтовано за-

вищені тарифи на послуги суб’єктів природних 

монополій перешкоджають розвитку конкурент-

ного сектору, адже встановлення завищених тари-

фів на послуги природних монополій є суттєвим 

бар’єром до вступу нових підприємців на ринки, 

оскільки передбачає суттєве зменшення прибут-

ковості підприємницької діяльності на ринку у 

зв’язку з низькою платоспроможністю населення 

та його неможливістю мінімізувати споживання 

послуг суб’єктів природних монополій чи взагалі 

повністю відмовитися від них.

Відповідно до «Положення про державне ре-

гулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-

технічного призначення, товари народного спо-

живання, роботи і послуги монопольних утворень» 

регулювання цін (тарифів) на продукцію суб’єктів 

природних монополій здійснюється шляхом вста-

новлення фіксованих чи граничних рівнів цін, гра-

ничних рівнів торговельних і посередницько-збу-

тових надбавок (націнок), граничних нормативів 

рентабельності або запровадження обов’язкового 

декларування зміни цін [6]. Однак ці методи не 

знайшли широкого використання у світовій прак-

тиці. Крім того, практично всі вони недосконалі 

або обмежені у застосуванні (виняток становить 

метод декларування зміни цін).

Таким чином, компанії зацікавлені в нарощу-

ванні операційних витрат, тому що чим більші ви-

трати в поточний період, тим більші витрати і при-

буток будуть дозволені в наступний період. Крім 

того, зростання витрат на інвестиції збільшує вар-

тість приватних компаній, збагачуючи їхніх влас-

ників (акціонерів). Негативним є відсутність мож-

ливості регулюючим органом хоча б приблизно 

порівняти надані їм для контролю затрати та ціни 

з аналогічними показниками діяльності інших 

суб’єктів господарювання. Тому не виключено, що 

інформація може бути невірною, а можливість ма-

ніпулювання нею дозволяє схилити органи конт-

ролю до прийняття вигідних рішень на користь 

монопольних суб’єктів господарювання.

Недосконалість існуючого механізму регулю-

вання діяльності суб’єктів природних монополій 

в Україні призводить до гальмування їх науково-

технічного розвитку, а їх монопольне становище 

й ті вигоди, що з нього випливають, послаблюють 

стимули до постійного вдосконалення виробни-

чого процесу. Саме тому всі суб’єкти природних 

монополій, що діють на ринках України, мають, 

як правило, незадовільний технологічний стан і 

дуже великі втрати продукції, що покриваються 

за рахунок споживачів.

Особливістю вітчизняних природних мо-

нополій є те, що у їх структурі існують суб’єкти 

господарювання, котрі займаються потенційно 

конкурентними видами діяльності. Доцільно ви-

користати накопичений досвід розвинених країн, в 

яких набула значного поширення практика органі-

заційного відокремлення діяльності суб’єктів при-

родних монополій від суміжних ринків, а реформи 

призвели до зміни правового статусу природних 

монополій, до нових взаємовідносин із державою 

і до створення нових ринкових структур.

У різних країнах реформування природних 

монополій відбувалося по-різному. Так, у США 

у 80-ті pоки XX ст. було відкрито для конкуренції 

ринок газу. Мета реформ — реструктуризація газо-

вих компаній. Транспортування газу відділено від 

його видобування й розподілу, а його транспорту-

вання проголошено послугою загального доступу, 

і власникам газопроводів заборонили перепродаж 

газу. Аналогічні реформи в енергетичному секторі 

проводить і Європейський Союз.

Так, типовою тенденцією є реформування й 

приватизація державних вертикально-інтегро-

ваних компаній. Якщо раніше приватна влас-

ність впроваджувалась у першу чергу у галузі 

видобутку, то сьогодні приватизація часто роз-

починається з постачання.
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Головним учасником нафтогазової галузі Іта-

лії є ENI — інтегрована нафтова і газова компа-

нія, що здійснює діяльність через шість основних 

операційних підрозділів, включаючи Agip (осно-

вний виробник газу в Італії) та Snam (головна 

газотранспортна і газопостачальна компанія). У 

1992 p. ENI була перетворена в акціонерну ком-

панію з 100-відсотковою державною власністю. 

Права із видобутку й управління газотранспорт-

ною системою передані ENI у формі концесії. По-

етапна приватизація ENI розпочалася у 1996 р. і 

передбачала різні вимоги, зокрема: спеціальні за-

стереження щодо обмеження прав голосування 

окремих акціонерів; право отримання дозволу на 

концентрацію акцій у власності одного акціоне-

ра; право на вето держави щодо значних змін у ді-

яльності компаній тощо.

У сфері залізничного транспорту такі країни, 

як Швеція і Фінляндія, відокремили інфраструк-

туру й експлуатаційну роботу, внаслідок чого ви-

никли дві незалежні компанії.

Німеччина, Франція, Іспанія, Голландія піш-

ли шляхом збереження єдиної залізничної струк-

тури — акціонерного товариства, 100 % акцій яко-

го знаходяться у державі.

У США залізничні сполучення з моменту їх 

виникнення є приватними. Вантажні перевезен-

ня із самого початку були прерогативою залізнич-

них компаній. На сьогодні вони здійснюються в 

умовах жорсткої конкуренції. Пасажирські пере-

везення відокремлені від вантажних і виконують-

ся корпорацією «Arntrack». Обсяги пасажирських 

перевезень у США незначні, нерентабельні, і тому 

корпорація «Arntrack» дотується державою.

Багато країн пішли шляхом регіоналізації па-

сажирських перевезень —пасажирські перевезення 

фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У цілому залізничні компанії кожної окре-

мої країни суттєво відрізняються за характером 

і обсягами експлуатаційних робіт. Однак усіх їх 

об’єднують великі борги перед державою, і нині 

вони знаходяться в умовах структурно-органі-

заційних реформ, націлених на зміну їх взаємо-

відносин з державою і суспільством, підвищення 

фінансового стану й посилення позицій у конку-

рентній боротьбі з іншими видами транспорту на 

ринку вантажних і пасажирських перевезень.

Водночас природні монополії як цілісні ор-

ганізаційні структури є надто стійкими щодо ре-

форм. Так, найрадикальніший варіант реорга-

нізації був впроваджений у Великобританії, де у 

результаті реструктуризації залізничної компанії 

«British Rail» було утворено декілька десятків ма-

лих приватизованих компаній. Досвід їх роботи 

виявив низький рівень внутрішньогалузевої кон-

куренції на транспортному ринку. Більшість від-

носно невеликих приватизованих компаній після 

реорганізації здали свої конкурентні позиції і були 

поглинуті великими структурами, що об’єктивно 

знову стають монопольними [7]. Одразу зазначи-

мо, що концентрація має свої позитивні сторони, 

зокрема: посилення позицій великих компаній 

у конкурентній боротьбі з іншими операторами 

ринку; усувається дублювання паралельних видів 

діяльності; проводиться централізація управлін-

ського апарату; утворюється можливість для більш 

ефективного використання технічних засобів.

Концентрація як характеристика структури 

ринку визначає поведінку його учасників і, відпо-

відно, ефективність використання ними наявних 

ресурсів. Сучасна економічна теорія відкидає ото-

тожнення монополізму лише з великими розміра-

ми підприємств і високою часткою виробництва 

і реалізації на ринку. Оцінка високого рівня кон-

центрації як неефективного себе не виправдовує. 

Тому формальне застосування норм конкурент-

ного законодавства до процесів концентрації є 

неприпустимим. Як показує світовий досвід, у су-

часних умовах концентрація капіталу є важливим 

фактором досягнення «економії від масштабу».

Очевидно, що досконала ринкова структура 

є певним ідеалом, за якого, згідно з економічною 

теорією, досягається найвища результативність 

ринку. Відхилення від раціональної структури 

ринку спричиняє економічні втрати і результа-

тивність, меншу за оптимальну.

У цілому позитивні результати на ринках 

природних монополій після реформування вкрай 

очевидні: зниження цін, прискорення темпів рос-

ту продуктивності праці тощо. Досвід реформ ще 

раз підтвердив тезу про те, що саме реальна, а не 

потенційна конкуренція є ефективним фактором 

господарювання.

З метою підвищення ефективності держав-

ного регулювання природних монополій необхід-

но насамперед розробити механізм визначення 

природно монопольного ядра кожного природно 

монопольного суб’єкта господарювання (відок-

ремлення немонопольних видів діяльності, що 

за своєю суттю є конкурентними, від природно 

монопольних утворень України), що унеможли-

вить включення нехарактерних витрат у базу роз-

рахунку монопольних цін. Крім цього, необхідно 

вирішити питання запровадження у повному об-

сязі сучасних механізмів регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій, передбачених 

Законом України «Про природні монополії».

Так, Закон України «Про природні моно-

полії» передбачає, що діяльність суб’єктів при-

родних монополій підлягає державному регулю-

ванню і здійснюється національними комісіями. 

Національні комісії — це органи, що виступають 

від імені уряду, проте зазвичай не входять до його 

складу. Така особливість комісій дає їм змогу 

ефективно вирішувати суперечності між різними 

зацікавленими сторонами, встановлювати прави-
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ла і стежити за їх виконанням. Регуляторні повно-

важення комісій зазвичай спрямовані на конкрет-

ну галузь чи конкретну проблему.

Удосконалення державного регулювання ді-

яльності природних монополій не можна зводи-

ти лише до створення незалежних регулюючих 

органів. Досвід роботи Національної комісії ре-

гулювання електроенергетики свідчить, що ця 

умова хоч і необхідна, але сама за собою недо-

статня. Потрібно забезпечувати також належний 

рівень і зміст регулювання: обґрунтованість та-

рифів, забезпечення стандартів якості і доступ-

ності послуг, які забезпечується, насамперед 

створенням механізму прозорого, обґрунтовано-

го формування тарифів на послуги.

Такий підхід має базуватися на ґрунті гли-

бокого розуміння теоретичних напрацювань і 

здобутків зарубіжного досвіду. При застосуванні 

зарубіжного досвіду, безумовно, необхідно вра-

ховувати додаткові труднощі, пов’язані із пере-

хідними процесами в українській економіці, що 

передбачають особливі вимоги до гнучкості й 

адаптування стратегій реформування. Слід також 

враховувати й генезис українських природних мо-

нополій, що утворилися адміністративним шля-

хом у централізовано керованій системі.

Якщо у будь-якій західній країні сфера еко-

номічної діяльності визначається як природна 

монополія і для регулювання застосовується від-

повідний набір заходів, то це зовсім не означає, 

що для України така сфера економічної діяльнос-

ті може бути віднесена до природної монополії. 

Одразу зазначимо: якщо йдеться про перенесен-

ня зарубіжного досвіду, то необхідно використо-

вувати інструментарій, який дозволяє обґрунту-

вати кожен крок щодо реформування природно 

монопольної сфери діяльності, їх послідовність, 

а відповідно, кваліфіковано проводити реформу-

вання, опираючись на розвинену теорію та адап-

туючи її до конкретних умов і часу нашої країни.

Спеціальним інструментом для регулюван-

ня діяльності суб’єктів природних монополій в 

Україні є Закон України «Про природні монопо-

лії». Закон був розроблений із урахуванням пере-

важаючих у світі тенденцій регулювання діяль-

ності природних монополій і є важливим етапом 

на шляху інституційного забезпечення держав-

ного регулювання природно монопольних сфер 

української економіки.

До сфери діяльності суб’єктів природних мо-

нополій, як правило, належать: транспортування 

нафти і нафтопродуктів трубопроводами; тран-

спортування природного і нафтового газу тру-

бопроводами та його розподіл; транспортування 

інших речовин трубопровідним транспортом; 

передача і розподіл електричної енергії; користу-

вання залізничними коліями, диспетчерськими 

службами, вокзалами й іншими об’єктами інф-

раструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту загального користування; управління 

повітряним рухом; централізоване водопостачан-

ня і водовідведення; централізоване постачання 

теплової енергії; спеціалізовані послуги транспорт-

них терміналів, портів, аеропортів за переліком, 

який визначається Кабінетом Міністрів України.

Усупереч чинному законодавству України 

природні монополії досі залишаються нерефор-

мованими. Йдуть окремі дискусії щодо створення 

економічно обґрунтованих методик із регулюван-

ня цін у природних монополіях, які врешті-решт 

ні до чого не призводять. Адже для того, щоб ство-

рити зазначені методики, необхідно в першу чергу 

провести реформування природних монополій.

Варто наголосити, що реформування у сфе-

рі природних монополій не повинно зводитися 

до примітивного поділу, а за суттю — до розпаду 

й деградації. Адже така політика генерує архаїчні 

ринкові відносини, які у розвинених індустріаль-

них країнах активно витісняються на «узбіччя» 

економічного життя [8].

Такий підхід вигідний для України, адже існу-

юча недосконалість цінового механізму у зазначе-

них сферах призводить до посилення регіоналіза-

ції національного і локалізації місцевого ринків. 

Але найголовніше — державне регулювання цін 

на продукцію природних монополій у принципі 

недосконале й неефективне.

Проблема визначення сфери природної моно-

полії та виділення природно монопольного ядра 

виникає внаслідок того, що в Україні природні мо-

нополісти мають досить складну структуру, бага-

то елементів якої не є природно монопольними. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у межах галузі 

виділити структуру, що є носієм найсуттєвіших, спе-

цифічних для природної монополії властивостей.

Нерідко ступінь природної монополізації ви-

робництва переоцінюється. Так, у інтегрованій ком-

панії риси природної монополії характерні лише од-

ному виду діяльності. Цією діяльністю є залізничні 

шляхи, а не потяги з вагонами, канали телефонного 

дротового зв’язку, а не передавальні пристрої, тру-

бопроводи, а не компресорне обладнання. Відпо-

відно, конкуренція неможлива, скоріш за все, у 

перших видах діяльності, але не в других.

Успішне відокремлення природно монополь-

ного ядра залежить від наявності єдиної методоло-

гічної бази, правильного визначення мети на всіх 

етапах реформування. Забезпеченню єдиного під-

ходу до визначення природно монопольного ядра 

сприятиме відповідна законодавча база, направле-

на: на безперервність на всіх етапах реформування; 

підвищення інвестиційної привабливості підпри-

ємств природних монополій; урахування галузевих 

особливостей здійснення приватизаційних проце-

сів в Україні. Крім того, відокремлення природно 

монопольного ядра забезпечить: баланс інтересів 
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споживачів (доступні ціни) і природних монопо-

лій (фінансові результати); виділення структури 

тарифів на базі принципів справедливого й ефек-

тивного розподілу витрат; стимулювання підпри-

ємств до скорочення витрат, підвищення якості 

продукції та ефективності інвестицій; створення 

умов для розвитку конкуренції.

Правильно проведене відокремлення природ-

но монопольного ядра від суміжних ринків не тіль-

ки обмежить сферу регулювання, а й підвищить 

його ефективність безпосередньо через розподіл 

регулюючих і нерегулюючих видів діяльності.

Висновки. Таким чином, удосконалення діяль-

ності природних монополій є багатоступеневою 

процедурою, що вимагає від державних органів 

здійснення заходів структурного регулювання, тоб-

то реалізації цілої серії послідовних кроків щодо: 

розподілу вертикальних і горизонтальних ланцюж-

ків, які з’єднують окремі структурні підрозділи 

галузевого конгломерату, на власне природно мо-

нопольний сектор і сфери та на конкурентні; ви-

значення для виділеного природно монопольного 

сектору заходів щодо регулювання й дерегулюван-

ня, націлених на забезпечення його ефективності з 

точки зору мінімізації суспільної корисності.
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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ

Анотація. У статті розглядається проблема вдосконалення понятійно-категоріального апарату економіч-

ної науки в питанні визначення й розмежування понять «державне регулювання ринкової економіки» і «державне 

управління ринковою економікою» на базі етимології та сутнісних відмінностей у значенні вказаних термінів.

Ключові слова: державне регулювання ринкової економіки, державне управління ринкової економіки, ре-

гулювання, управління.

Summary. This article discusses the problem of improving the conceptual and categorial apparatus of economic 

science on the definition and differentiation of the concepts of «state regulation of market economy» and «state 

management of market economy» based on etymology and the essential differences in the meaning of these terms.

Key words: state regulation of market economy, state management of market economy, regulation, management.

Постановка проблеми. На даному етапі в Украї-

ні не сформовано остаточних визначень понять 

державного регулювання і державного управлін-

ня ринковою економікою, які були б зафіксовані 

у законодавчій базі й однозначно сприймалися як 

єдино правильні науковими економічними кола-

ми. Частково причиною цього є перехід до ринку 

від командно-адміністративної системи СРСР зі 



Економіка та управління національним господарством

57

збереженням застарілого понятійно-категоріаль-

ного апарату, який не розділяв ці два поняття. 

У результаті поняття «державне регулювання» і 

«державне управління ринковою економікою» 

часто вживаються як взаємозамінні без розумін-

ня принципових відмінностей у їх значеннях, що 

призводить до плутанини як при теоретичній на-

уковій дискусії, так і при практичному втіленні 

заходів економічної політики держави загалом.

Варто підкреслити, що діяльність держави 

може бути ефективною лише у тому разі, коли 

всі суб’єкти економічних відносин, як з боку 

органів державної влади, так і з боку приватно-

го підприємництва, вкладають єдиний зміст у 

терміни щодо визначення кроків, які здійснює 

держава. Тому першочерговим завданням на-

уковця має бути саме надання своєї оцінки та 

пропозицій із остаточного створення понятій-

но-категоріального апарату, на основі якого має 

бути розроблена система конкретних заходів 

державної економічної політики, що включає 

як напрям регулювання, так і управління рин-

ковою економікою України.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. В 

українській науковій думці головна увага приді-

ляється розробленню саме конкретних заходів 

державної економічної політики, у той час як 

понятійно-категоріальний апарат залишається 

незавершеною, а тому й недосконалою, сферою 

науки. Ця обставина опосередковано впливає 

й на якість самих пропозицій з боку науковців і 

державних діячів, оскільки неволодіння істинною 

сутністю понять не дозволяє у повній мірі їх за-

стосувати для продукування ідеї щодо практичної 

зміни об’єктивної економічної дійсності. Серед 

науковців, які досліджували вказану тематику, від-

значаються наступні: С. В. Мочерний, А. С. Була-

тов, А. Г. Савченко, С. В. Каламбет, Ю. І. Крегул, 

А. Ю. Лаврешов, О. П. Рябченко, С. М. Чистов, 

М. М. Мельник та ін.

Варто зауважити, що більшість науковців, на 

нашу думку, роблять принципову методологічну 

помилку, намагаючись дати пояснення поняттям, 

виходячи із об’єктивної економічної реальності, 

що їх оточує, у той час як саме об’єктивну еконо-

мічну реальність необхідно виразити за допомо-

гою справжньої сутності термінів, що викорис-

товуються, і лише у цьому випадку визначення 

поняття буде правильним і повним. Саме остан-

ню задачу ми намагалися розв’язати у цій статті.

Метою дослідження є удосконалення поня-

тійно-категоріального апарату економічної науки 

шляхом надання визначення поняттям «державне 

регулювання ринкової економіки» та «державне 

управління ринковою економікою» на базі їх ети-

мології та сутнісних відмінностей у значеннях, що 

дало б змогу чітко розмежувати ці напрями еконо-

мічної політики держави з практичної точки зору.

Виклад основного матеріалу.
Державне регулювання ринкової економіки

Термін «регулювання» походить від лат. 

regula — норма, правило (англ. — arule) [1, с. 398]. 

(Nulla regulasine exceptine — Нема правил без ви-

нятку). Похідному від нього дієслову «regulate» 

(регулювати) англійський етимологічний слов-

ник дає визначення, датоване 1630 роком, — 

«контролювати за допомогою правила, направ-

ляти (спрямовувати)» (to control by rule, direct). А 

похідний від цього дієслова іменник «regulation» 

(регулювання) той же англійський етимологіч-

ний словник визначає як «act of regulating» (акт 

регулювання) (1670 рік) або «rule for management» 

(правило для управління) (1715 рік) [2]. Варто за-

значити, що термін «regulation» і до цього часу в 

англійській мові вживається також у значенні 

нормативно-правового документу, що має регу-

лювати певні відносини. Для прикладу, терміном 

«Regulation» називається законодавчий акт Єв-

росоюзу, який містить загальні положення й ін-

струкції щодо діяльності у певній галузі [3, с. 8].

Сучасний англійський тлумачний словник 

Collins English Dictionary дає визначення дієслову 

«regulate» (регулювати) наступним чином:

1) налаштувати (настроїти) (кількість тепла, 

звуку і т. ін., щось) належним чином; контролю-

вати (to adjust (the amount of heat, sound, etc, of 

something) as required; control);

2) налаштувати (інструмент або пристрій) та-

ким чином, щоб він працював правильно (to adjust 

(an instrument or appliance) so that it operates correctly);

3) привести у відповідність із правилом, за-

коном або звичною практикою (to bring into 

conformity with a rule, principle, or usage) [4].

Тлумачні словники, видані в країнах СНД, да-

ють наступні визначення терміну «регулювання».

Великий бухгалтерський словник: регулю-

вання — функція управління, яка забезпечує 

функціонування керованих процесів у рамках за-

даних параметрів [5].

Політичний тлумачний словник: регулюван-

ня — у широкому сенсі означає будь-які встанов-

лені державою правила, які регламентують діяль-

ність фірми або галузі промисловості, особливо в 

галузі техніки безпеки та захисту навколишнього 

середовища [6].

Комплексне визначення поняттю «регулю-

вання», яке, на наш погляд, є найбільш ємким і 

точним, надається з точки зору функціонування 

соціальних систем: Регулювання — форма ціле-

спрямованого, керуючого впливу, орієнтованого 

на підтримку рівноваги у керованому об’єкті й 

розвиток його за допомогою введення до ньо-

го регуляторів (норм, правил, цілей, зв’язків). Р. 

являє собою т. з. «непряме» управління поряд із 

«прямим» — через завдання об’єкту необхідного 

результату і шляхів його досягнення. За допомо-
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гою Р. створюються можливості й обмеження ді-

яльності, які повинні викликати у керованому 

об’єкті мотивацію і цілеспрямованість, бажані з 

точки зору суб’єкта управління. Використання 

методів Р. передбачає високу ступінь самостій-

ності керованих об’єктів, розвинені самовряду-

вання й самоорганізацію у них [7–9].

Виходячи з наведених вище етимології слова 

«регулювання» та його загальноприйнятих визна-

чень, можна виділити наступні характерні ознаки 

поняттю «регулювання»:

1. Наявність системи — об’єкта регулювання та 

позасистемного утворення — суб’єкта регулювання.

2. Система функціонує автономно без участі 

суб’єкта регулювання.

3. Регулювання здійснюється одночасно у від-

ношенні до тривалості функціонування системи.

4. Регулювання передбачає введення до 

системи вбудованих регуляторів, які стають 

невід’ємними елементами системи, або налашту-

вання вже існуючих елементів.

5. За рахунок діяльності вбудованих регуля-

торів або оновлених елементів система продо-

вжує функціонувати автономно, однак за новим 

принципом роботи, що автоматично забезпе-

чує її розвиток у рамках і напрямі, що корисні 

суб’єкту регулювання.

Найголовніша, на наш погляд, ознака:

6. Регулювання ліквідує причину недоскона-

лості роботи системи, її внутрішній дефект.

Відповідно, поняття «державне регулювання 

ринкової економіки» передбачає наступне:

1. Системою — об’єктом регулювання є рин-

кова економіка. Позасистемним утворенням — 

суб’єктом регулювання є держава.

2. Ринкова економіка функціонує автономно 

без участі держави.

3. Державне регулювання здійснюється одно-

часно у відношенні до тривалості функціонуван-

ня ринкової економіки через внесення змін до 

законодавства (етимологія слова «регулювання» 

підтверджує саме нормотворчий характер регулю-

вання будь-якої сфери діяльності суспільства).

4. Зміни до законодавства передбачають вве-

дення у законодавчу базу нових норм або зміну 

вже існуючих, що може спричинити виникнен-

ня нових приватних економічних інститутів або 

зв’язків у ринковій економіці.

5. За рахунок вступу в дію нових (змінених) 

норм та/або економічних інститутів чи зв’язків, що 

виникли після їх вступу в дію, ринкова економіка 

продовжує функціонувати автономно, однак за но-

вим принципом роботи, що автоматично забезпечує 

її розвиток у рамках і напрямі, що корисні державі.

6. Державне регулювання ринкової економіки 

ліквідує причину недосконалості роботи ринкової 

економіки, її внутрішній дефект, який може бути 

пов’язаний з інституційними, адміністративними 

або іншими особливостями діяльності господар-

ських суб’єктів у рамках ринкової економіки.

Виходячи з наведених ознак, варто зазначи-

ти, що державне регулювання ринкової економі-

ки в цілому є ближчим до неокласичного напрям-

ку економічної думки і надає саме ринку головну 

роль у встановленні рівноваги, яка б забезпечува-

ла розвиток економіки. При цьому державі зде-

більшого відводиться функція забезпечення рин-

ку всіма необхідними інституційними умовами 

для його коректного функціонування.

Таким чином, ми можемо надати власне ви-

значення поняттю «державне регулювання рин-

кової економіки».

Державне регулювання ринкової економі-

ки — це створення сприятливих умов для роз-

витку ринкової економіки у пріоритетному для 

держави напрямку за рахунок зміни нормативно-

правової бази, що регулює економічну діяльність 

суб’єктів господарювання.

Класичним прикладом державного регулю-

вання ринкової економіки, з цієї точки зору, є 

введення до законодавчої бази вбудованого регу-

лятора у вигляді гарантії держави на захист права 

приватної власності на засоби виробництва, що є 

одним із стовпів ринкової економіки як такої, що й 

призводить до утворення приватних господарюю-

чих суб’єктів. Аналогічно діють інші правові гаран-

тії з боку держави щодо безперешкодної економіч-

ної діяльності приватних фірм. Саме законодавча 

база створює необхідне правове поле, легітимізує 

систему координат ринкової економічної системи, 

у рамках якої підприємницька активність обмеж-

ується соціально допустимими напрямами.

Таким чином, до методів державного регулю-

вання ринкової економіки належать виключно ті, 

що закріплюються законодавчо і далі діють авто-

матично за рахунок вбудованих регуляторів.

До них можна віднести податкову політику, 

митну політику, державну стандартизацію продук-

ції, антимонопольне регулювання, ліцензування 

тощо. Всі перелічені методи фіксуються у законо-

давстві й діють саме автоматично, виключаючи во-

льове рішення з боку органів влади у майбутньому. 

При цьому, ці методи, безперечно, передбачають 

створення відповідних державних структур, як то 

податкова, митна служби, антимонопольний ко-

мітет, однак вони носять виключно виконавчий 

характер і діють в рамках повноважень, визначе-

них для них законом, тому можливість прийняття 

ними волюнтаристського рішення при вирішенні 

поставлених законом завдань виключається.

Державне управління ринковою економікою

Розглянемо етимологію слова «управління». 

«Управління», на відміну від «регулювання», не 

іншомовного, а праслов’янського походження і 

походить від кореня «прав», що може означати, 

з одного боку, правильність, істинність певної 
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речі (правда, справедливий, правий, праведний 

тощо), а з іншого — силу та можливість впливати 

на оточуюче середовище (правити, управляти).

У Новому тлумачному словнику української 

мови слово «управляти» має таке тлумачення: 

1. Спрямовувати діяльність, роботу кого-, чо-

го-небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати. 

2. Користуючись кермом та іншими регулюючими 

пристроями, спрямовувати рух, хід, роботу чого-

небудь; спрямовувати хід якогось процесу, вплива-

ти на розвиток, стан чого-небудь [10, c. 642].

Тлумачні словники російської мови дають 

наступні визначення слову «управлять»:

За редакцією С. І. Ожегова:

1) ким (чим). Направляти хід, рух кого-чого-н. 

У. кораблем. У. конем. У. оркестром (диригувати);

2) ким (чим). Керувати, направляти діяль-

ність, дії кого-чого-н. У. державою. У. господар-

ством. У. виробничим процесом [11].

Тлумачні словники, видані у країнах СНД, 

дають наступні визначення терміну «управління».

Великий бухгалтерський словник: управлін-

ня — 1) керівництво, направлення чиєї-небудь 

діяльності; 2) процес планування, організації, 

мотивації та контролю, необхідний для того, щоб 

сформулювати і досягти цілей організації [12].

Сучасний економічний словник: управлін-

ня — свідомий цілеспрямований вплив з боку 

суб’єктів, органів на людей та економічні об’єкти, 

що здійснюється з метою направити їх дії й отри-

мати бажані результати [13].

Енциклопедичний словник економіки та 

права: управління — свідомий цілеспрямований 

вплив з боку держави, економічних суб’єктів на 

людей та економічні об’єкти, що здійснюється з 

метою спрямувати їх дії у потрібне русло й отри-

мати бажані результати [14].

Виходячи з наведених вище етимології слова 

«управління» та його загальноприйнятих визна-

чень, можна виділити наступні характерні ознаки 

поняттю «управління»:

1. Наявність системи — об’єкта управління 

та внутрішньосистемного утворення — суб’єкта 

управління.

2. Система не може функціонувати автоном-

но без участі суб’єкта управління (що підтвер-

джує внутрішньо-, а не позасистемний характер 

суб’єкта управління).

3. Управління здійснюється перманентно, 

постійно у відношенні до тривалості функціону-

вання системи;

4. Управління не передбачає введення до сис-

теми вбудованих регуляторів, чи налаштування 

вже існуючих елементів системи, а передбачає 

існування важелів, які при необхідності суб’єкт 

управління може застосувати для надання пев-

них наказових сигналів вже існуючим елементам 

щодо напряму їх функціонування.

5. За рахунок отриманих сигналів від суб’єкта 

управління система функціонує за старим прин-

ципом роботи й у старих рамках, однак у новому 

напрямку, вигідному суб’єкту управління.

Найголовніша ознака:

6. Управління не передбачає недосконалості 

у роботі системи, наявності у неї внутрішнього 

дефекту, а лише експлуатацію вже існуючих її еле-

ментів для досягнення необхідного результату.

Відповідно, поняття «державне управління 

ринковою економікою» передбачає наступне:

1. Системою — об’єктом управління є рин-

кова економіка. Внутрішньосистемним утворен-

ням — суб’єктом управління є держава.

2. Ринкова економіка не може функціонувати 

коректно без участі держави.

3. Державне управління має здійснюватись 

перманентно, постійно у відношенні до тривалос-

ті функціонування ринкової економіки.

4. Управління передбачає існування держав-

них владних інститутів, які, відповідно до поточної 

ситуації на ринку, будуть надавати наказові сигна-

ли (або заохочувальні, що в умовах ринку більш по-

ширене) приватним економічним інститутам щодо 

напрямку їх функціонування або візьмуть функції 

приватних інститутів до власної компетенції;

5. За рахунок отриманих наказових сигналів від 

держави ринкова економіка продовжує функціону-

вати за старим принципом роботи й у старих рам-

ках, однак у новому напрямі, корисному державі.

Найголовніша ознака:

6. Державне управління ринковою економі-

кою не передбачає недосконалості роботи ринко-

вої економіки, наявності у неї внутрішнього де-

фекту, а лише стверджує державу як невід’ємного 

елементу ринкової економіки, який володіє і має 

застосовувати засоби для спрямування її розвитку 

за вірним напрямком.

Виходячи з наведених ознак, варто зазна-

чити, що державне управління економікою зага-

лом, в цілому, є ближчим саме до марксистського 

підходу та планово-адміністративної системи, де 

держава володіє всією повнотою владних повно-

важень для надсилання наказових сигналів гос-

подарським суб’єктам, які за абсолютною своєю 

кількістю є власністю держави.

Натомість, державне управління ринко-

вою економікою виражує, скоріше, погляди 

Д. М. Кейнса на роль держави в економічних про-

цесах в умовах ринку, зокрема, його акцент на 

необхідності проведення державою активної бю-

джетної та грошово-кредитної політики.

Таким чином, ми можемо надати власне ви-

значення поняттю «державне управління ринко-

вою економікою».

Державне управління ринковою економі-

кою — це зміна рівня попиту, пропозиції та/або 

ціни на ринках товарів, засобів виробництва й 
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праці за рахунок здійснення відносин матері-

ального, фінансового або адміністративного 

характеру між державою (в особі органів дер-

жавної влади чи державних інституцій) та при-

ватними суб’єктами господарювання з приводу 

виготовлення чи збуту певного виду продукції 

або надання послуг.

Таким чином, до методів державного 

управління ринковою економікою належать 

виключно ті, що передбачають пряму участь 

держави в економічних процесах і не закрі-

плені у законодавстві в якості імперативної 

вимоги щодо напряму їх здійснення, тобто пе-

редбачають певний рівень свободи для органів 

державної влади.

До них можна віднести бюджетну і грошо-

во-кредитну політику, а також адміністративні 

обмеження уряду щодо вільного ціноутворення, 

формування попиту і пропозиції та наділення 

певних державних інститутів функціями моно-

поліста на ринку. Ці форми державної політики 

можуть здійснюватися на постійній основі й при 

цьому варіюватися відповідно до пріоритетів, що 

стоять перед державою.

Висновки. Провівши дослідження, ми мо-

жемо надати наступні визначення поняттям, що 

розглядалися у статті, й відповідно до них згру-

пувати найбільш поширені напрями економічної 

політики держави.

Державне регулювання ринкової економіки — 

це створення сприятливих умов для розвитку 

ринкової економіки у пріоритетному для держави 

напрямі за рахунок зміни нормативно-правової 

бази, що регулює економічну діяльність суб’єктів 

господарювання.

Воно включає податкову політику, митну по-

літику, державну стандартизацію продукції, анти-

монопольне регулювання, ліцензування тощо.

Державне управління ринковою економікою — 

це зміна рівня попиту, пропозиції та/або ціни на 

ринках товарів, засобів виробництва й праці за 

рахунок здійснення відносин матеріального, фі-

нансового або адміністративного характеру між 

державою (в особі органів державної влади чи 

підприємств державної форми власності) та при-

ватними суб’єктами господарювання з приводу 

виготовлення чи збуту певного виду продукції 

або надання послуг.

Державне управління ринковою економікою 

включає бюджетну, грошово-кредитну політику, 

тимчасові адміністративні обмеження вільного 

ціноутворення, формування попиту й пропозиції 

з боку уряду та наділення певних державних ін-

ститутів функціями монополіста на ринку.
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СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Анотація. У статті розглянуті процес управління запасами й стохастична модель підприємства торгів-

лі, яка може застосовуватися для прогнозування рівня запасів товару, враховуючи його імовірнісний характер.

Ключові слова: управління запасами, товар, попит, витрати, стратегія управління, детермінована мо-

дель, стохастична модель, імовірність.

Summary. This article describes the process of inventory management and a stochastic model of trading enterprises, 

which can be used to predict the level of stocks of goods, due to its probabilistic nature.

Key words: іnventory management, product demand, costs, management strategy, deterministic model, stochastic 

model, the probability.

Постановка проблеми. Оскільки ресурси кож-

ного підприємства обмежені, то воно вирішує, 

як і коли поповнювати запаси і в якому розмірі. 

Управління запасами має бути як на виробничих 

підприємствах, так і на торговельних. Якщо в пер-

шому випадку рівень запасу вибирається таким 

чином, щоб забезпечити безперебійне виробни-

цтво між двома поставками, то в другому — мова 

йде про те, як забезпечити максимальне задово-

лення попиту й мінімізувати витрати на зберіган-

ня й незадоволений попит.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першо-

основи теорії управління запасами були закладені 

в працях таких зарубіжних дослідників, як Ф. Хар-

ріс (1915), К. Стефаник-Алмейєр (1927), К. Анд-

лер (1929) та Р. Уїлсон (1934). Із ім’ям останнього 

пов’язують формулу для розрахунку оптимального 

розміру замовлення за критерієм мінімізації сукуп-

них витрат на зберігання продукції й повторення 

замовлення, що отримало всесвітню популярність.

Формування теорії управління запасами як 

наукової дисципліни почалося з середини 50-х 

років. Увагу вітчизняних дослідників: математи-

ків, економістів, військових, практиків — теорія 

запасів залучила на початку 60-х років.

Дослідженнями в галузі управління ланцю-

гом поставок займалися такі вчені, як В. І. Сер-

гєєв, Д. Дж. Бауєрсокс, Д. Дж. Клосс, Д. Уотерс. 

Різні аспекти управління матеріальними за-

пасами розглядаються у працях Ю. І. Рижико-

ва, М. І. Ледіна, Ю. А. Бєляєва, М. М. Голдобі-

ної, Т. М. Первозванського, С. Р. Мікіт’янця, 

О. П. Вожжова, Е. А. Мельникової, Н. Д. Фа-

соляк, С. М. Колєснікова, А. Р. Радіонова. За-

гальним питанням логістики, логістичного ме-

неджменту й управління закупівлями присвячені 

праці А. М. Зєвакова, Б. А. Анікіна, Х. Фіронова, 

М. Ліндерса, О. Д. Проценка, А. М. Гаджинсько-

го, В. А. Козловського, А. А. Колобова, Ю. М. Не-

руша, В. В. Петрова, О. Г. Туровця, А. П. Тяпухіна, 

В. В. Дибського. Питання еволюції моделей і ме-

тодів теорії логістики, системного аналізу отри-

мали подальший розвиток у працях В. С. Лукин-

ського, Л. Б. Міротина, Дж. Хедлі, Г. І. Феклісова, 

Б. А. Геронімуса, Б. М. Кудрявцева. Дослідження 

Д. І. Голенка, К. В. Інютіна, Е. А. Хруцького при-

свячені плануванню, організації й оптимізації в 

галузі управління запасами.

Різноманіття реальних ситуацій викликало 

необхідність у розгляді величезної кількості варі-

антів задач управління запасами, які системати-

зовані лише частково. Використання багатющого 

матеріалу, накопиченого теорією управління запа-

сами, неможливе без його упорядкування у межах 

єдиної класифікації. Однією з найбільш вдалих є 

класифікація, наведена у книзі Ю. І. Рижикова. 

Автор будує класифікацію моделей за основними 

елементами моделі управління запасами.

Опис типових стратегій (моделей) управління 

запасами наведений Б. А. Анікіним та О. Н. Стер-

ліговим. Методи розрахунку параметрів управлін-

ня запасами (поточних і страхових обсягів запасів, 

розмірів замовлення, періодичності замовлень 

тощо) широко вивчені в літературі, зокрема вони 

викладені у працях О. Н. Стерлігова, А. П. Долго-

ва, Д. А. Миронова. Прикладами їхньої реалізації в 

імітаційних моделях можуть бути праці Є. Б. Гри-

банова та М. Ю. Скворцова. Особлива увага нині 

приділяється питанням моделювання динаміки 

попиту й прийняття рішень в управлінні потока-

ми й збутовими запасами в умовах стохастичного 

та нестаціонарного попиту.

Зазначеними авторами розроблено низку ме-

тодів і моделей управління запасами, призначених 

для підприємств і ресурсів різного характеру. Однак 

теорія управління запасами потребує доповнень, 

пов’язаних із питаннями покращення функціону-

вання великих торговельних підприємств, що ма-

ють мережеву структуру. Для таких підприємств, 

що використовують значну номенклатуру товару і 
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мають велику кількість постачальників, необхідна 

конкретизована модель управління запасами, що 

враховує сучасні аспекти інформатизації.

Метою статті є дослідження управління то-

варними запасами підприємства оптової торгівлі 

за допомогою стохастичного моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна вже тривалий час знаходиться у стані 

економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах 

найбільш вигідні галузі, де період обороту капі-

талу мінімальний. Торгівля відноситься саме до 

таких галузей і є дуже привабливою за ситуацією 

високої рентабельності. Головною проблемою в 

економіці є брак оборотних коштів. Її рішення 

намагаються знайти за допомогою управління то-

варними запасами, яке спрямоване на підвищен-

ня ефективності їх використання, рентабельності 

та швидкості обертання вкладеного капіталу.

Товарний запас — це сукупність товарної 

маси, що знаходиться у сфері обігу й призначена 

для продажу.

Товарні запаси торговельних підприємств за-

ймають найбільшу питому вагу у вартості акти-

вів та є основним джерелом поповнення власних 

засобів. Разом із тим товарні запаси є основним 

об’єктом щоденного контролю.

Стан формування й використання товарних 

запасів є визначальним для забезпечення конку-

рентоспроможності торговельного підприємства.

Основною задачею аналізу стану товарних ре-

сурсів є знаходження рівня забезпечення товароо-

бігу відповідними розмірами товарних ресурсів за 

передплановий період. Таким чином, для забезпе-

чення управління товарними ресурсами підприєм-

ства виникає необхідність у багатьох економічних 

та аналітичних показниках, які характеризують рух 

товарів та ефективність їх використання.

Склад і структура запасів обумовлюють мож-

ливості підприємства з організації торгово-тех-

нологічного процесу, здійснення певної цінової, 

асортиментної політики.

Ефективність використання запасів впливає 

на стан і динаміку активів підприємства, їх обо-

ротність і рентабельність, а структура джерел та 

умови фінансування запасів — на рівень фінансо-

вої стійкості торговельного підприємства.

Управління товарними запасами — це склад-

ний комплекс заходів, спрямований на забезпе-

чення найвищого рівня обслуговування покупців 

при мінімізації поточних витрат, пов’язаних із 

утримуванням запасів.

Стратегічне управління товарними запаса-

ми — це комплекс заходів, спрямованих на фор-

мування й підтримання їх оптимального розміру, 

виходячи із загальної стратегії підприємства.

Для оперативного управління запасами в 

торговельній мережі адаптовано класичні меха-

нізми розподілу ресурсів у теорії активних систем.

Основним параметром системи керування 

товарними запасами є попит. У реальності попит 

найчастіше має випадковий характер. Викорис-

тання моделей керування запасами, для яких по-

пит — відома величина, обмежене [1].

Аналіз особливостей управління запасами, 

огляд існуючих систем управління запасами та 

відповідних математичних моделей показав, що 

більшості з них притаманний детерміністичний 

підхід. Основні системи регулювання запасів пе-

редбачають відносну незмінність умов функціо-

нування цих систем. На практиці така постійність 

умов не має місця, що спричинюється змінами 

потреби в товарних запасах, умовами їх постачан-

ня тощо. У зв’язку із цим виникає необхідність 

створення комбінованих систем із можливіс-

тю саморегулювання (адаптація до змінюваних 

умов). Отже, створюються системи, які врахову-

ють стохастичні (недетерміновані) умови, зі змі-

нюваними періодичністю й розміром замовлень. 

У кожній такій системі встановлюється певна ці-

льова функція, що слугує критерієм оптимальнос-

ті функціонування системи, у рамках відповідної 

економіко-математичної моделі управління за-

пасами. Тому раціональна система управління 

запасами на базі математичних моделей потребує 

побудови інформаційної системи, яка адекватно 

описує паралельні процеси управління й причин-

но-наслідкові зв’язки її функціонування. Підви-

щення ефективності застосування економіко-ма-

тематичних методів у моделях реалізації систем 

управління базується на широкому використанні 

засобів автоматизованої обробки відповідних ін-

формаційних потоків [2].

В Україні сьогодні питання ефективного 

управління запасами є надзвичайно актуальним, 

адже існує багато проблем, серед яких: недостатня 

координованість окремих управлінських рішень 

різних функціональних служб (операційного, 

фінансового, логістичного менеджменту); недо-

статнє обґрунтування термінів замовлення й до-

ставки товарів на підприємство; низький рівень 

впровадження й використання сучасних методів 

внутрішньої логістики у процесі товароруху; ви-

користання неефективних форм контролю за ста-

ном і рухом товарних запасів тощо. Щоб подола-

ти ці негативні явища, потрібно вести постійний 

контроль за рухом інформаційних і матеріальних 

потоків. Для цього управління товарними запа-

сами має базуватися на використанні потужних 

інформаційних технологій, що дозволять прак-

тично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, 

автоматично здійснювати розміщення замовлень 

через комп’ютерну мережу й поповнювати запаси 

до оптимального рівня.

Діяльність підприємств пов’язана із прода-

жем товарів споживачам, тому для їх безперебій-

ного постачання необхідно створювати товарні 
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запаси, що є однією з особливостей функціону-

вання підприємств торгівлі. Створення товарних 

запасів — це «заморожування» частини фінансо-

вих коштів. Запаси товарів, які не користують-

ся попитом, не можуть бути цінним вкладенням 

капіталів. Це зумовлює зниження доходів і при-

бутків підприємств. Швидкість обігу товарів є 

якісним показником діяльності підприємства й 

характеризує ефективність використання грошо-

вих коштів, вкладених у товарні запаси. Ці обста-

вини викликають необхідність керувати системою 

створення товарних запасів, враховуючи функцію 

попиту й вимоги недопущення дефіциту товарів.

Отже, модель управління запасами повинна 

дати відповідь на два питання: скільки продук-

ції замовляти і коли замовляти. Проте насправді 

є значна кількість моделей управління запасами, 

для вирішення яких використовується різнома-

нітний математичний апарат — від простих схем 

аналізу до складних алгоритмів математичного 

програмування. Таке явище пояснюється різним 

характером попиту (витрачанням продукції), 

який може бути детермінованим (достовірним) 

або імовірнісним. У свою чергу, детермінований 

попит може бути статичним, коли інтенсивність 

споживання не змінюється в часі, або динаміч-

ним, коли достовірний попит змінюється в за-

лежності від часу. Імовірнісний попит може бути 

стаціонарним, коли щільність імовірності попи-

ту не змінюється в часі, і нестаціонарним, коли 

функція щільності ймовірності попиту змінюєть-

ся в залежності від часу [3].

Основними ознаками класифікації моделей 

управління запасами є: попит (витрата); пара-

метри поповнення запасів; витрати, пов’язані з 

формуванням і підтриманням запасів; обмежен-

ня й стратегія управління. Відповідно до пропо-

нованої класифікації розрізняють детерміновані 

та стохастичні (ймовірні) моделі управління за-

пасами — в залежності від дії випадкових факто-

рів на параметри системи управління. Якщо хоча 

б один параметр є випадковою величиною (про-

цесом), модель буде стохастичною, в іншому ви-

падку — детермінованою.

Найбільш простим є випадок детерміновано-

го статичного попиту. Проте такий вид споживан-

ня продукції зустрічається дуже рідко. Прикладом 

детермінованого статичного попиту може служи-

ти споживання сирої нафти на нафтопереробно-

му заводі. Воно може змінюватися днями, але ці 

зміни будуть, як правило, настільки незначними, 

що припущення статичності попиту несуттєво 

спотворює дійсність.

Найбільш складною з математичної точки 

зору є модель, у якій попит описується за допо-

могою імовірнісних нестаціонарних розподілів. 

Перевагою цієї моделі є найбільш точне відобра-

ження характеру попиту.

Стохастична модель будується за тим же прин-

ципом, що й детерміновані моделі. Однак допуска-

ється незадоволений попит. Крім того, враховуються 

не тільки витрати на зберігання, а й транспортуван-

ня товару. Так як реальні процеси дуже складні, то в 

зазначеній моделі прийняті три припущення:

1) незадоволений протягом строку виконан-

ня замовлення попит накопичується;

2) дозволяється не більше одного невикона-

ного замовлення;

3) розподіл попиту протягом строку виконання 

замовлення є стаціонарним (незмінним) у часі [4].

Для визначення функції, що відображає су-

марні витрати, віднесені до одиниці часу, введемо 

такі позначення:

f(x) — щільність розподілу попиту х протягом 

строку виконання замовлення;

D — очікуване значення попиту за одиницю 

часу;

h — питомі витрати на зберігання (на одини-

цю продукції за одиницю часу);

p — питомі втрати від незадоволеного попиту 

(на одиницю продукції за одиницю часу);

K — вартість розміщення замовлення;

E(x) — функція зміни транспортних витрат 

залежно від обсягу попиту.

Критерієм оптимальності також служить фун-

кція витрат за одиницю часу, яка складається з:

1. Вартості розміщення замовлень. Набли-

жене число замовлень за одиницю часу дорівнює 

/D y , так що вартість розміщення замовлень за 

одиницю часу дорівнює /KD y .

2. Очікуваних витрат на зберігання. Середній 

рівень запасу дорівнює:

 

{ } { }( ) { }
2 2

y M R x M R x y
I R M x

+ − + −
= = + − .

Отже, очікувані витрати на зберігання за оди-

ницю часу дорівнюють hl.

Наведена формула отримана в результа-

ті усереднення очікуваних запасів на початку і 

наприкінці тимчасового циклу, тобто величин 

{ }y M R x+ −  і { }M R x−  відповідно. При цьому 

ігнорується випадок, коли величина { }R M x−  

може бути від’ємною, що є одним із припущень 

цієї моделі, які її спрощують.

3. Вартість транспортних перевезень для за-

доволення попиту споживачів. Функція має сту-

пінчастий вигляд, бо з ростом обсягу замовлення 

зростає вартість його перевезення:

 

( )
( ) ( )
( ) ( )1

, ;

, .

p M x M x q
E x

p M x M x q

⎧ ⋅ <⎪= ⎨
⋅ ≥⎪⎩

4. Очікувані втрати, пов’язані з незадоволе-

ним попитом.

Дефіцит виникає при x R> . Отже, очікува-

ний дефіцит за одиницю часу дорівнює:

 

( ) ( )
R

S x R f x dx
∞

= −∫ .
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У моделі передбачається, що p  очікува-

ні втрати, які пропорційні обсягу дефіциту й 

пов’язані з незадоволеним попитом, за один цикл 

рівні pS . Оскільки одиниця часу містить /D y  

циклів, то очікувані втрати, обумовлені дефіци-

том, складають /pDs y  за одиницю часу.

Результуюча функція загальних втрат за оди-

ницю часу TCU має наступний вигляд.

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

;
2

.
R

DK y
TCU y R h R M x E x

y

pD
x R f x dx

y

∞

⎛ ⎞= + + − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ ⋅ −∫

Оптимальні значення *y  та *R  визначаються 

із наведених нижче рівнянь:
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2 2
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TCU DK h pD
S

y y y

TCU DK
h f x dx

y y

∞

⎛ ⎞∂
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Наведена модель дає непогані результати 

і може застосовуватися для прогнозування на 

тому підприємстві, де відбувається безперервний 

контроль рівня запасів товару, оскільки попит на 

товар заданий своєю функцією щільності, тобто 

враховується його імовірнісний характер [5].

Однак точність моделі значно знижується у 

разі застосування моделі для управління запасами 

товарів із сезонними коливаннями попиту, напри-

клад, у галузі пивоваріння. Основною причиною 

неточності моделі є те, що щільність попиту на 

сезонну продукцію неоднорідна. Тому для підви-

щення точності системи управління запасами слід 

ретельно вивчити показники попиту за досить ве-

ликий період часу й виділити ті ділянки часу, на 

які припадає максимальний і мінімальний рівні 

попиту. Потім для кожної ділянки будують свою 

функцію щільності. І вже при безпосередньому за-

стосуванні моделі аналізують період, для якого ви-

значається рівень замовлення й резервного запасу, 

і використовують коректну функцію щільності.

Ця методика у сукупності із методами про-

гнозування допоможе підприємствам більш точ-

но розраховувати рівень замовлення.

Висновки. Отже, правильне управління то-

варними запасами суттєво впливає на фінансовий 

стан торговельного підприємства. Присутність 

або відсутність товарних запасів веде за собою як 

доходи, так і витрати. Кожне підприємство ви-

бирає форму управління товарними запасами, 

виходячи з особистих потреб і поточного стану 

споживчого попиту. Ефективний механізм управ-

ління товарними запасами торговельного підпри-

ємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі 

й завдання, які стоять перед ним, сприяє резуль-

тативному здійсненню всіх його функцій на під-

приємствах торгівлі.

За допомогою математичних методів можна 

виробити правила управління запасами. Якщо 

для вирішення завдань управління запасами за-

стосовуються математичні методи, то досліджува-

ну систему необхідно описати за допомогою мате-

матичної моделі. Математичні моделі управління 

запасами дозволяють знайти оптимальний рівень 

запасів деякого товару, який допомагає мінімізу-

вати сумарні витрати на покупку, оформлення й 

доставку замовлення, зберігання товару, а також 

збитки від його дефіциту.

У даній статі була розглянута стохастична 

модель управління запасами, яка має не тільки 

теоретичне, а й практичне значення. Ця модель 

може бути корисна як для оперативного плану-

вання, так і для стратегічного, а використовува-

ний інструментарій дозволяє проводити аналіз 

та управління ризиками для процесів формуван-

ня товарних запасів.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті наведено підходи до визначення поняття «виробничий потенціал», методи його 

оцінки та аналізу. Визначено основні показники, що характеризують виробничий потенціал промислових 

підприємств.

Ключові слова: потенціал, виробничий потенціал, ресурси, підприємницький потенціал.

Summary. In the article approaches were brought to the determination of concept of «productive potential», 

methods of its estimation and analysis. There were cortained basic indexes that which characterize productive potential 

of industrial enterprises.

Key words: potential, productive potential, resources, enterprise potential.

Постановка проблеми. Стабільний розвиток 

промислових підприємств, які володіють до-

сить високим виробничим потенціалом, є акту-

альним завданням не тільки для самих підпри-

ємств, але й у цілому для економіки України. У 

зв’язку з тим, що керування промисловими під-

приємствами, як правило, статично, виникає 

одна з основних проблем, рішення котрої неод-

мінно потрібно — проблема його визначення та 

методика оцінювання.

Наявність великого числа збиткових промис-

лових підприємств в Україні є наслідком того, що 

на підприємствах не створено надійних систем 

оцінки стану виробничого потенціалу. Вітчизняні 

й зарубіжні вчені не дійшли спільного висновку 

щодо трактування поняття «виробничий потен-

ціал», а також методики його оцінки, показників, 

що його характеризують. Тому необхідність більш 

глибокого дослідження підходів до визначення 

цієї категорії залишається актуальною.

Ринкові умови господарювання надають ши-

рокі можливості для змін умов функціонування 

промислових підприємств. Одночасно змінюєть-

ся характер і напрями процесів організації вироб-

ництва. Сьогодні вітчизняному виробництву при-

таманно далеко не повне використання факторів 

управління, які б забезпечували підвищення його 

ефективності, впровадження новітньої технології 

та сучасних методів управління виробництвом. За 

таких умов для забезпечення розвитку промисло-

вості необхідний пошук нових підходів щодо фор-

мування й використання виробничого потенціалу 

машинобудівних підприємств.

Аналіз основних напрямків досліджень і пу-
блікацій. Дослідженням виробничого потенціалу 

підприємства присвячено праці таких вітчиз-

няних учених, як: О. Анчишкіна, О. Арєф’євої, 

А. Архангельського, І. Должанського, О. Доби-

кіна, І. Дежкіна, Т. Загорної, І. Рєпіної, О. Федо-

ніна, О. Олексюка, Ф. Євдокімова, О. Мізіна та 

ін., а також зарубіжних: І. Ансоффа, П. Друккера, 

Р. Гранта, Д. Пенга, Д. Тееса, Д. Колліса, Л. Кор-

бетті, Г. Кларідгея та ін.

Мета статті — дослідити підходи до визна-

чення поняття «виробничий потенціал», методи 

його оцінки й аналізу, визначити основні показ-

ники, що характеризують виробничий потенціал 

промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Термін «потенціал» 

тлумачиться як «міць», «сила». У Великій Радян-

ській Енциклопедії наводиться визначення термі-

ну «потенціал» як «засоби, запаси, джерела, які є у 

розпорядженні і можуть бути мобілізовані у дію, ви-

користані для досягнення визначених цілей, здій-

снення плану; рішення певної задачі; можливості 

окремої особи, суспільства, держави у визначеній 

галузі [1, с. 428]. Одним із перших, хто застосовував 

і почав досліджувати поняття «виробничий потен-

ціал», був А. І. Анчишкін, який включив до нього 

«виробничі ресурси, їх об’єм, структуру, технічний 

рівень та якість», які у процесі виробництва пере-

творилися у фактори виробництва [2, с. 13].

Щоб належним чином визначити сутність 

категорії «виробничий потенціал», розглянемо 

поняття «потенціал». Цей термін походить від ла-

тинського слова «potencia», що в перекладі озна-

чає приховану можливість, здатність, силу, яке 

може виявитись за відомих умов [3, с. 352]. Для 

детальнішого дослідження сутності виробничо-

го потенціалу підприємства доцільно розглянути 

еволюцію наукового трактування терміна «потен-

ціал» в економіці різними авторами (табл. 1).

На думку В. Щелкунова, «під виробничим 

потенціалом розуміють можливості підприєм-

ства, результатом реалізації яких є товари та по-

слуги» [13]. Саме реалізація виробничого потен-

ціалу, за допомогою фінансового, управлінського, 

трудового та інших видів потенціалу, створює той 

продукт, який надалі стає вхідним ресурсом для 

маркетингового потенціалу.

Й. М. Петрович, І. О. Будіщева, І. Г. Устінова 

вважають, що «виробничий потенціал — це сукуп-
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Таблиця 1

Еволюція наукового трактування терміна «потенціал» в економіці
Автор Визначення

В. С. Нємчиков [4]
Потенціал розширеного виробництва — ресурсні можливості національної економіки 

для здійснення економічного зростання.

В. Я. Чевганова [5]
Економічний потенціал — це можливість підприємства використовувати виробничий 

потенціал для випуску продукції в умовах впливу макро- і мікросередовища.

Г. В. Герасимчук [6]

Потенціал — це максимальні можливості об’єкта функціонування з урахуванням чин-

ників впливу шляхом раціонального використання всіх видів ресурсів для досягнення 

потенціальних цілей.

І. М. Рєпіна [7]

Підприємницький потенціал — сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, техніч-

них, фінансових, інноваційних), навичок, можливостей керівників, спеціалістів та 

інших категорій персоналу для виробництва товарів, здійснення послуг, отримання 

максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку 

підприємства.

К. Г. Воблий [8]
Потенціал виробничих сил — потенційна можливість країни виробляти матеріальні 

блага для задоволення потреб населення.
О. І. Абалкін [9] Потенціал — це узагальнена характеристика ресурсів, прив’язана до місця і часу.

О. І. Анчишкін [10]
Виробничий потенціал — сукупність ресурсів, які у процесі виробництва набувають 

форми чинників виробництва.

О. І. Олексюк [11]

Потенціал підприємства — можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихо-

ваних альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи 

підприємства у певному середовищі господарювання (ситуаційно-ринкова складова) 

з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та 

інших обмежень.

О. С. Федонін [12]

Потенціал підприємства — інтегральне відображення поточних і майбутніх можливос-

тей економічної системи щодо трансформування вхідних ресурсів за допомогою при-

таманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально 

задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси.

Джерело: [4–12].

ність виробничих (матеріальних і трудових) ресур-

сів фірми, які можуть бути використані для реа-

лізації цілей виробничого підприємництва» [14]. 

Основою для його виділення є наявність певних 

ознак головних характеристик виробничого по-

тенціалу: складність структури, необхідність спеці-

альної методології для визначення; динамічність, 

обумовлена тісною залежністю від фактора часу.

Виробничий потенціал підприємства, на дум-

ку В. Д. Маркової та С. А. Кузнєцової, включає до 

себе такі складові [15]: технічний потенціал, тех-

нологічний потенціал, трудовий потенціал. Тобто 

технічний і технологічний потенціал входять до 

складу виробничого потенціалу. Водночас трудо-

вий потенціал є окремим видом потенціалу, хоча й 

має вагомий вплив на виробничий потенціал.

Для визначення виробничого потенціалу в різ-

них концепціях використовують різні підходи. Щодо 

визначення розміру виробничого потенціалу сфор-

мовано три основних підходи до нього: ресурсний 

(або обліково-звітний), структурний (функціональ-

ний) і цільовий (проблемно-орієнтований) [16, с. 68].

1. Ресурсний підхід, зорієнтований на ви-

значення виробничого потенціалу як сукупності 

виробничих ресурсів, визначає його величину як 

суму фізичних і вартісних оцінок окремих його 

складових. Оцінюючи виробничий потенціал, 

треба враховувати: матеріально-технічні ресурси 

з окремим дослідженням знарядь і засобів праці; 

трудові ресурси, енергетичні та інформаційні ре-

сурси, фінансові (грошові) ресурси.

2. Структурний підхід, зорієнтований на визна-

чення раціональної структури виробничого потенці-

алу підприємства, визначає його величину, виходячи 

з прогресивних норм і нормативних співвідношень, 

заданих найбільш досконалими технологіями, орга-

нізацією виробництва загалом і окремих підсистем 

підприємства, що використовуються в галузі.

3. Цільовий (проблемно-орієнтований) під-

хід, спрямований на визначення відповідності 

наявного потенціалу досягненню поставлених 

цілей, визначає його величину як рівень відповід-

ності окремих складових потенціалу необхідному, 

дещо ідеальному уявленню про склад, структу-

ру та механізми функціонування потенціалу для 

виготовлення конкурентоспроможності продук-

ції, який знаходить відображення у нормативних 

«деревах цілей» («деревах проблем») із широким 

спектром локальних і системних оцінок окремих 

елементів і взаємозв’язків. Рівень виробничого 

потенціалу визначається у процесі його викорис-

тання й оцінюється з точки зору його результа-

тивності, тобто ступеня задоволення (порівняно 

з конкурентами) потреб клієнтів, які спожива-

ють вироблену продукцію (надані послуги). Тому 

важливим етапом стратегічного аналізу є цільові 

оцінки виробничого потенціалу підприємства.

Вчені займають різні позиції щодо оцінки вели-

чини виробничого потенціалу, однак можна говори-

ти, що у цьому плані чітко виділяються такі підходи:

1) вартісна оцінка усіх ресурсів-складових 

потенціалу;
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2) оцінка величини виробничого потенціалу 

через переведення усіх ресурсів у трудовий екві-

валент;

3) визначення виробничої потужності під-

приємства як показника, що характеризує вели-

чину виробничого потенціалу;

4) оцінка величини виробничого потенціалу 

шляхом комплексної оцінки виведення узагаль-

нених показників.

В. Н. Авдєєнко та В. А. Котлов взагалі став-

лять під сумнів можливість визначити вклад 

певного елементу виробництва і зазначають, що 

ресурсний підхід не лише вказує на те, що вироб-

ничий потенціал «являє собою сукупність вироб-

ничих ресурсів цільового призначення, але й ро-

бить очевидною методику оцінки його величини 

як суми фізичних значень складових елементів» 

[17]. Тому вони вказують на те, що «найбільш уні-

фікованим та універсальним виміром елементів 

виробничого потенціалу є їх ціна чи вартість».

Виходячи з цих позицій, автори пропонують 

визначити величину виробничого потенціалу та-

ким чином:

 
,оф тр ер т іП B B B B B= + + + +  (1)

де П — величина виробничого потенціалу підпри-

ємства;

В
оф

 — середньорічна балансова вартість осно-

вних промислово-виробничих фондів підприєм-

ства, що також враховує витрати на їх модернізацію;

В
тр

 — вартість трудових ресурсів, що включає 

фонд заробітної плати промислово-виробничого 

потенціалу, фонд матеріального заохочення, ви-

трати на навчання, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації промислово-виробничого персоналу;

В
ер

 — вартість енергетичних ресурсів, котрі 

підприємство отримує зі сторони;

В
т
 — технології;

В
і
 — вартість інформації [18].

В. М. Архипов фізичний обсяг виробничих 

ресурсів пропонує оцінювати через чисельність 

промислово-виробничого персоналу, виходячи з 

такої формули:

 W
o
 = LK

L
 + ПВFK

w
,  (2)

де W
o
 — сукупна споживча вартість виробничих 

ресурсів;

L — чисельність промислово-виробничого 

персоналу;

K
L
 — коефіцієнт оцінки складу та якості тру-

дових ресурсів;

П — коефіцієнт заміщення основних вироб-

ничих фондів чисельністю промислово-виробни-

чого персоналу;

В — питома вага активної частини основних 

виробничих фондів;

F — вартість основних виробничих фондів у 

незмінних цінах;

K
w
 — коефіцієнт оцінки складу та якості осно-

вних виробничих фондів, де K
L
 і K

w
 враховують 

вплив науково-технічного прогресу на фактори 

виробництва [19].

Ю. Ю. Донець та А. В. Жаров також акцен-

тували увагу на визначенні величини виробничо-

го потенціалу засобами визначення виробничої 

потужності. На їх думку, перший «за своїм кіль-

кісним значенням може бути меншим чи рівним 

виробничій потужності виробничої системи цієї 

території, бо являє собою виробничу потужність, 

скориговану обмеженнями інших складових ви-

робничого потенціалу (наявність трудових, енер-

гетичних і матеріальних ресурсів)» [20]. Причому 

взаємозв’язок виробничого потенціалу та вироб-

ничих потужностей наведено такою моделлю:

 
.

1
max,

Т

Віj B nij
і
Р П y
=

= =∑   (3)

де Р
і
 — виробничий потенціал і-го територіаль-

ного комплексу, тис. грош. од.; П
Bij

 — виробнича 

потужність і-го підприємства, що знаходиться у 

j-му районі, тис. грош. од.; У
B. пij

 — коефіцієнт ви-

користання потужності і-го підприємства [21].

Викликає інтерес погляд С. В. Проскуркі-

на на визначення вартості виробничого потен-

ціалу підприємства [21]. На його думку, загаль-

на вартість

 Пз = Фо + Фоб + ЗПн + Всх,   (4)

де Пз — величина виробничого потенціалу;

Фо — середньорічні основні виробничі фонди;

Фоб — середньорічні обігові кошти;

Зпн — заробітна плата промислово-виробни-

чого персоналу підприємств;

Всх — відрахування на соцстрахування.

Таким чином, С. В. Проскурін, звертаючи ува-

гу тільки на найважливіші моменти, залишив поза 

увагою структурні зміни в основних виробничих 

фондах, рівень виробничих запасів підприємства, 

кваліфікаційний рівень працівників підприємств.

Оскільки виробничий потенціал підприєм-

ства являє собою складну систему, то рівень ефек-

тивного використання його основних елементів 

можна визначити, керуючись загальними засада-

ми економічного аналізу співвідношення резуль-

тату й витрат. Для аналізу виробничого потенціа-

лу необхідно використовувати такі показники, як 

відсоток зносу обладнання, що використовується, 

фондомісткість і матеріаломісткість продукції. Се-

редня частка приросту продукції за рахунок інтен-

сифікації виробництва показує, наскільки можна 

збільшити випуск продукції, не вкладаючи коштів 

у збільшення умовно-постійних витрат (трудові 

ресурси, обладнання тощо). Обсяг інвестицій у ви-

робництво, а також його зміни показують напрям 

змін у виробничому потенціалі підприємства. По-

казники для аналізу виробничого потенціалу про-

мислових підприємств наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2

Показники для аналізу виробничого потенціалу

Показники
Умовне 

позначення

Формула 

для розрахунку
Примітка

Обсяг виробленої продукції, тис. грн. V —
Розраховується за даними про основні по-

казники діяльності підприємства
Виробничні потужності (за поточним 

рівнем цін, тис. грн.) 
Vпот —

Розраховується за паспортами на облад-

нання, а також за цінами на продукцію

Фондомісткість продукції Фм Вф/V
Вф — вартість основних виробничих 

фондів

Матеріаломісткість продукції Мм Вм/V
Вм — вартість витрачених сировини та 

матеріалів
Відсоток зносу обладнання, 

що використовується
Вз — Розраховується за даними балансу

Середня частка приросту продукції 

за рахунок інтенсифікації виробництва
Уінт

Уінт = 100 

(1 – ΔZ/ΔP),%

ΔZ — приріст застосовуваних ресурсів за 

період;

ΔP — приріст обсягу продукції за певний 

період

Обсяг інвестицій у виробництво до за-

гального обсягу виробленої продукції
Оі Пр/V

Пр — приріст строк балансу 012,022 та 030 

(«нематеріальні активи», «незавершене 

будівництво», «основні засоби»)
Джерело: [22].

Виробничий потенціал суттєво залежить від 

орієнтації на найновітніші досягнення в техніці та 

технології галузі, що водночас впливає на реаліза-

цію вже існуючого потенціалу. Без постійного під-

тримання конкурентних переваг у виробництві 

створення виробничого потенціалу унеможлив-

люється; під впливом цього фактору успіху можна 

досягти тільки при закупівлі найновітнішого об-

ладнання й технологій, оскільки моральне старін-

ня відбувається досить швидко.

Одним із основних напрямів у підвищенні ефек-

тивності використання виробничого потенціалу зали-

шається орієнтація ліквідації втрат ресурсів (сировин-

них, енергетичних, трудових), яка можлива шляхом 

модернізації діючих технологій на базі інновацій.

Д. М. Черваньов та Л. І. Нейкова у монографії 

«Менеджмент інноваційно-інвестиційного роз-

витку підприємств України» роблять акцент на 

інноваціях як рушійній силі економіки. Як вони 

стверджують, важливої ролі набувають поглиблене 

вивчення можливостей використання інновацій 

як способу економічного розвитку, забезпечення 

державного регулювання і підтримки інновацій-

них процесів, розроблення й ухвалення правильної 

стратегії досягнення поставленої мети, способів її 

реалізації та шляхів фінансового забезпечення [23].

Цю думку підтримують також такі економіс-

ти, як В. Квінт та А. Кочетков [24]. Вони справед-

ливо підтверджують, що ефективність науки та 

техніки виробництва величезною мірою залежить 

від правильного вибору, оцінки і впровадження 

найважливіших інновацій.

А. Ю. Єгоров та Л. Ф. Нікулін підходять до 

управління виробничим потенціалом промисло-

вих підприємств через персонал підприємства і 

ставлять акцент на знаннях (кваліфікації та про-

фесіоналізмі), а також людському капіталі як го-

ловних чинниках економічного зростання [25].

Такої ж думки про головну роль саме кадрово-

го та управлінського фактору дотримується й автор 

праці «Новий менеджмент. Управління підприєм-

ствами на рівні найвищих стандартів» В. І. Бовикін 

[26]. Він пише: «Для успіху та меншої уразливості 

з боку зовнішнього середовища, що постійно змі-

нюється, для виживання в умовах конкуренції та 

досягнення своїх цілей недостатньо того, щоб ор-

ганізація тільки лише мала певний потенціал для 

ефективного (прибуткового) функціонування. Для 

реалізації цього потенціалу організація повинна 

бути внутрішньо ефективною, що можна характе-

ризувати наступним чином. Внутрішньо ефектив-

на організація раціонально використовує всі види 

ресурсів: трудові, матеріальні, фінансові, енерге-

тичні, виробляючи при цьому товари та послуги з 

мінімальними витратами й високою якістю». При 

цьому підвищення внутрішньої ефективності є за-

вданням насамперед менеджменту.

Розглядаючи структуру реалізованої промис-

лової продукції, наведену на рис. 1, можна зроби-

ти висновок, що визначення виробничого потен-

ціалу промислових підприємств має ураховувати 

специфіку та структуру української промисловос-

ті, розбіжності у розвитку окремих галузей.

Висновки. Трактування визначення «вироб-

ничий потенціал» є неоднозначним, як і методів 

його оцінки. Тому потрібно створити економічний 

механізм управління формуванням і використан-

ням виробничого потенціалу промислових підпри-

ємств. Керівники підприємств і фахівці-науковці 

повинні спільно розробляти програми розвитку 

усіх галузей промисловості з урахуванням регіо-

нального характеру виробництва, наявності ресур-

сів і попиту на продукцію. Процес управління ви-

робничим потенціалом промислових підприємств 

є складним. Особливістю є визначення існуючого 

потенціалу, визначення резервів і розробка заходів 
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щодо їхнього використання. Завдяки ефективному 

використанню цих резервів промисловість Украї-

ни може вийти на зовсім інший рівень.
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Джерело: Державний комітет статистики [27]
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті сформульовано основні етапи тактичного рівня планування конкурентоспромож-

ності підприємства. Запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівного під-

приємства ы розглянуто процес його функціонування.

Ключові слова: конкурентне середовище, конкурентоспроможність, конкурентна політика, конкурен-

тоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, виробництво, машинобудування, ма-

шинобудівна продукція.

Summary. The basic stages of planning at the tactical level ofcompetitiveness of enterprises have been formulated 

in the thesis. A mechanism for enhancing the competitiveness ofthe machine building enterprise was proposed and the 

process of its operation was considered.

Key words: competitive environment, competition, competitive policy, competitiveness of enterprise, competitiveness 

of products, production, engineering industry, engineering products.

Постановка проблеми. Машинобудування є 

комплексною галуззю, яка базується на викорис-

танні надбань і досягнень практично усіх галузей, 

воно є основою промисловості й відіграє вирі-

шальну роль у реалізації досягнень науково-тех-

нічного прогресу в усіх сферах господарства, од-

нак його поточний стан можна охарактеризувати 

як неоднозначний: останніми роками спостері-

гається спад виробництва. Намітилися негативні 

тенденції до втрати вітчизняними підприємства-

ми позицій на внутрішньому ринку, а також до 

зменшення частки машинобудівної продукції у 

структурі експорту. Це свідчить про те, що україн-

ські машинобудівні підприємства програють кон-

курентну боротьбу зарубіжним виробникам. Саме 

тому на теперішньому етапі розвитку економіки 

України особливої важливості набуває вирішення 

проблеми управління конкурентоспроможністю 

машинобудівних підприємств та їхньої продукції. 

Підвищення конкурентоспроможності машино-

будівних підприємств дасть змогу підвищити кон-

курентоспроможність усієї машинобудівної галу-

зі, створить попит на продукцію суміжних галузей 

і стане місцем впровадження наукових досягнень. 

Усе це має дати імпульс розвитку економіки Укра-

їни загалом і створити умови для удосконалення 

її структури в напрямку підвищення частки висо-

котехнологічних і наукомістких галузей, що дасть 

змогу підвищити рівень конкурентоздатності ві-

тчизняного машинобудування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичний генезис еволюції пізнання процесів 

конкурентоспроможності починається з праць 

відомих класиків: А. Сміта, Т. Мальтуса, Д. Рік-

кардо, І. Шумпетера, М. Портера, та інших праць 

економістів Р. Барро, Г. Манькива, Д. Йогерсена, 

Б. Балаши, Е. Бенуа, П. Кругмана, А. Крюгера, 

К. Мейєра, Ж. Моне, П. Робсона, А. Ругмана, 

Я. Тінбергена, Е. Хекшера, Ф. Хаспеслага, Д. Дже-

місона та ін. Вагомий внесок у дослідження про-

блем світового ринку машинобудівної продукції 

належить відомим вітчизняним вченим В. Ан-

дрійчуку, О. Білорусу, Б. Губському, Б. Данили-

шину, А. Кредісову, Д. Лук’яненку, Ю. Макогону, 

В. Новицькому, Ю. Пахомову, Ю. Савчуку, В. Сі-

денко, А. Філіпенку, В. Шинкаренку, Ю. Шишко-

ву, О. Шниркову та ін.

Метою статті є обґрунтування необхіднос-

ті формування механізму забезпечення розвитку 

конкурентноздатності промисловості вітчизня-

ного машинобудування.

Виклад основного матеріалу. Характерною 

особливістю сучасного етапу трансформації еко-

номіки України є мінливість і невизначеність рин-

кових умов, у яких функціонують підприємства. 

Розвиток економіки України тісно пов’язаний з 

вирішенням проблеми конкурентоспроможності 

підприємств і продукції.

Конкурентоспроможність підприємства й 

конкурентоспроможність продукції дуже важливі з 

погляду управління промисловим підприємством. 

Під конкурентоспроможністю продукції розумі-

ють сукупність цінових характеристик, якісних 

властивостей, а також особливостей продажу й об-

слуговування продукції, що вигідно відрізняють 

її від конкуруючої аналогічної продукції та дають 

змогу знаходити збут на ринку і задовольняти по-

треби покупців. А під конкурентоспроможністю 

підприємства — здатність вести господарську ді-

яльність таким чином, що дасть змогу протягом 

тривалого часу підтримувати присутність на ринку 

в такому обсязі, щоб прибуток від реалізації про-

дукції забезпечував не тільки підтримку існування 

підприємства, але й задоволення потреб покупців 

у сполученні з постійним підвищенням якості про-

дукції й удосконалюванням виробничого процесу.
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У процесі своєї господарської діяльності 

будь-яке підприємство реалізує дві мети, які по-

яснюються суспільним характером виробництва 

та приватним характером присвоєння його ре-

зультатів [1, с. 222–227].

У зв’язку з цим виникає необхідність і про-

понується розробка етапів технології тактичного 

планування конкурентоспроможності машинобу-

дівного підприємства і характеристики кожного з 

них. Тактичний рівень планування передбачає:

1. Аналіз ресурсних можливостей із реалізації 

обраних стратегій досягнення очікуваного рівня 

конкурентоспроможності. На цьому етапі вивча-

ється фінансове, технічне, майнове, кадрове, мате-

ріальне, енергетичне, інформаційне забезпечення 

реалізації обраних стратегій, зважуються ресурсні 

можливості й обмеження, аналізуються потенцій-

ні джерела залучення необхідних ресурсів, оціню-

ються ризики, пов’язані з цим процесом.

2. Обґрунтування інструментарію тактично-

го планування конкурентоспроможності. Перед-

бачається вибір методів і методик планування 

досягнення обраних стратегій конкурентоспро-

можності або вибір ключового підходу і способів 

планування конкурентоспроможності машино-

будівного підприємства.

3. Планування системи ключових показників 

діяльності підприємства у межах досягнення кон-

курентоспроможності. Для цього пропонується 

розробка системи інтегральних показників, які 

розкривають проблемні аспекти діяльності під-

приємства, повно і репрезентативно відображують 

різні сфери господарювання (виробничу, фінансо-

ву, збутову, маркетингову, кадрову, технологічну).

4. Розробка сукупності заходів із поточної реа-

лізації обраних стратегій конкурентоспроможності.

5. Фінансове обґрунтування запропонованих 

заходів. Передбачається розробка прогнозу впливу 

обраних стратегій на фінансовий стан підприємства.

6. Формування комплексу заходів із забезпе-

чення адміністративного впливу на досягнення 

конкурентоспроможності підприємства.

7. Розробка програми поетапного досягнення 

очікуваного рівня конкурентоспроможності під-

приємства. Це — завершальний етап технології 

планування конкурентоспроможності та деталізації 

стратегічного плану в поточному періоді [2, c. 154].

Отже, управління конкурентоспроможністю 

машинобудівного підприємства вимагає не лише 

її оцінювання, але і цілеспрямованого формування 

конкурентних переваг, планування, яке доцільно 

розглядати в стратегічному й тактичному аспектах.

Вищевикладена методика є універсальною 

технологією планування конкурентоспромож-

ності машинобудівного підприємства з урахуван-

ням тимчасового аспекту [3].

Функціонування механізму підвищення кон-

курентоспроможності здійснюється за допомогою:

— створення інформаційної системи, функ-

ціями якої є: збір даних про зовнішні та внутрішні 

дії на виробничу сферу підприємства; діагностика 

стану виробничої сфери; аналіз впливу дій та їх 

наслідків; розробка протидіючих заходів; конт-

роль та оцінка реалізації протидіючих заходів; за-

лучення до участі у створеній системі персоналу, 

зайнятого на виробництві;

— зниження виробничих ризиків підприєм-

ства за допомогою їх своєчасного виявлення й за-

побігання;

— виявлення й використання організаційних, 

трудових і технічних резервів з метою випереджа-

ючого розвитку та адаптації виробничої системи 

підприємства до зовнішнього середовища;

— вдосконалення виробничої структури 

і структури управління відповідними підроз-

ділами, здійснюючи при цьому: перерозподіл 

повноважень, обов’язків і завдань між учасни-

ками виробничої діяльності підприємства; змі-

на економічних, виробничих та управлінських 

взаємозв’язків ланок технологічного ланцюга 

всередині структури підприємства і між підпри-

ємствами галузі, між якими, за результатами діа-

гностики, виявлені проблеми і резерви;

— зміни економічної та інноваційної по-

літики виробництва, а також посилення й кон-

центрації особливостей виробництва на існую-

чому підприємстві.

У цілому реалізація такого механізму пови-

нна позитивно вплинути на підвищення конку-

рентоспроможності підприємств машинобудівної 

галузі, яка є однією з базових галузей економіки 

України [4, с. 168–173].

Рівень розвитку машинобудування є індика-

тором промислового та економічного рівня розви-

тку держави. Важке машинобудування — це бага-

тогалузевий комплекс, який є одним із провідних 

секторів національної економіки. Для підприємств 

цієї галузі характерна висока металомісткість, ве-

лика габаритність, а звідси й низька транспорта-

бельність продукції. Як правило, ці підприємства 

мають повний виробничий цикл — заготовку, об-

робку і складання, випускають продукцію невели-

кими серіями, інколи й одиницями.

Нині багатогалузевий машинобудівний комп-

лекс України об’єднує понад 11 тисяч підприємств. 

Частка машинобудування в українській промисло-

вості перевищує 15 %, у ВВП складає близько 12 %.

Перша половина 2010 року відзначилася 

зростанням індексу продукції машинобудуван-

ня, який за січень-липень поточного року склав 

31,3 % до відповідного періоду попереднього року. 

Ріст зумовлений переважно відновленням інвес-

тиційного попиту на зовнішніх ринках.

Протягом семи місяців 2010 року обсяг реаліза-

ції транспортних засобів та устаткування збільшив-

ся на 76 % до відповідного періоду попереднього 
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року. Продажі виробничого устаткування й машин 

збільшилися на 21,4 %, на сегмент іншого устатку-

вання припало скромніше зростання (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги реалізації продукції 

машинобудування, млрд. грн.

Також слід відзначити, що машинобудівна 

галузь в Україні є експортоорієнтованою, на зо-

внішні ринки потрапляє близько половини виро-

бленої продукції. При цьому експорт не диверси-

фікований і припадає переважно на країни СНД 

(насамперед Росію), які також дуже постраждали 

від кризи. У результаті різке скорочення інвести-

ційної активності у 2009 році на основних ринках 

збуту призвело до зменшення експорту продукції 

машинобудування на 37 % — до 6,89 млрд. дол. 

США. У першій половині 2010 року за рахунок 

поступового відновлення інвестиційного попиту 

на зовнішніх ринках відбулося зростання експор-

ту продукції машинобудування, порівняно з від-

повідним періодом попереднього року, більш ніж 

на 40 % — до 3,94 млрд. дол. США.

Світові кризові явища (восени 2008 року) 

особливо гостро відчули насамперед експорто-

орієнтовані підприємства машинобудування. Так, 

за даними Держкомстату, скорочення експорту 

продукції протягом 2009 р. спостерігалося майже 

в усіх підгалузях машинобудування. Найбільшим, 

більш ніж удвічі, воно було в експорті транспорт-

них засобів та шляхового обладнання і становило 

на 2724,9 млн. дол. Менше, ніж за попередній рік, 

експорт механічного й електричного обладнання 

зменшився на 1326,8 млн. дол., а експорт оптич-

них і медико-хірургічних приладів, навпаки, тро-

хи збільшився — на 36,0 млн. дол. У докризовий 

період темпи зростання машинобудування випе-

реджали темпи зростання як промисловості, так і 

ВВП у цілому (рис. 2) [5].

Галузями-лідерами стали машинобудування, 

металургія і харчова промисловість. Попит на про-

дукцію машинобудування характеризується висо-

кою чутливістю до загальноекономічних циклів і 

залежить від доступу до кредитних ресурсів. Зага-

лом за 2009 рік обсяги реалізації продукції маши-

нобудування зменшилися на 40 % після зростання 

на 24 % у 2008 році, при цьому спад виробництва 

склав майже 45 %, в інших галузях — 6–26,7 %. Та-

ким чином, машинобудування постраждало біль-

ше порівняно з іншими галузями промисловості.

Така ж динаміка спостерігається і в імпорті 

машинобудівної продукції внаслідок скорочен-

Рис. 2. Динаміка індексів промислової продукції

ня попиту на неї в багатьох галузях вітчизняної 

економіки. Так, наприклад, у 2009 р. скорочення 

імпорту механічного й електричного обладнання 

становило 7122,8 млн. дол., транспортних засо-

бів і шляхового обладнання — 9927,6 млн. дол., 

оптичних приладів і медико-хірургічних апара-

тів — 551,8 млн. дол. у порівнянні з 2008 р.

Посилення кризових явищ протягом 2009 р. 

відчули на собі більшість підприємств машино-

будування, що й призвело до масштабного спа-

ду виробництва, скорочення більше ніж удвічі у 

2009 р. спостерігалося у виробництві мостових 

та інших кранів, борон дискових, тракторів для 

сільського й лісового господарства, верстатів то-

карних і для оброблення дерева, вимірювальних 

приладів, автоматичних приладів та апаратури, 

легкових автомобілів, автобусів тощо.

Звичайно, це відобразилося внаслідок ланцю-

гової реакції на фінансових показниках діяльнос-

ті підприємств. Тобто, незважаючи на прибуткову 

діяльність у 2008 р., підприємства «Дніпровагон-

маш», «Луганськтепловоз», «Донбаскабель» та 

Київський мотоциклетний завод у 2009 р. все ж 

таки отримали збитки. А такі підприємства, як 

«Мотор Січ», «Азовмаш», «ХСЗ» (Херсонський 

суднобудівельний завод), «ЗТР» (Запоріжтранс-

форматор), завод «Супер», «Науково-виробниче 

об’єднання ім. Фрунзе» та «Харківський підшип-

никовий завод» (ХАРП), навпаки, продемонстру-

вали протилежний приклад і не лише перекрили 

збитки у кризовому 2009 році, а й отримали при-

бутки від своєї діяльності (табл. 1) [6].

У той же час у негативному, на перший по-

гляд, впливі світової нестабільності можна зна-

йти і позитивні моменти, зокрема — посилення 

інтеграційних процесів між підприємствами ма-

шинобудування на іншому рівні організаційно 

господарської взаємодії як у промисловому, так і 

фінансово-промисловому напрямках.

Так, наприклад, посилення інтеграційних 

процесів на підприємствах машинобудування від-

бувається у формі кооперації. Найважливішою 

рисою цієї форми інтеграції є самостійність, еко-

номічна свобода діяльності підприємств, спіль-

ність економічних інтересів усіх членів кооперації

Таким прикладом кооперації є утворення 

спільного підприємства між концерном «Азов-
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Таблиця 1

Фінансові показники діяльності підприємств машинобудування України у 2008–2009 рр. (млн. грн.)

Підприємство/завод

 (+) прибуток /

(-) збиток
2008 2009

Авіакосмічна промисловість
Мотор Січ — найбільший в СНГ виробник авіаційного й газотурбінного устаткування 2,6 741,2

Металургійне машинобудування
ЗАТ НКМЗ — Новокраматорський машинобудівний завод 773,4
Маріупольський завод важкого машинобудування -29 -167,4
ВАТ Краматорський завод важкого верстатобудування -26 -5,5
ВАТ Азовмаш 2,4 2,6

Гірничошахтне та гірничорудне машинобудування
ЗАТ НВК Гірничі машини — науково-виробнича компанія (Київ) 44,5
ВАТ Артемівський машзавод «ПЕРЕМОГА ТРУДА» -0,7 -1,4
ЗАТ КЗГО — Криворізький завод гірничого обладнання 114,4 57
ВАТ Горлівський машзавод -1,3 -1,4

Підшипникова промисловість
ВАТ ХАРП — Харківський підшипниковий завод -6,5 35,5

Залізничне машинобудування
ВАТ Дніпровагонмаш -163,3 -136,9
ВАТ Ізюмський ТРЗ -9,5 0
ВАТ ХК Луганськтепловоз 1,1 -157,4
ВАТ КВБЗ — Крюківський вагонобудівний завод 400 71,5
ВАТ ДТРЗ — Дніпропетровський тепловозоремонтний завод 7,5 0,3
ВАТ ЗЕРЗ — Запорізький електровозоремонтний завод 4,4 0,4

Приладобудування
ВАТ Рівненський радіотехнічний завод -4,1 -9,5

Автомобільна промисловість
ВАТ Запорізький автомобільний завод -189,8 -145
ВАТ КМЗ — Київський мотоциклетний завод 1,3 -8
АТ ХК АВТОКРАЗ 33,7 30,9
ВАТ ЛУАЗ — Луцький автомобільний завод -165,9
ЗАТ Єврокар 190,5 16,7
ВАТ КРКЗ — Кременчуцький колісний завод 26,1 1,1

Тракторне та сільськогосподарське машинобудування
ВАТ ВЗТА — Вінницький завод тракторних агрегатів 110
ВАТ Токмацький КШЗ — Токмацький ковальсько-штампувальний завод 5,3 2,1
ВАТ Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе -155 -104,1

маш» та Акмолінським заводом (Казахстан). До-

говір із казахськими машинобудівниками був 

підписаний у вересні 2009 р. і передбачає, що 

«Азовмаш» стане головним підрядником у поста-

чанні вагонів для Казахської залізниці і таким чи-

ном на найближчі роки буде завантажений замов-

ленням із визначеним ринком збуту [7, с. 6–7].

Продовжується також співпраця концерну 

«Азовмаш» із Вишакхапатнамським металургій-

ним заводом (Індія), де вже працюють три «азов-

машевських» 150-тоних конвертера, які потребу-

ють запчастин і модернізації, а у рамках індійської 

держпрограми підтримки металургії концерн роз-

раховує на участь у реконструкції сталеплавиль-

ного цеху № 1 цього ж заводу.

Стаханівський вагонобудівний завод (СВЗ) 

обрав фінансово-промисловий вид інтеграції, 

увійшовши до групи «Фінанси і кредит», яка вже 

надала підприємству фінансову підтримку. У рам-

ках «Програми підтримки вітчизняного виробни-

ка» (стартувала у січні) компанія поновила креди-

тування із закупівлі вагонів СВЗ за клієнтською 

програмою «Вагони і кредит». Зараз завод актив-

но просуває свою продукцію на ринки Прибалти-

ки та Росії, що дозволить йому розраховувати на 

випуск 1,8–2 тис. вагонів на рік, що буде достат-

нім для рентабельної діяльності підприємства.

Важливими чинниками посилення інте-

граційних процесів є відсутність замовлень, яка 

спонукає підприємства до активного пошуку 

нових зовнішніх ринків збуту, а також жорстка 

конкуренція зі світовими лідерами галузі — ком-

паніями Danieli (Італія), Siemens VAI (Австрія), 

SMS Demag (Німеччина), російськими заводами 

важкого машинобудування «Уралмаш» та «Брян-

ський машзавод», яка ще більше посилює праг-

нення вітчизняних машинобудівників до пере-

творення своїх конкурентів на партнерів через 

реалізацію спільних з ними проектів. Прикладом 

таких інтеграційних процесів у металургійному 

машинобудуванні є те, що Новокраматорський 

машинобудівний завод (НКМЗ), одне з найбіль-

ших підприємств України, яке експортує про-

дукцію важкого машинобудування, спільно з 

Danieli (Італія) приймає участь у тендерах в Індії. 

Також НКМЗ посилює інтеграційну взаємодію у 

напрямі розширення дилерської мережі за кор-

доном шляхом об’єднання зусиль з фірмами, які 

займаються постачанням електронної продукції 

для машинобудівників [8, c. 62].



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

74

Найбільшими виробниками вагонів в Україні 

є чотири компанії, які випускають до 90 % всієї 

продукції. Попередні 3–4 роки характеризувалися 

як збільшенням попиту на продукцію виробників 

вагонів, так і зростаючими цінами на неї. Сьогодні 

українське залізничне машинобудування — одна з 

найбільш експортоорієнтованих галузей промис-

ловості. Українські виробники до кризи займали 

35–40 % ринку РФ і 45 % — Казахстану.

У галузі машинобудування, ремонту і мон-

тажу машин та устаткування прогнозується по-

дальше нарощення обсягів виробництва: приріст 

у I кварталі вищий, ніж у відповідному періоді 

2010 року. Це забезпечується шляхом поєднання 

приросту виробництва для потреб внутрішнього 

ринку з використанням переваг міждержавної 

кооперації. Зростатиме випуск транспортного, 

важкого, електротехнічного, електронного, ін-

струментального та сільськогосподарського ма-

шинобудування.

Але внутрішній ринок машинобудування 

скоротився, його ємність становить менш ніж 

10 %. Змінилася структура ресурсів машинобуду-

вання, доля імпорту звеличилася до 38,8 %, а доля 

імпорту у вітчизняних споживачів машинобудів-

ної продукції звеличилася до 51,8 %, що дорівнює 

50 % внутрішнього ринку.

За роки кризи у галузевій структурі склалися 

негативні тенденції. Збільшилася доля базових 

галузей, питома вага яких становить 56,9 %; для 

порівняння у США, Великобританії, Франції, Ні-

меччині ця доля становить 4–7 %.

Така ситуація потребує перегляду промисло-

вої політики, розробки шляхів підвищення долі 

галузей кінцевого споживання.

Через недосконалу структуру товарного 

експорту виникла низка загроз економічній 

безпеці України: від’ємне сальдо зовнішньої 

торгівлі, зменшення припливу валюти, форму-

вання від’ємного сальдо платіжного балансу, 

деіндустріалізація економіки, зниження рівня 

соціальної безпеки.

Незважаючи на те, що українська продукція 

машинобудування експортується до 77 країн сві-

ту, структура зовнішньої торгівлі України не від-

повідає сучасним тенденціям на світовому рин-

ку i характеризується низьким якісним рівнем 

багатьох традиційних i потенційних експортних 

товарів; продукція українських машинобудівних 

підприємств є конкурентоспроможною лише на 

ринках СНД, зокрема Росії. Питома вага експор-

ту в інші країни є незначною.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, у цілому ситуація на підприємствах 

машинобудування й досі залишається складною, 

а світова фінансово-економічна криза лише заго-

стрює вже давно існуючі проблеми і призводить 

до збільшення кількості фінансово неспромож-

них підприємств.

У той же час дослідження останніх тенденцій 

розвитку галузі свідчить про формування пев-

ної позитивної динаміки обсягів виробництва й 

експорту продукції машинобудування. Не менш 

важливою тенденцією розвитку галузі є поси-

лення інтеграції як у промисловому, так і фінан-

сово-промисловому напрямах на підприємствах 

машинобудування. Тобто підприємства у проти-

стоянні кризі вдалися до ефективного антикризо-

вого управління, яке характеризується здатністю 

своєчасно і конструктивно адаптуватися до змін 

зовнішнього середовища через дослідження й 

удосконалення внутрішнього управління та фор-

мування структури діяльності, завдяки якій вони 

зможуть досягти стратегічних і поточних цілей.
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація. У статті обґрунтовано теоретичну базу для проектування й розробки єдиного інструмен-

тального середовища моделювання архітектури підприємства та його інформаційно-аналітичної системи 

управління економічною безпекою підприємства на основі комплексу формалізованих моделей предметної об-

ласті та методів онтологічного інжинірингу.

Ключові слова: інформаційно-аналітична система, економічна безпека підприємства, архітектура під-

приємства, онтологічний інжиніринг.

Summary. In the article grounded theoretical base for planning and development of unique instrumental 

environment of design of architecture of enterprise and his informative-analyticalcontrol system by economic safety of 

enterprise on the basis of complex of the formalized models of subject domain and methods of the ontological engineering.

Key words: informative-analytical system, economic safety of enterprise, architecture of enterprise, ontological 

engineering.

Постановка проблеми. В основі теоретичних 

і методологічних підходів управління інформа-

ційною системою підприємства лежить концеп-

туальне представлення організації як функціо-

нуючої системи бізнесу в умовах зовнішнього 

середовища, що динамічно змінюється. У практи-

ці управління це вимагає забезпечення зіставнос-

ті й спадкоємності стратегії бізнесу та ІТ-стратегії 

підприємства на основі моделей стратегічної від-

повідності, постійного реінжиніринга підпри-

ємства та його інформаційної системи, а також 

реалізації ІТ-стратегії через ІТ-інфраструктуру на 

всіх рівнях управління підприємством.

Ефективне планування і реалізацію ІТ-

стратегії нині пов’язують із наскрізним сервіс-

но-орієнтованим проектуванням. Фундамент для 

цього забезпечує архітектурний підхід і спеціальні 

методи і моделі аналізу й синтезу сервісної біз-

нес-архітектури та її інформаційної інфраструк-

тури. Концепція архітектури підприємства (англ. 

Enterprise Architecture, ЕА) є способом об’єднання 

й синхронізації функціональних складових і біз-

нес-потреб організацій, що трансформуються, з 

можливостями інформаційних технологій в умо-

вах їх зростаючої складності.

Посилення процесів інтеграції, складність 

управлінських та ІТ-систем, поява інформацій-

но-аналітичних систем на основі сховищ даних 

визначають складнощі проектування інформацій-

но-аналітичних систем управління економічною 

безпекою підприємства в існуючих методологіях 

і мовах організаційного моделювання, орієнто-

ваних на автоматизацію впорядкованих процесів 

 бізнесу, також виникають проблеми при описі 

архітектурних аспектів підприємства і процедур 

формування й ухвалення стратегічних рішень в 

інформаційно-аналітичних системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичною основою статті послужили праці ві-

тчизняних і зарубіжних авторів: Дж. Захмана [1], 

Н. Гуаріно [2], В. В. Годіна [3], Л. Ю. Григорьєва 

[4], Е. Зіндера [5] та інших.

Мета статті — обґрунтування теоретичної 

бази для проектування й розробки єдиного ін-

струментального середовища моделювання ар-

хітектури підприємства та його інформаційно-

аналітичної системи управління економічною 

безпекою підприємства на базі комплексу форма-

лізованих моделей предметної області та методів 

онтологічного інжинірингу.

Виклад основного матеріалу. Застосування ці-

лісного сервісно-орієнтованого підходу до проек-

тування архітектури підприємства та його інфор-

маційної системи вимагає вдосконалення методів 

та інструментів інформаційного менеджменту на 

базі архітектурного підходу, розробки єдиної комп-

лексної формалізованої моделі економічної безпе-

ки організації, що використовується на всіх рівнях 

архітектури підприємства. При навігації за різними 

рівнями архітектури підприємства необхідно під-

тримувати в процесі проектування єдиний формат 

представлення інформації та забезпечувати взаємо-

дію архітекторів бізнесу і системних архітекторів.

Складність, багатовимірність і різнорідність 

загальних схем архітектури підприємства обумов-

лює необхідність пошуку нових методологічних 

підходів і єдиного інструментального середовища 

для опису архітектури підприємства та його інфор-

маційної системи, щоб виявляти точки перетину і 

взаємозв’язку між функціями бізнесу і бізнес-стра-

тегією, а також ІТ-ресурсами. Розробка моделей 

формалізованого представлення економічної без-

пеки підприємства й інструментів системного про-

ектування його інформаційно-аналітичної систе-
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ми управління є актуальним завданням і визначає 

зміст міждисциплінарного дослідження у галузі 

управління, інформаційного менеджменту і про-

ектуванні інформаційних систем.

Під архітектурою підприємства розуміється 

всебічний і вичерпний опис усіх його ключових 

елементів і міжелементних відносин. Архітектур-

ний підхід пропонує спеціальні методи і моделі 

аналізу і синтезу сервісної архітектури бізнесу 

та її інформаційної інфраструктури. Фактичним 

стандартом у цій області з’явилася модель Джона 

Захмана, яка застосовується як загальна рамкова 

схема опису взаємозв’язку сервісів на різних рів-

нях архітектури підприємства, для встановлен-

ня горизонтальних і вертикальних зв’язків між 

ними, при виборі окремих архітектурних рішень 

і опису елементів цієї архітектури (від сервісів біз-

несу — до додатків). Модель представлена у ви-

гляді матриці, в якій основні аспекти або точки 

зору представлені як осі, по яких учасники проце-

су проектування розглядають спільні категорії ін-

формації на різних рівнях абстракції і деталізації. 

Структура загальних схем архітектури підприєм-

ства достатньо складна, повна схема EA за своєю 

суттю представляє багаторівневі ієрархічні струк-

тури типу страт або ешелонів, з якими працює 

бізнес-архітектор і системний архітектор, причо-

му робота з об’єктами є достатньо складною. По-

будова цілісного сервісно-орієнтованного підхо-

ду до проектування архітектури підприємства та 

його інформаційної системи управління еконо-

мічною безпекою визначає необхідність вдоско-

налення методів та інструментарію архітектурної 

роботи на базі рамкової схеми ЕА.

У практиці створення інформаційних систем 

управління економічною безпекою застосовують-

ся різні методології та технології організаційного 

моделювання і проектування інформаційних сис-

тем. У частині архітектурної роботи з процесами 

бізнесу сьогодні широко використовуються ме-

тодології і технології моделювання процесів біз-

несу, мови організаційного моделювання (SADT, 

DFD, IDEFx, ARIS, RUP, UML, BPML), а також 

CASE-засоби, що підтримують автоматизацію 

виконуваних процесів бізнесу на технологічному 

рівні рамкової схеми архітектури підприємства. 

Для моделювання окремих аспектів архітектури 

підприємства, пов’язаних із формуванням страте-

гії, використовуються різні моделі менеджменту 

(SWOT, GAP, PEST, BCG, модель Портера), які 

не забезпечені повнофункціональною інстру-

ментальною підтримкою. Велика кількість різних 

методологій і технологічних рішень, що їх підтри-

мують, множинність мов організаційного моде-

лювання породжують неузгодження моделей, що 

утруднює їх освоєння менеджерами і застосуван-

ня на практиці. Це призводить до розрізненості 

моделей та обумовлює необхідність їх узгодження, 

створення єдиної сталої термінології та глосарію. 

Іншою проблемою є те, що існуючі методології 

та технології проектування інформаційних сис-

тем добре справляються із функцією автомати-

зації виконуваних процесів, що формалізуються і 

структуруються у транзакційних системах, і слаб-

ко пристосовані для опису зв’язаних аналітичних 

додатків в інформаційно-аналітичних системах, 

де основою автоматизації є нерегулярний і непря-

молінійний процес ухвалення рішень.

Ускладнення архітектурної роботи в умовах 

постійної трансформації організацій зумовило 

появу інструментальних засобів моделювання ар-

хітектури підприємств, серед яких розрізняють: 

універсальні інтегруючі середовища (Zachman 

Framework, GERAM), мови моделювання підпри-

ємств (IDEF, ARIS, BPML), програмні середови-

ща моделювання (ARIS, Popkin System Architect, 

METIS), мета-моделі і мови мета-моделюван-

ня (UML Profile for Business Process Definition, 

UEML, Essential Project) та ін. Ці інструменти не 

дозволяють проводити комплексний облік усіх 

архітектурно-істотних чинників, є достатньо по-

верхневими з погляду деталізації референсної мо-

делі, не володіють достатньою функціональністю 

з технічної точки зору, не підтримують розвинені 

форми візуалізації й уявлення, пропонують кон-

цептуальний підхід і методологічне керівництво, 

не забезпечені мовами моделювання, або підтри-

мують окремі компоненти моделювання і види 

моделювання, окремі фази й етапи процесу моде-

лювання архітектури підприємства.

Поставлено завдання розробки інтегровано-

го комп’ютерного середовища як комплексно-

го інструментарію для архітектурної роботи для 

концептуального представлення економічної без-

пеки підприємства, що підтримує також функції 

моделювання бізнес-процесів, процедур і систем 

підтримки ухвалення рішень і служб для інтегра-

ції різних моделей предметної області підприєм-

ства, де рамкова схема EA виступає як початкова 

методологічна основа. Таке середовище повинне 

відповідати наступним вимогам:

— комплексний опис економічної безпеки 

підприємства та інформаційної системи управ-

ління з можливістю інтеграції, аналізу і синтезу 

різних архітектурних аспектів;

— вміст загальних і основоположних понять 

і відносин у моделі економічної безпеки підпри-

ємства з можливістю деталізації різних архітек-

турних аспектів;

— навігація по різних рівнях архітектурних 

схем підприємства, включаючи рівень розробки 

додатків і даних інформаційної системи управлін-

ня економічною безпекою;

— машино-читаємість і можливість трансля-

ції на інші мови моделювання цілком або част-

ково для інтеграції з існуючими методологіями 
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й інструментальними засобами проектування ін-

формаційної системи підприємства;

— забезпечення інструментами візуаліза-

ції моделей EA з можливістю їх інтерпретації 

широким колом фахівців (менеджерами, ІТ-

менеджерами, системними аналітиками й роз-

робниками додатків, а також всіма зацікавленими 

учасниками проекту);

— забезпечення єдності понятійного апарату 

і створення глосарію для всіх учасників процесу 

проектування архітектури підприємства та його 

інформаційної системи управління економічною 

безпекою підприємства.

Можливості і перспективи методу онтологіч-

ного інжинірингу для створення моделей опису 

економічної безпеки підприємства та його інфор-

маційної системи досить широкі. Для формалі-

зації базових категорій (складових) економічної 

безпеки підприємства запропонований онтоло-

гічний підхід. В області інформаційних техноло-

гій онтологія — це мова всеосяжної та детальної 

формалізації предметної області знань за допомо-

гою концептуальної схеми, яка включає словник 

понять, відносин і функцій інтерпретації. Звичай-

но концептуальна схема складається із структури 

даних, що містить всі релевантні класи об’єктів, їх 

зв’язку і правила (теореми, обмеження), прийня-

ті в цій області. Існує велика кількість мов опису 

онтологій, що поділяються на традиційні мови 

онтологій (DOGMA KIF, OCML, LOOM, CycL та 

ін.), і мови, створені в контексті Інтернет-сере-

довища (XML, RDF, RDFS, DAML, OIL, OWL).

Метод онтологічного моделювання відпо-

відає завданням реального дослідження і має на-

ступні переваги:

— онтологічна модель універсальна за своєю 

суттю і здатна описати різні аспекти інформацій-

но-аналітичної системи управління економічною 

безпекою підприємства — від системи стратегій і 

цілей до організаційної структури і системи біз-

нес-процесів;

— модель застосовна на різних рівнях дета-

лізації — від верхнього рівня для опису базових 

категорій економічної безпеки до рівня проекту-

вання інформаційної системи;

— легко адаптується й доповнюється, при 

цьому глибина опрацювання окремих аспектів 

визначається необхідністю та не регламентована 

методологією;

— інтегрує поняття різних аспектів економіч-

ної безпеки підприємства і систематизує понятій-

ний апарат;

— модель доступна для розуміння й корегу-

вання архітекторами бізнесу та ІТ-фахівцями, 

пропонує вербальне представлення категорій 

економічної безпеки підприємства;

— окремі аспекти архітектури економічної 

безпеки підприємства можуть бути описані на 

інших мовах моделювання з використанням по-

нять, уведених в онтологічній моделі;

— комплекс онтологічних моделей дозволяє 

вибудовувати взаємозв’язки сервісів і додатків на 

різних рівнях архітектури;

— онтології придатні для трансляції описів 

на інших мовах, що прийняті при розробці різних 

інформаційних систем, — такі як UML або XML.

Виділені класифікаційні ознаки створюва-

них онтологій економічної безпеки підприємства: 

щодо області застосування онтології відносяться 

до моделювання і проектування, виконують роль 

інтеграції різнорідної інформації, власник — під-

приємство, мова — неформальна, предметна об-

ласть — економічна безпека, глибина опрацю-

вування — різна залежно від вирішуваних задач. 

Процес створення комплексу моделей включає 

розробку онтологій різного рівня узагальнення, 

вид мета-онтології, що деталізується за допомо-

гою моделей складових економічної безпеки та 

прикладних онтологій. Для покриття різних ас-

пектів опису економічної безпеки розроблено де-

кілька різних за рівнем узагальнення моделей.

Комплекс моделей економічної безпеки під-

приємства представлений у вигляді семантич-

ної мережі онтологій і відображає загальну схему 

взаємозв’язків між окремими елементами архітекту-

ри підприємства, він призначений для вибору архі-

тектурних рішень та елементів, а також для встанов-

лення горизонтальних і вертикальних зв’язків між 

ними й різними архітектурними шарами рамкової 

схеми. Вершинами в мережі є різні моделі складо-

вих економічної безпеки підприємства, відповідні 

різним осям рамкової схеми EA, а ребрами — від-

носини деталізації і декомпозиції моделей (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс моделей управління економічною 

безпекою підприємства у вигляді семантичної 

мережі на базі онтологій

Комплекс моделей включає мета-онтологію 

як модель верхнього рівня узагальнення, модель 

складових економічної безпеки підприємства, що 

є за рівнем узагальнення моделлю предметної об-

ласті, і прикладну онтологію процедури форму-

вання й ухвалення стратегічних рішень у системах 

управління. Мета-онтологія використовується як 

інструмент інтеграції різних моделей підприєм-

ства і найбільш загального її опису. Вона відпо-
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відає основним осям архітектурних аспектів під-

приємства та її інформаційній системі управління 

економічною безпекою і є навігатором по різних 

шарах рамкової схеми EA.

Онтологічна модель економічної безпеки 

підприємства деталізує частину понять мета-он-

тології, що відносяться до верхнього шару рам-

кової схеми EA. Прикладна онтологія процедури 

формування й ухвалення стратегічних рішень у 

системах управління економічною безпекою при-

значена для проектування зв’язаних аналітичних 

додатків в інформаційно-аналітичних системах. 

Модель взаємозв’язана з моделями мета-онтоло-

гії і середовищем бізнесу і деталізує поняття стра-

тегії і системи збалансованих показників. Комп-

лекс моделей може бути розширений різними 

моделями нових складових економічної безпеки 

підприємства, реалізованими на різних мовах ор-

ганізаційного моделювання або мовах моделю-

вання інформаційної системи.

Висновки. Практична значущість запропонова-

ного онтологічного підходу до опису моделей скла-

дових економічної безпеки підприємства та його 

інформаційної системи полягає в наступному:

1. Поєднання методологій і технологій ме-

неджменту та інформаційного менеджменту в 

рамках узагальненого інструментального рішення 

дозволяє забезпечити всебічній опис економічної 

безпеки підприємства, щоавтоматизується, за до-

помогою виявлення прихованих взаємозв’язків 

і взаємозалежностей в моделях складових еко-

номічної безпеки, що полегшить навігацію по 

складних архітектурних схемах організації та її 

інформаційній системі. Застосування онтологіч-

них моделей на практиці сервісно-орієнтованого 

проектування сприяє реалізації підходу до про-

ектування зверху-вниз і дозволяє встановлювати 

зв’язок верхніх рівнів архітектури підприємства 

з методологіями і технологіями проектування ін-

формаційних систем транзакційного типу.

2. Застосування методу онтологічного інжи-

нірингу дозволяє здійснювати інтеграцію різно-

рідних представлень окремих аспектів економіч-

ної безпеки, суміщаючи моделі на різних мовах 

організаційного моделювання проектування ін-

формаційних систем організації.

3. Онтологія є інструментом системного про-

ектування системи підтримки ухвалення рішень і 

планування змін в інформаційній інфраструктурі 

інформаційно-аналітичної системи управління 

економічною безпекою. Онтологія стратегічної 

інформаційної системи дозволяє описати вза-

ємодію зв’язаних аналітичних додатків на різних 

стадіях процесу ухвалення рішень, здійснюваних 

на різних рівнях управління, включаючи страте-

гічний, при виконанні функціонала систем біз-

несу і сервісів ІТ-системи, транзакційних систем, 

сховищ даних і аналітичної системи.

4. Комплекс моделей дозволяє здійснювати 

координацію всіх учасників проекту з автомати-

зації, виступаючи в ролі єдиного глосарію, що 

описує поняття різних аспектів складових еконо-

мічної безпеки підприємства.

5. На базі онтологій може бути здійснена 

каталогізація всієї документації проекту з авто-

матизації.
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УДК 339.1 Т. М. Ісаєва

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Анотація. У статті розглянуто сутність і роль збалансованої системи показників як інструмента ре-

алізації стратегії підприємства, розроблено збалансовану систему показників для підприємства. Виділені 

основні етапи проведення оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства на основі засто-

сування збалансованої системи показників. Розрахований вплив збалансованої системи показників на при-

буток (дохід) підприємства з використанням кореляційно-регресійної моделі.

Ключеві слова: оцінка, ефективність, діяльність, підприємство, збалансована система показників, ко-

реляційно-регресійна модель.

Summary. In the article essence and role of the balanced system of indexes are considered as an instrument of 

realization of strategy of enterprise, and also the balanced system of indexes is worked out for an enterprise. The major 

stages of evaluating of the economic efficiency of enterprise on the basis of a balanced scorecard are highlights. The effect 

of balanced scorecard on profit (income) of the enterprise with using of the correlation-regression model is calculated.

Key words: estimation, efficiency, activity, enterprise, the system of indexes is balanced, correlation-regression model.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-

тку України характеризується достатньо вагоми-

ми змінами, що відбуваються в економіці країни 

й істотно впливають на розвиток окремих орга-

нізацій та підприємств. Удосконалення ринкових 

відносин і ринково-орієнтованого управління 

бізнес-процесами сприяє сталому і довгостроко-

вому функціонуванню суб’єктів господарювання.

Система управління розвитком підприємства 

за умови постійної зміни як зовнішнього, так і вну-

трішнього середовищ повинна сприяти не тільки 

виробленню стратегічних рішень, але й обов’язкової 

оцінки характеру стратегій, типу організаційних і 

виробничих структур, процедур контролю і плану-

вання, кваліфікації співробітників, їх реакції на но-

вовведення з метою підвищення конкурентоспро-

можності і виробництва підприємства.

Підприємства вимушені піклуватися про здат-

ність своїх внутрішньовиробничих систем до вияв-

лення проблем, сприйняття управлінських рішень 

підвищення ефективності діяльності. Для цього по-

трібний не тільки розширений стратегічний аналіз, 

який передбачає розгляд перспектив щодо фінансо-

вого розвитку, а й методи оцінювання внутрішніх і 

зовнішніх процесів діяльності підприємства.

Перспективним варіантом реалізації поточ-

ної та перспективної діяльності підприємства є 

Balanced Scorecard (BSC) (збалансована система 

показників, або карта збалансованих оцінок). У 

той же час деякі концептуально-методологічні 

аспекти застосування збалансованої системи по-

казників в управлінні ефективністю діяльності 

підприємств є досить дискусійними і вимагають 

більш поглибленого вивчення. Продовжують за-

лишатися актуальними питання, що стосуються 

можливості застосування фінансових показників 

як базисних для аналізу результативності вироб-

ничої діяльності. Потребують уточнення техно-

логія інтегрування фінансових і нефінансових 

інструментів управління ефективністю, механізм 

формування збалансованої системи показників 

її оцінки. Недостатність наукового опрацювання 

окресленого кола проблем зумовили актуальність 

і визначили вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-

годні збалансована система показників викли-

кала величезний інтерес як у зарубіжних, так і 

вітчизняних учених і менеджерів. Родоначальни-

ками цієї концепції є Р. Каплан і Д. Нортон. Серед 

інших фахівців, що також займаються питаннями 

розробки збалансованої системи показників, слід 

перш за все зазначити Х. Фридага, М. Брауна, 

М. Веттера, Ю. Вебера, М. Горського, М. Дані-

ліна, В. Івлєва, Р. Кащеєва, Е. Нілі, М. Мейєра, 

Ю. Нефьодова, П. Нівена, Н.-Г. Ольвії, К.-Й. Пе-

трі, X. Рампенсада, К. Редченко, Ж. Рой, С. Рой, 

Т. Попова, М. Федіна, П. Хорвата, У. Шеффера, 

І. Пономарьову, О. Сергєєву та інших.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 

основ і практичних рекомендацій щодо розробки 

та реалізації стратегічних змін підприємства на 

основі збалансованої системи показників і роз-

робка моделі оцінки ефективності діяльності під-

приємства на основі застосування збалансованої 

системи показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найґрунтовнішою серед різних видів збалансо-

ваних систем показників є Balanced Scorecard 

Д. Нортона і Р. Каплана, яка була розроблена як 

система комплексної оцінки бізнесу з урахуван-

ням як фінансових матеріальних, так і нематері-

альних факторів (активів) [1].

Збалансована система Д. Нортона і Р. Капла-

на трансформує стратегію в завдання й показники, 
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що згруповані за чотирма різними напрямками, 

такими як фінанси, клієнти, внутрішній бізнес-

процес, навчання й підвищення кваліфікації. Ця 

система є механізмом, мовою для поширення 

стратегії. За допомогою системи оціночних кри-

теріїв вона інформує співробітників про рушійні 

фактори сьогодення й майбутнього успіху. Чоти-

ри складових збалансованої системи показників 

дозволяють досягти балансу між довго- й корот-

костроковими цілями, бажаними результатами й 

факторами їхнього досягнення, а також жорстки-

ми об’єктивними критеріями й більш м’якими 

суб’єктивними показниками [2].

Також слід зазначити, що існують й інші мо-

делі збалансованих систем показників, як-от: 

модель BSC Л. Мейсела, піраміда ефективності 

К. Макнейра, Р. Ланча, К. Кросса, модель EP2M 

К. Адамса та П. Робертса, модель «стейкхолде-

рів», система селективних показників Ю. Вебе-

ра та інші. Кожна з моделей містить певний на-

бір факторів, які, на думку авторів, найбільш 

повно описують механізм управління набором 

взаємопов’язаних показників [3].

Щодо моделі Л. Мейсела, то в ній визначаєть-

ся чотири перспективи, на основі яких повинна 

бути оцінена діяльність фірми. На відміну від моде-

лі Нортона-Каплана, замість перспективи навчан-

ня й росту Л. Мейсел у своїй моделі використовує 

перспективу людських ресурсів. У ній оцінюються 

інновації, а також такі фактори, як освіта і навчан-

ня, розвиток продукції та послуг, компетентність і 

корпоративна культура. Таким чином, відмінності 

між двома зазначеними моделями є не дуже істот-

ними. Причина використання Л. Мейселом окре-

мо перспективи людських ресурсів полягає в тому, 

що керівництво підприємства має бути уважнішим 

до свого персоналу й оцінювати ефективність не 

тільки процесів і систем, а й співробітників.

Піраміда ефективності, запропонована К. Мак-

нейром, Р. Ланчем і К. Кроссом, передбачає те, що 

основною концепцією є зв’язок корпоративної 

стратегії, орієнтованої на клієнтів, з фінансовими 

показниками, доповненими декількома ключовими 

якісними (нефінансовими) показниками.

К. Адамс і П. Робертс розробили модель ЕР2М 

(Effective Progress and Performance Measurement). 

У цій моделі увага приділяється таким напрямкам 

діяльності, як обслуговування клієнтів і ринків, 

удосконалення внутрішніх процесів (підвищення 

ефективності й рентабельності), управління змі-

нами і стратегією, власність і свобода дій [4, с. 3].

Звернемо увагу й на те, що більшість моде-

лей враховують стратегію підприємства і безпосе-

редньо пов’язують її з діяльністю підприємства, а 

отже, і з формуванням збалансованої системи по-

казників. Однак в умовах сучасного бізнес-середо-

вища на перший план виходять нові фактори успі-

ху. Тепер є важливими не тільки агресивні дії, але 

й проведення ефективних реформ на всіх рівнях 

економіки, систематична робота з розвитку й удо-

сконалення системи стратегічного управління вже 

успішних компаній або цілеспрямоване управлін-

ня стратегічними змінами на підприємствах, що 

розвиваються і мають на меті досягти й утримувати 

стійку конкурентну перевагу [5, с. 181].

Таким чином, у концепції збалансованої сис-

теми показників так званий «баланс» має багато-

плановий характер, оскільки охоплює зв’язки між: 

фінансовими та нефінансовими показниками; стра-

тегічним та оперативним рівнем управління; мину-

лими та майбутніми результатами; внутрішніми та 

зовнішніми аспектами діяльності підприємства.

Враховуючи результати досліджень, можна 

зробити висновок, що найбільшого розповсю-

дження й довіри з боку керівників підприємств 

отримала модель збалансованої системи показни-

ків Нортона-Каплана. Тому саме цей інструмент 

було покладено в основу моделі збалансованої 

системи показників, що враховує можливість 

управління стратегічними змінами, які необхідно 

запропонувати, запровадити та закріпити відпо-

відно до організаційно-економічних і компетент-

нісних можливостей підприємства з урахуванням 

факторів зовнішнього середовища (рис. 1).

Рис. 1. Модель збалансованої системи показників 

з урахуванням стратегічних змін підприємства. 

Джерело: [6, с. 4]

Практика управління успішних закордонних 

компаній показала, що навіть коли підприємство 

ефективно функціонує на ринку та є конкуренто-

спроможним, воно повинно і далі запроваджувати 

стратегічні зміни. Якщо керівництво зупиниться 

на досягнутому і буде «знімати вершки», компа-

нія, ураховуючи життєвий цикл, згідно з моделлю 

І. Адізеса, перейде зі стадії зрілості до стадії аристо-

кратії і буде невпинно рухатися до занепаду. Отже, 

управління стратегічними змінами забезпечить під-

приємству у довгостроковому періоді підвищення 

ефективності господарської діяльності та зумовить 

досягнення стійкої конкурентної переваги.

У зв’язку з цим при виборі показників не-

обхідно враховувати результати стратегічного 
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аналізу підприємства і визначати найбільш важ-

ливі чинники, що впливають на положення під-

приємства в галузі. Основною метою досліджу-

ваного підприємства на даному етапі розвитку є 

оздоровлення фінансового стану, тому при роз-

робці збалансованої системи основний акцент 

зроблено саме на фінансових показниках, які 

безпосередньо впливають на досягнення стра-

тегічних цілей підприємства і мають кількісну 

оцінку (табл. 1).

Таблиця 1

Збалансована система показників для підприємства

Складова
Стратегічне

завдання

Ключові познаки

та напрямок їх позитивних змін

Фінанси Зростання прибутку підприємства

Підвищення коефіцієнта рентабельності активів 
Підвищення коефіцієнта рентабельності продаж
Підвищення коефіцієнта автономії
Приріст коефіцієнта абсолютної ліквідності
Приріст запасу фінансової стійкості

Внутрішні процеси Підвищити якість виробництва
Збільшення фондовіддачі
Зниження вартості основних фондів
Підвищення потужності виробництва

Клієнти
Підвищення ефективності складування 

та зберігання товарів

Збільшення коефіцієнтів оборотності товарних 

запасів

Розвиток

потенціалу

Підвищення культури виробництва, 

ефективності планування й постачання
Підвищення кваліфікації персоналу

Підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів
Збільшення продукції праці

Джерело: складено автором.

Таким чином, оцінка застосування збалан-

сованої системи показників у стратегічному 

управлінні підприємством має бути направлена 

на виявлення таких можливостей: підвищення 

фінансових результатів (економічний аспект); 

поліпшення системи мотивації персоналу (со-

ціальний аспект); можливість збільшення част-

ки ринку (маркетинговий аспект); поліпшення 

взаємодії між підрозділами, скорочення плин-

ності персоналу, зростання рівня освіти і підви-

щення компетентності працівників (організа-

ційний аспект) [7, с. 89].

Оцінювання економічної ефективності під-

приємства при впроваджені ЗСП має проводи-

тись за такими критеріями [8, с. 2]:

— фінансові та нефінансові показники з умо-

вою взаємозв’язку між собою, а також між органі-

заційними рівнями на підприємстві;

— економічний стан минулої і поточної ді-

яльності підприємств;

— показники для прогнозування майбутньо-

го підприємства — вартості або капіталізації ком-

панії, приросту об’єму продажів і виручки;

— взаємозв’язок показників із стратегією під-

приємства і стратегічними цілями;

— врахування інтересів і потреб зацікавлених 

сторін — акціонерів, вищого керівництва компа-

нії, споживачів;

— значущість, адекватність, послідовність і 

стабільність щодо логічної послідовності змін у 

системі; відстеження і реагування на них;

— ефективність впровадження системи по-

казників не повинна викликати особливих склад-

нощів щодо доступності інформації для розрахун-

ку і відсутності додаткових витрат.

Розглянемо два підходи до комплексної 

оцінки ефективності діяльності підприємства на 

основі збалансованої системи показників: оцін-

ки за інтегральним показником ефективності й 

оцінки ефективності за допомогою кореляційно-

регресійного аналізу [9, с. 50].

Перший підхід заснований на базі узагальню-

ючого інтегрального показника ефективності за 

очікуваним результатом від ухвалення стратегії роз-

витку на основі збалансованої системи показників 

і припускає два основні допущення: 1) визначення 

однорідної міри ефективності для різних стратегіч-

них цілей на основі збалансованої системи показ-

ників, яка може бути визначена як сума «зважених» 

за цілями результатів у вигляді прибутку (доходу); 

2) облік можливих змін у стані зовнішніх умов, які 

можуть мати істотний вплив на результати реалізації 

стратегії на основі збалансованої системи показни-

ків у цілому. Тому результативність досягнення кож-

ної конкретної мети носить імовірнісний характер.

З урахуванням цього пропонуються такі 

основні етапи методики оцінювання ефективнос-

ті застосування ЗСП.

На першому етапі визначається залежність 

ефективності провадження ЗСП у діяльність під-

приємства у відношенні до кожної стратегічної 

цілі. При цьому, якщо стратегічна ціль наведена 

у досягненні показника у кількісному вигляді, 

можна побудувати функцію відповідності, а для 

якісних показників — визначити за допомогою 

експертних оцінок.

На другому етапі виявляють відносну значи-

мість стратегічних цілей за шкалою від 0 до 1.

Третій етап визначає для кожної стратегіч-

ної цілі вірогідність досягнення можливого рів-
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ня ефективності (результативності) при впрова-

дженні ЗСП.

На четвертому етапі підсумовуються досяг-

нуті результати (за допомогою розрахунку клю-

чових і виробничих показників) за визначеними 

стратегічними цілями з метою отримання очіку-

ваного ефекту від реалізації стратегії на основі 

збалансованої системи показників у вигляді при-

бутку або втрат [10, с. 233].

Очікувану ефективність стратегії на основі 

збалансованої системи показників можна вирази-

ти функцією прибутку (доходу) [11, с. 233]:
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де ( )P D  — прибуток (дохід) від реалізації страте-

гії на основі збалансованої системи показників;

i  — кількість стратегічних цілей у стратегії 

розвитку на основі ЗСП;

z  — відносна значимість і-ї стратегічної цілі;

d  — вірогідність досягнення і-ї стратегічної цілі;

r  — результативність досягнення і-ї страте-

гічної цілі.

При прогнозуванні та розробці нових страте-

гій також доцільно використовувати кореляцій-

но-регресійний аналіз, який дає змогу не лише 

визначити вплив тих чи інших чинників на ре-

зультативний показник, але й спрогнозувати по-

дальшу діяльність підприємства і розробити про-

гнозний баланс.

Найбільш простою і досить строго обґрунтова-

ною моделлю є комбінована (адаптивно-мультиплі-

кативна) модель, тобто залежність виду [12, с. 234]:

 0 1 1 2 2
... n ny a a x a x a x= + + + + ,  (1)

де y  — результативний показник;

, 1,ia i n=  — коефіцієнти регресії;

, 1,ix i n=  — чинники, які впливають на ре-

зультативний показник.

Для дослідження рівня впливу визначених 

показників (табл. 1) на стратегічний прибуток був 

проведений кореляційно-регресійний аналіз за 

допомогою програми STATISTIKA. Отримані ре-

зультати розрахунку наведені на рис. 2.

Згідно з даними рис. 2 отримали регресійну мо-

дель для прибутку підприємства на основі застосу-

вання збалансованої системи показників (табл. 2).

На основі збалансованої системи показників 

були виявлені «вузькі місця» у системі управління 

підприємством із метою визначення стратегічних 

змін, які необхідно провести на підприємстві в 

майбутньому для покращення ефективності його 

Рис. 2. Результати кореляційно-регресійного 

аналізу. Джерело: складено автором 

за результатами кореляційно-регресійного аналізу 

програми STATISTIKA

діяльності, а також розроблені заходи щодо їх 

впровадження, а саме:

— програма оптимізації фінансового стану: 

спрямування прибутку на збільшення ліквідної 

частини капіталу (грошові кошти), формування 

резервного фонду та забезпечення оптимального 

співвідношення власного і позикового капіталу;

— програма підвищення ефективності праці 

робітників: залучення працівників до управління, 

підвищення кваліфікації працівників, упрова-

дження ефективної системи мотивації праці, по-

слаблення опору змінам;

— збільшення періоду обігу коштів: зменшу-

вати час їх перебування у сфері обігу, скорочувати 

запаси матеріалів, палива, тари, незавершеного 

виробництва до встановленого нормативу, при-

скорювати відвантаження готової продукції.

Висновки. Таким чином, розроблена збалан-

сована система показників для підприємства, з 

одного боку, допоможе йому зорієнтуватися з го-

ловним напрямком, у якому повинно рухатися 

підприємство, а з іншого — розроблені стратегічні 

зміни забезпечать йому у довгостроковому періоді 

підвищення ефективності господарської діяль-

ності. Використання збалансованої системи по-

казників забезпечує розрахунки не тільки «жор-

стких» (наприклад, дохід), а й «м’яких» (імідж 

компанії, задоволення працівників) показників 

ефективності діяльності підприємства, складання 

прогнозів на майбутнє, правильне визначення ці-

лей, розробку заходів щодо оптимізації діяльності 

підприємства, залучає в цей процес співробітни-

ків і допомагає втілити в життя те, що задумано.

Модель оцінки ефективності діяльності під-

приємства на основі застосування збалансованої 

системи показників включає сукупність показни-

ків, від виконання яких безпосередньо залежить 

досягнення заданої стратегічної мети; задаються 

умови, при яких обов’язкове виконання показни-

ків дає можливість враховувати інтереси власни-

ків підприємства, акціонерів, інвесторів; модель 

може бути використана для стратегічного пла-

нування й поточного контролю; вона дозволить 

проводити порівняльний аналіз з аналогічними 

економічними досягненнями підприємств.
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Таблиця 2

Оцінка впливу зазначених показників на прибуток (дохідність) підприємства 
через використання кореляційно-регресійної моделі

Складова
Індикатор 

(ключові показники ефективності)

Роки
Коефі-

цієнт 

регресії
2008 2009 2010 2011

Фінанси

Рентабельність активів (х
1
) 12,20372 16,48966 19,58861 16,49036 9744,602

Рентабельність продажів (х
2
) 77,1143 69,62949 75,13596 82,57765 1013,763

Коефіцієнт автономії (х
3
) 0,739696 0,563998 0,67197 0,693639 314968,796

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (х
4
) 0,035047 0,127181 0,611825 0,52724 594232,189

Коефіцієнт фінансової стійкості (х
5
) 2,841669 1,293567 2,048504 2,264123 104695,146

Середньорічна вартість оборотних засобів (х
6
) 1922355 2752300 4297486 5160786 0,179

Внутрішні 

процеси

Фондовіддача (х
7
) 1,18968 1,976165 2,304618 2,152795 218272,057

Середньорічна вартість основних фондів (х
8
) 4470062 4646788 5035268 5596160 -0,283

Середньорічна виробнича потужність (х
9
) 4573359 7374641 10833252 12455416 0,74

Клієнти Коефіцієнт оборотності товарних запасів (х
10

) 3673,081 5096,589 6999,023 7857,201 258,364

Розвиток

потенціалу

Забезпечення підприємства висококваліфі-

кованими працівниками (х
11

)
23075 21562 22010 24160 192,078

Продуктивність праці (х
12

) 236,482 426,0517 562,3025 513,8822 21836,265

Прибуток (Y )

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

2060990,21 9744,602 1013,763

314968,796 594232,189

104695,146 0,179 218272,057

0,283 0,074 258,364

192,078 21836,265 .

Y x x

x x

x x x

x x x

x x

= + + +

+ + +

+ + −

− + + +

+ +

Джерело: складено автором.

Запропонований у статті метод прогнозу-

вання й оцінювання ефективності впровадження 

збалансованої системи показників у стратегічну 

діяльність підприємства на основі узагальнюю-

чого інтегрального показника ефективності за 

очікуваним результатом і кореляційно-регресій-

ного аналізу дає можливість не лише визначити 

вплив тих чи інших чинників на результативний 

показник, але й спрогнозувати подальшу діяль-

ність підприємства. Зазначений метод демон-

струє, як за допомогою збалансованої системи 

показників нематеріальні активи, такі як підви-

щення якості продукції, наявність кваліфікова-

них працівників і запровадження нововведень, 

перетворюються у матеріальні результати — 

зростання доходів і підвищення рівня прибутку.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПЕРСОНАЛОМ

Анотація. У статті запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності економічних методів 

управління підприємствами і персоналом з використанням інтегрального показника і методів системного аналізу.

Ключові слова: методи управління, економічні методи управління, інтегральна оцінка, системний під-

хід, ефективність системи управління.

Summary. In the article a methodological hike is offered to the estimation of efficiency of economic methods of 

management enterprises and personnel with the use of integral index and methods of analysis of the systems.

Key words: management methods, economic methods of management, integral estimation, approach of the 

systems, efficiency of control system.

Постановка проблеми. Ефективність діяль-

ності сучасного підприємства залежить від ба-

гатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Вплив 

зовнішніх чинників на управління підприєм-

ством обумовлює його адаптованість і присто-

сованість до зовнішніх умов. Внутрішнє сере-

довище підприємства складається з багатьох 

управлінських систем і підсистем, які потребу-

ють відповідних методів управління.

В економічній літературі й виробничій прак-

тиці здебільшого виділяють три групи методів 

управління: адміністративні, економічні та соці-

ально-психологічні. Відомо також, що найбіль-

ший ефект досягається при комплексному засто-

суванні сукупності існуючих методів управління. 

Нашими дослідженнями доведена пріоритетність 

економічних методів управління в комплексній 

системі відомих методів, критерієм визначення 

якої стає результативність та ефективність вироб-

ництва, оцінка якої спрощується при застосуван-

ні інтегрального показника.

Саме такий методологічний підхід до пробле-

ми управління підкреслює актуальність, теоретич-

не і практичне значення цієї теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Розробці теоре-

тичних основ аналізу ефективності економічних 

методів управління присвятили свої дослідження 

такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти як 

П. Друкер, М. Мескон, В. Андрющенко, Г. Савиць-

ка, І. Герчикова, О. Большаков, Р. Фатхутдінов,та 

ін. Кожен з авторів застосовує свою класифікацію 

елементів за класифікаційними ознаками стосов-

но економічних методів управління та показни-

ків визначення ефективності їх використання. У 

залежності від ситуації, яку необхідно оцінити з 

економічної точки зору, вчені пропонують також 

різні показники. Здебільшого дія цих показників 

обмежується однією функціональною сферою ді-

яльності підприємства. Це або трудові ресурси, 

або фінансовий стан, або оборотні кошти тощо. 

Майже не застосовуються при оцінці ефективності 

економічних методів управління інтегральні по-

казники, які відображають інтегровані результати 

функціонування усіх підсистем та охоплюються 

економічними методами управління. Зокрема, за 

результатами наших досліджень [1; 2] розроблена 

модель систематизації класифікаційних ознак об-

ґрунтування пріоритетності методів управління 

підприємствами й персоналом. Але у наших робо-

тах і в публікаціях інших авторів не визначено ме-

тодів, які б дозволяли встановлювати ефективність 

методів управління підприємствами й персоналом 
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та обумовлювали напрями їх удосконалення із за-

стосуванням інтегральних показників.

Метою статті є удосконалення методів об-

ґрунтування інтегрального показника оцінки 

ефективності використання економічних методів 

управління підприємствами й персоналом із ви-

користанням методів системного аналізу на при-

кладі Старокраматорського машинобудівного за-

воду «ПАТ СКЗМ».

Виклад основного матеріалу. Дослідження-

ми встановлено, що методи системного аналізу 

дозволяють комплексно описати багаторівневу 

систему, дати кількісну характеристику основним 

компонентам цієї системи, описати взаємозв’язок 

між показниками і спрогнозувати її розвиток у 

майбутньому. Підприємство, на базі якого прово-

дяться дослідження, є також складною системою, 

яка утворюється з підсистем, що, у свою чергу, 

також містять складові елементи, які вступають у 

взаємодію один з одним завдяки методам управ-

ління. У свою чергу, методи управління також є 

системою, якою потрібно управляти з метою до-

сягнення цілей діяльності підприємства.

Як було зазначено вище, із розробленої нами 

раніше моделі класифікаційних ознак, яка побудо-

вана на базі аналізу трьох методів управління (еко-

номічних, соціально-психологічних та адміністра-

тивних) виділяються, як пріоритетні, економічні 

методи управління. До їх складу включені чотири 

підсистеми: стимулювання успішності праці, фі-

нансово-економічного управління, ціноутворення 

й інвестиційної, а також інноваційної політики.

Кожна із цих підсистем містить показники 

оцінки її ефективності. Запропонована система 

показників відображає внутрішні чинники, від 

яких залежить ефективність економічних методів 

управління. Визначено також, що економічні ме-

тоди управління є основним важелем, який при-

зводить до руху всю систему управління, характе-

ризує ступінь досягнення економічних інтересів, 

тому вони потребують інтегральної оцінки, яка 

має розраховуватися з усього комплексу показни-

ків, що їх характеризують.

Для розрахунку інтегральної оцінки еконо-

мічних методів управління використані методи 

розрахунку інтегральної оцінки потенціалу бага-

томірного динамічного об’єкту, які запропонував 

М. В. Шаланов [3].

З метою обґрунтування методологічного під-

ходу до визначення інтегрального показника, 

який характеризує ефективність застосування 

економічних методів управління підприємствами 

і персоналом, нами розроблено відповідну схему 

класифікації його складових елементів (рис. 1).

На базі аналізу рис. 1, для зручності подаль-

шого застосування схеми на практиці, показники 

містять умовні позначення в розрізі кожного бло-

ку. Перший індекс показника відображає його но-

мер у системі показників, а другий — номер блоку. 

Другий блок «Система фінансово-економічного 

управління» включає ще підсистеми, тому тут по-

казники містять три індекси, де: перший — номер 

підсистеми, другий — номер у системі показни-

ків, третій — номер блоку.

Проілюструємо методику інтегральної оцін-

ки потенціалу багатомірного динамічного 

об’єкту за даними річної фінансової звітності 

ПАТ «СКМЗ» за 2006–2010 рр. [4]. Як було ска-

зано вище, розрахунки виконуються за блоками 

системи економічних методів управління. Як 

видно з рис. 1, другий блок «Система фінансо-

во-економічного управління» містить ще підсис-

теми, тому приклад розрахунку комплексного 

показника ефективності її функціонування буде 

виконано саме для цієї системи.

На підставі зроблених розрахунків визначено 

залежність змінних у потенційних функціях кож-

ного блоку.

Потенційна функція з першої підсистеми 

«Платоспроможність та ліквідність» другого бло-

ку системи «Економічні методи управління» має 

вигляд:

 у
12

 = 0,609Z
112

 + 0,622Z
122

 + 0,492Z
132

, (1)

де: у
12

 — потенційна функція з першої підсистеми 

«Платоспроможність та ліквідність»;

Z
112

, Z
122

, Z
132

 — стандартизовані значення ета-

лонів показників Х
112

, Х
122

, Х
132

 відповідно.

Потенційна функція у другій підсистемі «Фі-

нансова стійкість» другого блоку системи «Еко-

номічні методи управління» має вигляд:

 у
22

 = 0,603Z
212

 + 0,500Z
222

 + 0,059Z
232

 + 

 + 0,613Z
242

 + 0,0809Z
252

. (2)

Потенційна функція третьої підсистеми «При-

бутковість та рентабельність» другого блоку систе-

ми «Економічні методи управління» має вигляд:

 у
32

 = 0,549Z
312

 + 0,340Z
322

 + 0,552Z
332

 + 

 + 0,314Z
342

 + 0,425Z
352

. (3)

Другий етап розрахунку, згідно з методикою, 

передбачає визначення виду потенційної функції 

інтегральної оцінки ефективності використання 

другого блоку економічних методів управління, 

яка, за нашими даними, має вигляд:

 y% = 0,323у
1
 + 0,809у

2
 + 0,491у

3
, (4)

де: у
1
, у

2
, у

3
 — еталонне значення потенційної функ-

ції першої, другої та третьої підсистем відповідно.

Останнім етапом оцінки є оформлення ре-

зультатів дослідження у вигляді графіку (рис. 2), 

який відображає динаміку інтегрального показ-

ника відносно системи.

Для більш наочного представлення інте-

гральної оцінки ефективності використання еко-

номічних методів управління в розрізі підсистеми 
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Рис. 1. Схема класифікації складових елементів інтегрального показника вимірювання ефективності 

використання економічних методів управління

Рис. 2. Динаміка зміни інтегрального показника 

оцінки ефективності використання економічних 

методів управління у розрізі системи 

«Фінансово-економічне управління» ПАТ «СКМЗ» 

у 2006–2010 рр.

«Фінансово-економічне управління» на рис. 2 у 

динаміці відображено фазовий портрет фінансо-

во-економічного управління підприємством.

Як свідчать результати проведених дослі-

джень, найбільш висока інтегральна оцінка 

спостерігається у 2006 році, до потенційного 

значення залишається лише 23,7 %. Протя-

гом 2007–2009 років має місце значний спад, 

підприємство реалізує свої потенціальні мож-

ливості у розрізі підсистеми «Фінансово-еко-

номічне управління» у 2009 р. лише на 24,4 %, 

оскільки еталонний стан дорівнює 100 %. Такий 

стан пояснюється труднощами, які виникали на 

підприємстві у зв’язку із загостренням фінансо-

во-економічної кризи в Україні у 2008–2009 рр. 

Згодом динаміка набуває позитивного значен-

ня, про що свідчить значення інтегральної оцін-

ки на рівні 57,8 %.

Висновки. Отже, отримані результати дослі-

джень дозволяють вибрати пріоритети управ-

ління фінансово-економічними методами. Так, 

спочатку проаналізовано потенційну функцію 

інтегральної оцінки, яка має вираз (4). Пріори-

тетним блоком (підсистемою) виступає та, яка 

має найбільшу питому вагу у виразі (4). Це — 
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управління фінансовою стійкістю, питома вага 

у потенційній функції 0,809. Наступним кроком 

є аналіз потенційної функції підсистеми «Фі-

нансова стійкість» (2). Найбільшу питому вагу 

тут займає значення коефіцієнту фінансової 

стабільності та коефіцієнту фінансової стійкос-

ті. Потім знову аналізується потенційна функ-

ція інтегральної оцінки й обирається наступний 

за пріоритетом показник тощо.

Розрахунки було проведено на прикладі другої 

системи «Фінансово-економічне управління». Ана-

логічним чином розраховуються комплексні оцінки 

систем «Стимулювання успішності праці», «Ціноут-

ворення та інвестиційна політика» й «Інноваційна 

політика». Далі, на підставі комплексних оцінок усіх 

систем, які входять до системи економічних методів 

управління, розраховується інтегральна оцінка еко-

номічних методів управління.

Практичне застосування наведеної класифі-

кації показників ефективності використання еко-

номічних методів управління дозволить вибрати 

пріоритети в управлінні господарською діяльніс-

тю підприємства.
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УДК 641.07 Л. П. Колєнченко

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 
НА РИНКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статті досліджено сутність інформаційного забезпечення маркетингового управління на 

ринку посередницьких послуг. Обґрунтовується важливість участі посередників у процесі маркетингового 

управління, їх значення та принципи діяльності на сучасному етапі розвитку української економіки.

Ключові слова: інформаційна система управління, маркетингова система, посередники, ринок посеред-

ницьких послуг.

Summary. In article the essence of information support of marketing management in the market of intermediary 

services is investigated. Importance of participation of intermediaries in the course of marketing management, their 

value and activity principles at the present stage of development of the Ukrainian economy is caused.

Key words: information control system, marketing system, intermediaries, the market of intermediary services.

Постановка проблеми. На даному етапі роз-

витку українського підприємництва найважли-

вішим ресурсом є інформаційні ресурси і знан-

ня, які можуть значно впливати на підвищення 

його конкурентоспроможності, інвестиційної при-

вабливості та капіталізації. Інформаційне забез-

печення процесу маркетингового управління 

діяльністю посередників на ринку формують сис-

теми нового класу в управлінні підприємством, а 

саме: управління взаємовідносинами з клієнта-

ми (Customer Relationship Management — CRM) 

й управління взаємовідносинами з партнерами 

(Partner Relationship Management — PRM).

Відповідно, на ринку посередницьких послуг 

постійні клієнти і надійні партнери посередника-

оператора на ринку — головне його багатство, тому 
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ставитися до інформації про них потрібно на най-

вищому рівні. Для управління взаємовідносинами 

з клієнтами і партнерами посередники використо-

вують сучасні CRM- та PRM-системи, які дозво-

ляють отримувати максимальну інформацію про 

клієнта або партнера в момент спілкування з ним.

Аналіз останніх публікацій. Питання інфор-

маційного забезпечення маркетингового управ-

ління посередницької діяльності стали пред-

метом наукових досліджень багатьох вчених: 

О. Ю. Беха, О. В. Горбенка, Дж. Діше, В. І. Мі-

щенка, Л. В. Синила, А. Б. Балабанця, Л. Г. Кльо-

би та Р. Л. Кльоби, А. К. Кравченка, Л. С. Співа-

ка. Окремі аспекти комплексного дослідження 

посередництва як форми підприємницької ді-

яльності були висвітлені у роботах Е. В. Майде-

бури, М. М. Єрмошенка та інших.

Метою дослідження є розгляд та обґрунтування 

моделі інформаційного забезпечення маркетинго-

вого управління на ринку посередницьких послуг.

Виклад основного матеріалу. При збуті това-

ру безпосередньо споживачу, без використання 

посередників, виробник отримує весь прибуток, 

але йому необхідно слідкувати за ефективністю 

реалізації своєї продукції. Він має реалізовувати 

свій товар настільки ж ефективно, що й профе-

сійний посередник, і за ту ж ціну. Часто посеред-

ники на протязі багатьох років вкладають значні 

кошти в організацію складування й транспорту-

вання, тому товаровиробникові для забезпечен-

ня настільки ж ефективного збуту необхідно буде 

витратити просто астрономічні кошти. Отже, 

кожен має займатися своїми справами: вироб-

ник — виробляти, а посередник, у свою чергу, 

має бути сполучною ланкою між виробником і 

споживачем і виконувати функцію доставки то-

варів до споживачів. Реалізація через посередни-

ка звільняє виробника від необхідності самотуж-

ки знаходити покупців і здійснювати продажі.

Послугами посередників користуються тому, 

що вони вміють найкращим чином запропонува-

ти товари цільовому ринку. Використовуючи свої 

зв’язки, навички, переваги спеціалізації і висо-

ку якість роботи, посередники, зокрема, можуть 

принести виробнику більше користі, ніж якби він 

здійснював би збут самостійно.

Посередники — це суб’єкти ринкових від-

носин, які сприяють встановленню контактів між 

виробниками та споживачами щодо оперативного 

й якісного руху товарів з метою ефективного задо-

волення потреб споживачів на комерційній основі.

Діяльність посередників базується на наступ-

них принципах:

— чесність і рівноправність у відносинах із 

партнерами;

— підприємливість;

— оперативність;

— обслуговування контрагентів;

— економічний інтерес суб’єктів господа-

рювання в організації опосередкованих каналів 

розподілу.

Функції посередників:

— дослідницька (збір інформації для плану-

вання й покращення обміну);

— стимулювання збуту (короткотермінові за-

ходи, спрямовані для швидкої реакції ринку у від-

повідь на пропоновану продукцію);

— встановлення контактів (налагодження й 

підтримання зв’язків із потенційними спожива-

чами);

— пристосування товарів до вимог покупців;

— проведення переговорів;

— транспортування товарів [1, с. 323–325].

Будь-який процес управління маркетинговою 

діяльністю ринку посередницьких послуг, неза-

лежно від структури служби маркетингу і кількості 

її співробітників, складається з наступних етапів:

1) дослідження джерел утворення інформації: 

збирання інформації про стан функціонування 

фірми, характер впливу змін і нових тенденцій зо-

внішнього середовища на діяльність фірми, про 

відхилення від планових або очікуваних показни-

ків і результати впливу прийнятих рішень;

2) збирання допоміжної інформації для 

об’єктивного і реального аналізу показників функ-

ціонування фірми під впливом факторів зовніш-

нього середовища;

3) збереження інформації. Вона має поступово 

опрацьовуватися й нагромаджуватися у відповідних 

базах даних, базах знань та електронних сховищах;

4) аналіз отриманої інформації: визначення, 

за якими параметрами відбулося відхилення від 

норм і критеріїв, виявлення факторів, які спричи-

нили ці зміни, виявлення ключових параметрів, 

які можуть позитивно вплинути на ліквідацію не-

гативних змін, підготовка альтернативних проек-

тних рішень для вибору і затвердження;

5) розрахунки і прогнозування впливу обрано-

го рішення на досягнення запланованої мети шля-

хом виправлення відхилень і коригування цього 

рішення для отримання ефективнішого результату, 

оскільки прогнозні розрахунки лише визначають 

тенденції зміни параметрів функціонування і по-

требують подальшого поглибленого аналізу;

6) упровадження й контроль виконання рішен-

ня, доведення його до безпосередніх виконавців.

Ринок посередників — це торгова діяльність 

організацій, фірм та інших юридичних осіб, які 

купують товари, послуги, цінні папери з метою їх 

наступного перепродажу. Предметом продажу є 

також документи на товар, цінні папери, послуги. 

Організаційно ринок посередників функціонує у 

вигляді бірж, аукціонів, ярмарок, торгів.

Для покращення роботи на ринку посеред-

ницьких послуг необхідним, на нашу думку, буде 

впровадження CRM- та PRM-систем. CRM- та 
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PRM-системи багато експертів розглядають не 

тільки як інформаційну систему і технологію, 

але і як бізнес-стратегію. Як правило, ці системи 

складаються з модулів управління контактами, 

автоматизації продажів, підтримки користувачів 

та інших залежно від функціональності. Осно-

вною метою роботи цих систем є отримання 

найбільш повної та достовірної інформації щодо 

покупця для найкращого його обслуговування й 

систематизація інформації щодо партнера. Осо-

бливої важливості використання CRM- та PRM-

систем набуває для маркетингового управління 

на ринку посередницьких послуг.

Головна ідея CRM- та PRM-систем: «Замість 

турботи про клієнтів — турбота про КЛІЄНТА 

(ПАРТНЕРА)». Причому про кожного з них інди-

відуально [2, с. 57].

Функціональні можливості CRM- та PRM-

систем:

— управління контактами (інформація щодо 

клієнта або партнера, історія контактів);

— управління діяльністю (календар, діловий 

щоденник);

— управління зв’язком (передача інформації, 

її збереження тощо);

— прогнозування (перспективи продажу, 

прогноз, маркетинг);

— управління чинниками залучення клієнтів 

і партнерів;

— управління документацією, розробка, 

впровадження стандартів, звітів, інформаційно-

рекламних матеріалів;

— аналіз продажів, надання аналітичних да-

них щодо продажів;

— конфігурація продукту, зберігання інфор-

мації щодо альтернативних варіантів продуктів та 

їх цінових характеристик [3, с. 45–46].

Управління відносинами з клієнтами (Customer 

Relationship Management — CRM) — це страте-

гія організації бізнесу, де відносини з клієнтом 

є найважливішою ланкою у діяльності підпри-

ємства, оскільки саме клієнти складають його 

основний актив. Визначаються можливості пе-

ренесення клієнтських взаємин у комерційну 

сферу. Мета CRM-систем — визначити найбільш 

«вигідних» клієнтів, навчитися найефективніше 

працювати з ними, запобігти їх «переходу» до 

конкурента і таким чином збільшити прибутко-

вість компанії [4, c. 21].

Сучасна CRM-система направлена на вивчен-

ня ринку і конкретних потреб клієнтів, завдяки 

цим знанням розробляються нові товари або по-

слуги, і таким чином компанія досягає поставле-

них цілей і покращує свій фінансовий показник.

Існує три CRM-підходи:

— оперативний — автоматизація споживчих 

бізнес-процесів, що допомагає персоналу в роботі 

з клієнтами виконувати свої функції;

— співробітницький — програма взаємодії зі 

споживачами без участі персоналу з роботи з клі-

єнтами;

— аналітичний — аналіз інформації щодо 

споживачів із різноманітними цілями.

Але в клієнтоорієнтованій компанії в основі 

стратегії та дії кожного співробітника лежить кон-

цепція CRM. Тобто метою компанії є задоволення 

потреб клієнтів.

Необхідно також звернути увагу на головні 

принципи CRM-систем, а саме: наявність єдино-

го сховища інформації, звідки в будь-який момент 

доступні усі відомості про усі випадки взаємодії з 

клієнтом; синхронізація управління множинни-

ми каналами взаємодії; постійний аналіз зібраної 

інформації щодо клієнтів та прийняття відповід-

них організаційних рішень.

Основні можливості СРМ систем:

1) управління бізнес-процесами — дозволяє 

автоматизувати послідовні операції, які викону-

ються співробітниками організації;

2) управління контактами — дозволяє здій-

снювати швидкий пошук важливої інформації 

щодо контрагентів, отримувати всю історію зу-

стрічей, переговорів, листування, угод і т. ін.;

3) планування й управління продажами — 

СРМ дозволяє складати плани за різними по-

казниками. Вся робота з клієнтом відбувається 

в одній системі: планування заходів, здійснення 

угод, підготовка і виписка необхідних звітних до-

кументів;

4) планування й управління закупівлями та 

доставками — у системі менеджери завжди мо-

жуть бачити наявність і кількість товарів на скла-

ді. Відповідальні співробітники можуть стежити 

за виконанням плану закупівель;

5) управління маркетингом — електронна 

розсилка, пряма розсилка, sms-розсилання. Сис-

тема дозволяє управляти маркетинговими захода-

ми і визначати їхню результативність;

6) автоматизація документообігу — до систе-

ми можна ввести шаблони будь-яких документів, 

щовикористовуються в організації, при цьому 

зникає необхідність ручного складання нового 

документа при виникненні події. Автоматичне 

виставлення рахунків і контроль оплати за ними 

через сумісність із Клієнт-банком;

7) можливість роботи в мережі;

8) легкість і швидкість у навчанні роботи із 

системою;

9) зміна маркетингової стратегії компанії у 

бік клієнта, коли вона зосереджена не на своїх по-

требах і можливостях підприємства, а на потребах 

клієнта. Надання клієнтові унікальної саме для 

нього споживчої цінності продукту є необхідною 

умовою успішної діяльності [5, с. 88–89].

Siebel PRM (Partner Relationship Management) 

автоматизує та спрощує взаємовідносини між 
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компаніями та їхніми партнерами різного типу: 

дистриб’юторами, дилерами, агентами, брокера-

ми. Маркетинг партнерських відносин із вико-

ристанням PRM-системи включає встановлення 

й розвиток із ключовими клієнтами довготермі-

нових партнерських відносин, заснованих на вра-

хуванні взаємних інтересів у веденні бізнесу.

PRM-система — це одна з нових технологій 

управління відносин із партнерами. У загально-

му може бути наведена у вигляді набору пропо-

зицій, за допомогою яких обслуговується кожний 

крок процесу взаємодії з партнерами, пов’язаних 

єдиною бізнес-логікою й інтегрованих у корпора-

тивне інформаційне середовище на основі єдиної 

бази даних. Будь-яке програмне забезпечення 

PRM має відповідні модулі (маркетинг, продажі, 

сервіс тощо) [6, с. 27–28].

Основні компоненти PRM-системи:

• Адміністрування партнерів. Управління кана-

лами збуту та відносинами з партнерами за рахунок 

автоматичного підключення до серверних систем і 

постійного оновлення інформації про партнерів.

• Управління замовленнями. Автоматизація 

процесів управління замовленнями, їх розподіл і 

коригування за різними видами продукції та галузя-

ми для різних партнерів у каналах розподілу; відсте-

ження ходу виконання й стану кожного замовлення 

з моменту його підготовки до повного виконання.

• Управління каналами і програмами збу-

ту. Відстеження виплат компенсацій партнерам 

зі збуту і винагорода посередникам, виявлення 

можливостей отримання додаткових прибутків, а 

також їх прогнозування.

• Управління програмою. Надання партнерам 

можливості автоматично брати участь у торгах, 

використовувати власні товарні знаки, вносити 

пропозиції та програмні матеріали з метою нала-

годження постійних постачань і підтримання сво-

єї торгової марки.

• Звітність та аналіз. Наявність інструмен-

тальних засобів моніторингу, оцінки та співстав-

лення результатів маркетингових кампаній, ре-

клами і різноманітних програм.

• Підготовка персоналу. Використання роз-

ширеної інтрамережі для підготовки, тестуван-

ня та сертифікації персоналу партнерів зі збуту, 

контролю за ходом цього процесу й оцінки його 

результатів [7, с. 40–41].

Siebel PRM дозволяє працювати разом із ваши-

ми партнерами у сфері розробки планів реалізації 

стратегічних цілей. Це допомагає проаналізувати 

ефективність партнерства, а також зпрогнозувати 

прибуток та управляти освоєнням ринку.

Основою успішної роботи CRM- та PRM-

систем є збереження всієї інформації про взаємо-

дію з клієнтами та партнерами в єдиній базі даних. 

Тому наступним етапом еволюції інформаційних 

систем управління, на нашу думку, має стати взаєм-

но інтегрована система — єдина автоматизована 

інформаційна система взаємодії зі споживачами 

і партнерами (Customers and Partners Relationship 

Management — CPRM), яка передбачає:

— можливість аналізу і прогнозування осно-

вних кон’юнктуроутворюючих чинників ринку;

— можливість виявлення передових тенден-

цій у реалізації посередницьких послуг;

— модуль виявлення системи взаємозв’язків 

між різноманітними чинниками, що впливають 

на стан ринку й обсяги продажів;

— функція аналізу конкурентоспроможності 

фірми, зіставлення споживчих властивостей, ціни 

витрат надання послуг у порівнянні з аналогічни-

ми показниками конкуруючих компаній;

— автоматизоване розроблення на основі ви-

вчення кон’юнктури і місткості ринку прогнозів 

із платоспроможного попиту на нові послуги;

— автоматизоване розроблення коротко- (1–2 

роки), середньо- (до 5 років) і довгострокової (до 

10–15 років) стратегій маркетингу посередника;

— автоматизована організація зворотного 

зв’язку зі споживачами і партнерами;

— автоматизація пошуку оптимального рі-

шення для конкретного споживача за рахунок об-

робки партнерської інформації;

— можливість аналізу методів розгляду і за-

доволення претензій та рекламацій, що надійшли 

від споживачів, і здійснення контролю за їхнім 

повним задоволенням у встановлені терміни [8, 

с. 348; 9, с. 18–19].

Висновки. Отже, в моделі маркетингово-

го управління на ринку посередницьких послуг 

фактично пропонується поєднати основні клю-

чові моменти концепцій маркетингової взаємо-

дії та індивідуалізованого маркетингу. Інтеграція 

маркетингу взаємодії до системи маркетингового 

управління на базі комплексної інтеграції CRM- 

та PRM-систем маркетингового управління на 

ринку посередницьких послуг забезпечить досяг-

нення конкурентних переваг за рахунок комплек-

сного використання маркетингових інструмен-

тів та інформаційних технологій управління як 

комплексом маркетингу, так і управління марке-

тинговими відносинами.

Перспективи подальших досліджень у зазначе-

ній сфері полягають у розробці логічної схеми робо-

ти інтегрованої інформаційної системи маркетин-

гового управління на ринку посередницьких послуг.

Література

1. Майдебура Е. В. Маркетинг услуг / 

Е. В. Май дебура. — К. : ВІРА-Р, 2009. — 571 с.

2. Діше Дж. CRM-навігатор : Посібник з 

управління взаєминами з клієнтами / Дж. Діше ; 

[пер. з англ. О. Сисоєвої]. — К. : Вид-во Олексія 

Капусти, підрозділ Агентства Стандарт, 2006. — 

375 с.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

92

3. Кльоба Л. Г. Використання маркетингово-

го підходу до управління / Л. Г. Кльоба, Р. Л. Кльо-

ба // Вісник Національного університету «Львів-

ська політехніка». — 2010. — № 4. — С. 45–47.

4. Горбенко О. В. CRM-рішення в Україні: 

ефективний інструментарій маркетингу або попу-

лярна тема / О. В. Горбенко, О. Ю. Бех // Вісник 

ДонНУ. — 2009. — № 5. — С. 20–23.

5. Синило Л. В. Сложнее, чем кажется — 

внедрение CRM // Новый Маркетинг. — 2006. — 

№ 3. — С. 87–95.

6. Кравченко К. А. Особенности управле-

ния крупными промышленными компаниями / 

А. К. Кравченко // Проблемы теории и практики 

управления. — 2007. — № 11. — С. 24–29.

7. Балабанець А. В. Система маркетингової 

взаємодії як об’єкт інтегрованого управління / 

А. В. Балабанець // Вісник Донецького націо-

нального університету економіки і торгівлі імені 

М. Туган-Барановського. — 2009. — № 3. — 

С. 39–48.

8. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність 

посередницьких організацій : навч. посібник / 

М. М. Єрмошенко. — К. : Національна академія 

управління, 2009. — 348 с.

9. Співак Л. С. Трансформаційна економіка: 

аспекти формування на ринку послуг / Л. С. Спі-

вак // Трансформаційна модель формування 

економіки України : зб. наук. праць. — Кремен-

чук : КІЕМ, 2007. — С. 17–21.

© Т. І. Компанієць, 2012

УДК 658.589 Т. І. Компанієць

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті виділено етапи формування інноваційної стратегії підприємства, запропоновано 

методику її вибору. Обґрунтовано етапи формування інноваційної стратегії підприємства і запропонова-

но методику, яка дасть змогу менеджерам здійснювати вибір інноваційної стратегії, що забезпечуватиме 

оптимальний довгостроковий розвиток підприємства.

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна стратегія, етапи інноваційної стратегії, прогресив-

на інноваційна стратегія, донорська інноваційна стратегія, адаптивна інноваційна стратегія, спекулятив-

на інноваційна стратегія.

Summary. In article stages of formation of innovative strategy of the enterprise are allocated, a technique of its 

choice is offered. Stages of formation of innovative strategy of the enterprise are proved and it is offered a technique 

which will allow to the managers to make a choice of innovative strategy which will provide optimum long-term 

development of the enterprise.

Key words: the innovative policy, innovative strategy, stages of innovative strategy, progressive innovative strategy, 

donor innovative strategy, adaptive innovative strategy, speculative innovative strategy.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якого 

підприємства неможливий без вироблення ним 

стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрун-

туються на нововведеннях, тобто мають іннова-

ційний характер. Стратегія розвитку підприєм-

ства базується на використанні науково-технічних 

досягнень у сфері організації, техніки і технології, 

ця стратегія націлена на спроможність підприєм-

ства використовувати комплексні інновації.

Необхідність швидкого розвитку економічно-

го потенціалу і створення ефективної системи мар-

кетингового управління українських промислових 

підприємств зумовлена важливим місцем іннова-

цій у процесі стратегічного планування, адже, спо-

глядаючи загальний стан інноваційної діяльності 

в Україні за останні роки, можна відмітити довго-

тривалу тенденцію падіння рівня інноваційної ді-

яльності в усіх галузях виробництва. Ефективний 

інноваційний розвиток можливий лише за умови 

вибору оптимальної інноваційної стратегії та її 

успішної реалізації. Розвиток будь-якого підпри-

ємства неможливий без вироблення ним стратегіч-

них напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на 

нововведеннях, тобто мають інноваційний харак-

тер. Стратегія розвитку підприємства базується на 

використанні науково-технічних досягнень у сфері 
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організації, техніки і технології, ця стратегія наці-

лена на спроможність підприємства використову-

вати комплексні інновації.

Аналіз останніх публікацій. В умовах ринкових 

відносин суб’єкти підприємницької діяльності по-

винні швидко і гнучко реагувати на потреби спожи-

вачів, легко пристосовуватись до змін кон’юнктури 

ринку, освоювати нові види технологій, продукції 

та послуг, сприяти послабленню корпоративного 

монополізму, створювати додаткові робочі місця. 

Сучасні підходи до управління інноваційною діяль-

ністю досліджували такі відомі вчені, як З. О. Ада-

манова, А. В. Гриньов, В. М. Гриньова, А. Г. Загоро-

дній, В. І. Ландик, В. М. Чубай, С. М. Ілляшенко, 

А. В. Савчук, Л. М. Варава та багато інших.

Мета дослідження — обґрунтування сутності 

та необхідності формування інноваційної страте-

гії підприємства і розроблення методики її вибору.

Виклад основного матеріалу. Україна стала на 

інноваційний шлях розвитку, про що свідчить ве-

лика кількість заходів, прийнятих на державному 

рівні, зокрема, прийняття Законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про ін-

новаційну діяльність» та ін. Але прийняття пев-

них законів не стало повною мірою стимулом до 

активізації інноваційної діяльності промислових 

підприємств. Головними причинами цього є: брак 

коштів як у господарюючих суб’єктів, так і у дер-

жави; відрив фінансового ринку та інвестиційних 

потоків від реального сектору економіки; відсут-

ність чітко визначених і законодавчо закріплених 

державних пріоритетів в інноваційній політиці.

Інноваційна політика — це підсумок інно-

ваційних ідей підприємця. Подібні ідеї є високо-

надійними індикаторами змін, які або відбулися, 

або відбудуться найближчим часом у діяльності 

підприємця. Спонукальними мотивами іннова-

ційних ідей та вироблення інноваційної політики 

можуть виступати внутрішні фактори, які діють у 

рамках даного підприємства, в межах галузі про-

мисловості. Велику роль відіграють також зо-

внішні фактори інновацій, які виникають поза 

цим підприємством або цією галуззю.

Узагальнення аналітично-статистичних дже-

рел інформації дозволяє нам виділити наступні 

групи факторів інноваційного розвитку підпри-

ємств, а саме:

• законодавчі — формують правову основу 

інноваційного розвитку підприємств в Україні на 

ґрунті системи законних і підзаконних актів;

• організаційно-управлінські — здійснюють 

вплив через інституційно-управлінські та інсти-

туційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;

• фінансово-економічні — визначають осо-

бливості здійснення інноваційної діяльності під-

приємств із позицій грошово-кредитних, бю-

джетно-податкових, амортизаційних важелів 

інноваційного розвитку;

• техніко-технологічні — здійснюють вплив 

на технічні та технологічні боки інноваційної ді-

яльності промислових підприємств;

• соціальні — відділяють вплив соціальних 

наслідків інноваційного розвитку від впливу ба-

гатьох інших факторів;

• екологічні — визначають вплив нових тех-

нологій, нових матеріалів, нових видів енергії на 

довкілля в процесі інноваційної діяльності під-

приємств;

• гуманітарні — впливають на інноваційний 

розвиток через ступінь освіченості населення, рі-

вень знань і науки в країні;

• інформаційні — визначають особливості ін-

новаційного розвитку підприємств на ґрунті ви-

користання інформаційних ресурсів [1, с. 102].

Закон України «Про інноваційну діяльність» 

визначає інновації як новостворені і вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукцію або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або 

іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і соціальної сфери; а іннова-

ційну діяльність — як діяльність, що спрямована на 

вирішення і комерціалізацію результатів наукових 

розробок і досліджень і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

На сучасному етапі розвитку ринкової еко-

номіки інновації виконують роль ефективного 

засобу конкурентної боротьби, адже завдяки ним 

створюються нові потреби, знижується собівар-

тість виробленої продукції, відбувається залучен-

ня інвестицій, захоплення нових сегментів ринку, 

як внутрішніх, так і зовнішніх. Інноваційний роз-

виток підприємства починається із вироблення 

стратегії управління ним. У більшості розвинених 

країн така стратегія охоплює етапи: інноваційний 

задум, інноваційний проект, інноваційний план, 

що використовуються для отримання (у названій 

послідовності) інформаційного забезпечення ін-

новаційної діяльності. Під інноваційною діяльніс-

тю розуміється діяльність колективу, спрямована 

на забезпечення доведення науково-технічних 

ідей, винаходів (новацій) до результату, придат-

ного до практичного застосування та реалізації їх 

на ринку з метою задоволення потреб суспільства 

в конкурентоспроможних товарах і послугах [2, 

с. 230]. У ст. 3 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» інноваційна діяльність визначається 

як «одна з форм інвестиційної діяльності», що 

здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і со-

ціальну сферу. Ця діяльність охоплює:

• випуск і поширення принципово нових ви-

дів техніки і технології;

• прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

• реалізацію довгострокових науково-технічних 

програм із великими строками окупності витрат;
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• фінансування фундаментальних дослі-

джень для здійснення якісних змін у стані про-

дуктивних сил;

• розробку і впровадження нової ресурсозбе-

рігаючої технології, призначеної для поліпшення 

соціального й екологічного становища.

Інноваційна діяльність пов’язана з трансфор-

мацією наукових досліджень і розробок, винаходів 

і відкриттів у новий продукт або новий техноло-

гічний процес, які впроваджуються у виробничий 

процес, або в новий підхід до соціальних послуг. 

Вона передбачає створення цілого комплексу на-

укових, технологічних, організаційних, фінансо-

вих і комерційних заходів, які у своїй сукупності 

ведуть до створення інновації «під ключ», тобто 

повністю готової до реалізації на ринку.

Управління інноваціями — порівняно нове 

поняття в науково-технічній, виробничо-техно-

логічній та адміністративній сферах діяльності 

професійних управлінців. Це система стратегіч-

ного управління інноваційними процесами з ме-

тою вивчення основних напрямків науково-тех-

нічної та виробничої діяльності й обґрунтування 

комплексу заходів щодо реалізації інноваційної 

стратегії [3, с. 95–96].

Інноваційну стратегію підприємства треба 

розглядати як опорну для всього кола питань і 

проблем, які має вирішувати товаровиробник.

Етапи формування інноваційної стратегії 

підприємства:

1. Визначення місії та встановлення страте-

гічних цілей підприємства.

2. Здійснення моніторингу внутрішнього і зо-

внішнього середовищ підприємства.

3. Аналіз впливу сильних і слабких сторін під-

приємства, а також загроз і можливостей його зо-

внішнього середовища на рішення щодо формуван-

ня і майбутньої реалізації інноваційної стратегії.

4. Пошук альтернативних для підприємства 

видів інноваційних стратегій, а також генеруван-

ня інноваційних ідей і видів новацій, які були б 

оптимальними та реальними у впровадженні для 

конкретного підприємства. Нові ідеї та новації 

вимагають доповнень або змін у процесі отри-

мання нових результатів аналізу зовнішнього і 

внутрішнього середовищ підприємства.

5. Аналіз переваг і недоліків альтернативних 

для підприємства видів інноваційних стратегій, 

перспективності запропонованих інноваційних 

ідей і можливості їх практичної реалізації, до-

цільності подальшого використання існуючих 

на підприємстві видів новацій. На цьому ж етапі 

необхідно здійснити оцінювання ризиків, при-

таманних конкретним видам інноваційних стра-

тегій підприємства, і достатності інноваційного 

потенціалу для їхньої реалізації.

6. Вибір оптимальної для підприємства ін-

новаційної стратегії, підбір інноваційних ідей 

і новацій, оптимальних для досягнення цілей 

підприємства і розроблення під них відповід-

них інноваційних проектів, виділення видів но-

вацій, впровадження яких розпочалося раніше 

й які доцільно впроваджувати й при реалізації 

обраної інноваційної стратегії, а також відмо-

ва від тих новацій, що втратили свою актуаль-

ність. На цьому етапі формують набір стратегій 

(стратегічний набір) підприємства, а також роз-

робляють детальні плани і програми реалізації 

інноваційної стратегії у розрізі всіх можливих 

аспектів цього процесу [4, с. 46–48].

Рішення про доцільність дотримання під-

приємством інноваційної стратегії пропонується 

приймати, використовуючи розроблену графічну 

модифікацію SWOT-аналізу [5, с. 96]. У разі пере-

ходу підприємства на інноваційний тип розвитку 

необхідно здійснювати вибір різновидів іннова-

ційних стратегій у розрізі стратегічних господар-

ських одиниць, видів діяльності тощо. Причому 

обов’язково необхідно визначити пріоритетність 

для підприємства існуючих і перспективних видів 

діяльності в залежності від виду обраної стратегії.

Прогресивна інноваційна стратегія — стра-

тегія, яка передбачає розроблення новацій влас-

ними силами підприємства (або разом з іншими 

підприємствами, організаціями, установами) та їх 

впровадження, а також купівлю новацій у сторон-

ніх підприємств із подальшим їх покращенням і 

впровадженням на підприємстві.

Донорська інноваційна стратегія — стра-

тегія, яка передбачає купівлю прав на вико-

ристання новацій або володіння ними, а також 

придбання новацій у сторонніх розробників, їх 

покращення й подальший продаж прав на їх ви-

користання або володіння ними.

Адаптивна інноваційна стратегія — стратегія 

купівлі новацій у сторонніх суб’єктів і подальшо-

го їх впровадження без будь-яких покращань на 

підприємстві.

Спекулятивна інноваційна стратегія — стра-

тегія купівлі новацій у сторонніх суб’єктів з метою 

подальшого перепродажу прав на їх використан-

ня або володіння ними [6, с. 348–350].

За допомогою експертного методу менедже-

ри вищої ланки управління повинні вирішити, 

на що саме вони будуть першочергово орієнту-

ватися при впровадженні на підприємстві у ви-

робництво інноваційної продукції та новітніх 

технологій: високу якість, низьку собівартість, 

розширення асортименту продукції тощо. Велику 

увагу необхідно приділити й вирішенню питання 

щодо орієнтування підприємства на вітчизняний 

чи зарубіжний ринки, або на їх поєднання, а та-

кож питання орієнтування підприємства на ри-

нок цілком у певному географічному масштабі, на 

його сегменти чи підсегменти. Паралельно із цим 

менеджери повинні вирішувати, яку позицію на 
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певному ринку прагне займати підприємство: «лі-

дера», «сильного впливу», «середнього впливу» чи 

воно згодне задовольнитися позицією «слабкого 

впливу». Якщо підприємство тільки виходить на 

певний ринок, то його поточна позиція зазви-

чай прирівнюється спочатку до позиції «слабкого 

впливу». Поточну ринкову позицію можна визна-

чити з урахуванням частки ринку, яку займає під-

приємство. Менеджери, виходячи з поточної та 

бажаної позицій підприємства на ринку, повинні 

обирати відповідно наступальну, оборонну чи від-

ступальну стратегію [7, с. 215; 8, с. 128].

Значну увагу також необхідно приділити ви-

значенню різновидів інноваційної стратегії щодо 

видів продукції, за рахунок яких можна ефек-

тивно реалізувати попередньо обраний різновид 

стратегії. Залежно від рівня конкурентоспро-

можності інноваційної продукції підприємства 

на стадії життєвого циклу виду продукції керів-

ництво повинно вибирати стратегію росту об-

сягів виробництва певного виду продукції, стра-

тегію стабільності або скорочення цих обсягів. 

Менеджерам вищої ланки управління необхідно 

також вирішити, чи будуть видаватися ліцензії 

на виробництво інноваційної продукції, права 

на яку належать підприємству.

Одночасно необхідно визначити, яку дина-

міку за певними видами діяльності підприємства 

забезпечать планові обсяги виробництва і реалі-

зації різних видів продукції. Зважаючи на рівень 

привабливості ринку та рівень конкурентоспро-

можності підприємства на ринку, необхідно ви-

бирати інноваційну стратегію росту, стабільності 

або скорочення обсягів певного виду діяльності. 

Слід зазначити, що конкурентоспроможність 

підприємства необхідно пов’язувати з конкрет-

ними ринками певної продукції, оскільки на од-

ному з них воно буде конкурентоспроможним, а 

на іншому — навпаки.

У разі незбіжності виду обраної інноваційної 

стратегії з поглядами на майбутнє підприємства 

певних осіб з його вищого керівництва можна, у 

разі потреби, спробувати, рухаючись у зворотному 

напрямку алгоритму вибору, адаптувати бажаний 

вид інноваційної стратегії (зростання, балансу-

вання, спаду) під існуючий і прогнозований стан 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ 

підприємства [9, с. 430].

Необхідно також звернути увагу на основні 

проблеми інноваційного розвитку в Україні та її 

регіонах. До них, зокрема, можна віднести:

• відсутність реальних механізмів об’єднання 

наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш 

значних і перспективних напрямах розвитку;

• інноваційна політика не має чіткої спря-

мованості у вирішенні конкретних економічних 

проблем регіонів, у їх реструктуризації із враху-

ванням ринкових чинників [10, с. 145].

Ось чому важливо виділити головні шляхи 

активізації інноваційної діяльності в Україні на 

сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки:

• по-перше, розробку і запровадження ме-

ханізму надання пільг промисловим підприєм-

ствам, які впроваджують і реалізують інноваційну 

продукцію;

• по-друге, поширення практики надання 

інноваційним підприємствам середньострокових 

кредитів зі знижкою кредитної ставки.

Таким чином, реалізація запропонованих на-

прямків активізації інноваційної діяльності в Украї-

ні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної 

активності промислових підприємств, стабілізува-

ти прискорений процес оновлення виробництва, 

ефективно використовувати внутрішні й залучені 

зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність.

Висновки. Отже, необхідно створити в Укра-

їні сприятливе інноваційне середовище, яке буде 

стимулювати товаровиробників до технологічно-

го оновлення виробництва, впровадження пере-

дових науково-технічних досягнень, створення 

конкурентоспроможних товарів і послуг. Також 

потрібно відмітити, що інноваційна діяльність на 

промислових підприємствах є головною засадою 

ефективності й у сучасних умовах потребує зна-

чної підтримки зі сторони держави і внесення 

змін до чинного законодавства.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті доведено, що необхідним фактором забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств на сучасному етапі є інноваційний розвиток. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку 

української економіки. Визначено напрями ефективного розвитку українських підприємств на ґрунті впро-

вадження інновацій з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна система, конкурентоспроможність, інновації.

Summary. It is proved that an essential factor of competitiveness of enterprises at the present stage is an innovative 

development. The modern state of innovation development of Ukrainian economy. The directions of the effective 

development of Ukrainian enterprises on the basis of innovation to enhance their competitiveness.

Key words: innovative development, innovative system, competitiveness, innovations.

Актуальність дослідження. Зміни структури 

світової торгівлі на межі ХХ–ХХІ ст., збільшення 

частки високотехнологічної та наукоємної продук-

ції, значне зменшення частки товарів первинної 

обробки та сировини обумовлюють актуальність 

впровадження інновацій в організаційно-виробни-

чу політику підприємства. В умовах трансформа-

ції виробничих систем на принципах концентрації 

виробництва і капіталу, галузевої та міжгалузевої 

диверсифікації, зміщення конкуренції у виробни-

чій сфері на конкуренцію у до- та післявиробничих 

сферах найважливішим фактором підвищення кон-

курентоспроможності стає інноваційний розвиток.

Постановка проблеми. Сучасні досягнення 

України в міжнародному вимірі конкурентоздат-

ності економіки, рівня розвитку й особливо ефек-

тивності функціонування національної іннова-

ційної системи є недостатніми для забезпечення 

сталого розвитку вітчизняної економіки, гаранто-

ваної національної безпеки, виходу в найближчій 

перспективі за рахунок економічного зростання 

на європейські стандарти.

Головна системна проблема полягає в тому, 

що результативність, якість функціонування і 

структура національної інноваційної системи — 

сектору досліджень і розробок, освіти, винахід-

ництва — не повною мірою відповідають потен-

ційним потребам інтенсивного розвитку сучасної 

економіки. З іншого боку, структурно і техноло-

гічно відстала вітчизняна економіка, отримана у 

спадок від СРСР, а також недостатньо розвинута 

система підприємництва залишаються вкрай не-

сприйнятними до сучасних досягнень науки та 

технологічних інновацій.

Для ефективного вирішення цієї проблеми 

необхідно визначити вихідні позиції основних 

компонентів національної інноваційної системи, 

ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-ін-

вестиційної моделі розвитку економіки, виявити 

основні чинники, що гальмують такий розвиток, 

а також наявні переваги і потенційні можливості 

для здійснення змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

уковці, аналізуючи проблеми інновацій, визна-
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чають три основних чинники ефективного впро-

вадження інновацій: достатнє фінансування 

фундаментальних і прикладних досліджень; пра-

вове поле для захисту інтелектуальної власності; 

сприятливе середовище для малого та середнього 

бізнесу як найбільш сприятливого до нововведень.

Інноваційно-циклічний характер економіч-

ного розвитку обґрунтовував Й. Шумпетер, який 

вважав поширення нововведень та економічне 

новаторство факторами економічної динаміки. 

Вчений доводив провідну роль великих компаній, 

що забезпечують фінансування інновацій та ви-

конують стабілізуючу функцію [1].

П. Друкер вважав, що при технолого-управ-

лінському підході пріоритетною формою влас-

ності стає інтелектуальна, яка визначає напрям і 

рівень розвитку суспільства [2, с. 432].

Ю. Кіндзерський визнав монополію найпо-

тужнішим двигуном прогресу, що досягається не 

дрібними підприємствами на ринку вільної кон-

куренції, а великими корпораціями на монополь-

них та олігопольних ринках [3, с. 19–29].

В. Геєць зауважує, що найважливішим є 

прив’язка будь-якої моделі інноваційно-інвести-

ційного розвитку до реальності політичного бут-

тя, можливості реалізувати її [4, с. 2–5].

У сучасних економічних працях сформова-

но методологічні підходи, що становлять наукову 

базу пошуку та вибору напрямів ефективного роз-

витку підприємства з використанням інновацій. 

Однак залишається низка дискусійних питань, 

що вимагають переосмислення міжнародного й 

національного досвіду впровадження інновацій-

ної системи розвитку задля підвищення конку-

рентоспроможності національної економіки.

Метою дослідження є розробка напрямів 

ефективного розвитку підприємств на ґрунті ін-

новаційного розвитку для підвищення рівня кон-

курентоспроможності підприємств на національ-

ному та міжнародному рівнях.

Виклад основного матеріалу. Розвиток систе-

ми виробництва під впливом науково-технічного 

прогресу був би неможливий без значних і довго-

строкових вкладень. Індустріальний розвиток сус-

пільства відповідає логіці нагромадження капіталу. 

У цих умовах зростає роль корпорації як найпер-

спективнішої організаційної форми підприємни-

цтва для забезпечення процесу нагромадження 

капіталу. Корпоративна форма інтеграції виробни-

цтва і капіталу забезпечує засвоєння нових, про-

гресивних технологій, досягнення зростання маси 

і норми доходу на сукупний капітал і значного 

підвищення конкурентоспроможності. Обмежені 

фінансові, виробничі, кадрові ресурси малих і се-

редніх підприємств стають перепоною на шляху 

масштабних проектів на цих підприємствах.

Теоретичні надбання інституціоналізму 50-х 

років ХХ ст. забезпечили перехід від переважно 

критичних оцінок діяльності корпорацій до сприй-

няття корпорацій як основного носія рушійної 

сили економічного прогресу. Дж. Гелбрейт вважав 

корпорацію монополістичним об’єднанням, що 

викликано до життя науково-технічним прогресом 

[4, с. 2–5]. Корпорація втілює в собі науково-тех-

нічний процес, є його породженням, одночасно 

корпорація сама встановлює напрями та пріорите-

ти розвитку науки й соціальний розвиток суспіль-

ства. Ринок дрібних підприємств учений оцінював 

як відмову від технічного прогресу.

До ключових вимог, що потребують страте-

гічних змін у державній науковій та інноваційній 

політиці, належать: глобалізація й неолібераліза-

ція світової та більшості національних економік, 

у тому числі української; безальтернативність ста-

лого економічного розвитку для кожної країни; 

нарощування у світі темпів технологічного про-

гресу, перехід національних економік на найвищі 

технологічні уклади; погіршення демографії, зни-

ження якості трудових ресурсів і посилення про-

цесів міграції населення.

Новий індустріально-технократичний підхід 

реабілітував великі корпорації від звинувачень у 

монополізації економіки та внутрішньому кон-

флікті інтересів.

Нова інституціональна теорія розробила кон-

цепції постіндустріального суспільства, основу 

яких становлять знання й людський капітал як 

пріоритетний об’єкт інвестування, а сфери аналі-

зу виходять за межі ринкового господарства.

Проте, як показує аналіз, недостатність цієї 

моделі доводить феномен «європейського пара-

доксу». Країни ЄС, які забезпечують усі вказані 

потреби і знаходяться в авангарді фундаменталь-

них досліджень, займають другорядні позиції 

після США, а в деяких напрямах — й після Япо-

нії. Країни Західної Європи та США мають при-

близний паритет у фінансуванні науки, створенні 

науково-технічних зон, захисті інтелектуальної 

власності, розвитку малого бізнесу, однак суттєво 

відрізняються за рівнем технологічного розвитку. 

Сфера корпоративного сектору розвиває та впли-

ває на розвиток технологічного знання у відповід-

ності до конкурентного середовища, а сфера дії 

малого бізнесу адаптує вже наявні технологічні 

знання до конкурентного середовища і впрова-

джує технології. Технологічні знання нагрома-

джуються й реалізуються у вигляді нових техно-

логій переважно великими корпораціями, а їхній 

недостатній розвиток у Європі можна покласти до 

пояснення феномену «європейського парадоксу».

Відсутність національних великих корпора-

цій призводить до виведення інноваційних про-

цесів за межі країни, коли академічні наукові 

знан ня трансформуються у технології іноземни-

ми корпораціями без жодного зиску для націо-

нальних товаровиробників.
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Двигуном інноваційного розвитку є глоба-

лізація. Супротивники глобалізаційного розви-

тку визначають негативний вплив глобалізації 

на основний двигун прогресу — ринкову конку-

ренцію, яка під впливом глобалізації перетворю-

ється на свою протилежність — глобальну моно-

полію [5, с. 68–72]. Нездатність досягти рівня 

міжнародної конкурентоспроможності віднімає 

шанси на виживання не тільки у окремих това-

ровиробників, але й у цілих країн.

Корпорації розвивають різні форми нецінової 

конкуренції, використовуючи конкурентні пере-

ваги технологічних та організаційних інновацій для 

підвищення конкурентоспроможності; слаборозви-

нені країни можуть використовувати як конкурент-

ні переваги лише дешеві природні ресурси і гранич-

но дешеву робочу силу. Випереджальне створення 

інновацій вимагає колосальних витрат на НДДКР, 

що недоступні слаборозвиненим країнам.

Зростаюча залежність національної економі-

ки України від зовнішніх факторів, у тому числі 

негативних, обмеженість і коштовність енерге-

тичних ресурсів, необхідність більш раціонально-

го використання сировинної бази і робочої сили 

мають служити стимулом для використання інно-

вацій задля підвищення потенціалу віддачі від на-

явних у країні та імпортованих поза її меж ресур-

сів, переходу вітчизняної економіки до стандартів 

економічно безпечного виробництва і споживан-

ня з метою забезпечення сталого економічного 

розвитку в цілому [6, с. 29].

Хоча Україна є однією з найбільш багатих 

країн світу на природні ресурсі, їхнє викорис-

тання у національній економіці є вкрай нераціо-

нальним. По-перше, залишається дуже високою 

ресурсоємність ВВП, яка у 2–3 рази перевищує 

середній рівень, властивий країнам ЄС. По-друге, 

зберігається низький рівень глибини перероб-

ки мінеральної сировини. По-третє, зростають 

обсяги експорту сировини і продукції з неї. Так, 

сьогодні Україна експортує понад 85 % металу, що 

виробляє вітчизняна металургія [6, с. 30].

Розширення використання власних міне-

ральних ресурсів, особливо надмірне експорту-

вання сировини і продукції з неї з низьким рівнем 

доданої вартості, викликають для України не тіль-

ки негативні економічні наслідки, а й екологічні, 

зокрема забруднюється навколишнє сере довище, 

посилюється деградація земель, зростають тех-

ногенні загрози. У сукупності із кліматичними 

змінами і загрозами вони суттєво впливають на 

вибір державних рішень стосовно забезпечення 

ефективного, сталого економічного розвитку кра-

їни. Ці рішення можуть базуватися лише на нових 

знаннях, високих технологіях та інноваціях.

У міжнародних економічних ланцюжках (у 

системі міжнародного поділу праці на базі аутсор-

сингу) країни, що розвиваються, займають сектор 

масового виробництва стандартизованої продук-

ції, у той час як у розвинених країнах розташову-

ються НДДКР, наукоємні виробництва, банки.

Засобом протидії периферизації й деградації 

національної економіки України стає негайна пе-

реорієнтація на науково виважені програмно-ці-

льові підходи до розвитку національної економіки. 

Основою формування напрямів конкурентної по-

літики в Україні має стати максимальне поєднан-

ня усіх видів інновацій, пріоритетний розвиток 

інформаційноємних виробництв — механізмом 

здобуття конкурентних переваг, а застосування й 

поширення «мета-технологій», ноу-хау — інстру-

ментом конкурентного прориву [7, с. 4–14].

Процеси розроблення й впровадження різ-

них видів інновацій мають бути взаємозв’язані 

та взаємозалежні, здійснюватися на системному 

ґрунтімаксимального поєднання усіх видів інно-

вацій. Неврахування системності впровадження 

інновацій, акцентування уваги на здійсненні ор-

ганізаційного й інституційного реформування 

породили, навпаки, антиінновації. У провідних 

країнах органічне поєднання усіх складових інно-

вацій забезпечило системність розвитку.

Домінуючим для України має стати шлях роз-

витку, що ґрунтується на використанні стратегії 

нарощування інноваційного потенціалу з ураху-

ванням державних пріоритетів у сфері науково-

технічного прогресу. Міжнародною практикою 

визначено три типи стратегій інноваційного роз-

витку: стратегія перенесення, що полягає у пере-

несенні й використанні досягнень зарубіжного 

науково-технічного потенціалу; стратегія запози-

чення, що передбачає освоєння виробництва ви-

сокотехнологічної продукції інших країн шляхом 

використання власної дешевої робочої сили та на-

явного науково технічного потенціалу; стратегія 

нарощування з використанням власного науко-

во-технічного потенціалу, залученням іноземних 

вчених і конструкторів, що забезпечує інтеграцію 

фундаментальної і прикладної науки [8, с. 17–27].

До основних стратегічних завдань у напряму 

забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України нами віднесено наступні (які свого часу 

регламентовано Державним агентством України 

з інвестицій та інновацій): розвиток національ-

ної інноваційної системи і створення умов для її 

інтеграції з європейською та світовою інновацій-

ними системами; сприяння створенню в Україні 

інвестиційного ринку, у тому числі через венчурне 

інвестування; фінансове забезпечення ефектив-

ного економічного стимулювання інноваційної 

діяльності; забезпечення розвитку інноваційного 

потенціалу регіонів; підвищення рівня інформа-

ційно-аналітичної, методичної, організаційної та 

іншої підтримки суб’єктів господарювання у сфері 

інноваційної діяльності; розроблення й реалізація 

заходів зі стимулювання політики реінвестування 
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доходів, заохочення вкладення довгострокових 

фінансових інвестицій; вжиття заходів щодо спри-

яння інвестуванню, мобілізації інвестицій та про-

ведення аналізу впливу інвестиційних процесів на 

національну економіку; розбудова ринкової інфра-

структури, запровадження міжнародних стандартів 

обліку корпоративних прав інвесторів; сприяння 

розвитку інноваційної культури в суспільстві; фор-

мування бази даних інноваційних програм і проек-

тів, міжнародних інноваційних програм і проектів; 

підвищення ефективності використання бюджет-

них коштів для здійснення заходів щодо розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні; 

ефективне управління інституційним забезпечен-

ням інноваційної діяльності [9].

До основних чинників, що обумовлюють не-

достатній розвиток інноваційної діяльності, про-

ведений аналіз дає підстави віднести наступні: 

недосконалість законодавства у частині стиму-

лювання з боку держави науково-технологічної та 

інноваційної діяльності; відсутність сформованої 

інноваційної інфраструктури, яка б із залучен-

ням промислового, банківського і торговельного 

капіталу поєднувала ланки «освіта — наука — ви-

робництво»; відсутність системи стимулюючого 

інноваційного пільгового оподаткування; висо-

кий економічний ризик залучення інвестицій до 

сфери високотехнологічного виробництва.

Основні заходи вирішення проблеми і напрямки 
подальших досліджень. Розвиток економіки Укра-

їни на інноваційних засадах забезпечить створен-

ня конкурентоспроможного товару за рахунок 

ринкового підходу до організації інноваційної ді-

яльності, капіталізації інтелектуальної вартості як 

механізму стимулювання суспільства до розшире-

ного відтворення інтелектуального капіталу нації. 

До пріоритетних напрямів інноваційного розви-

тку пропонується включати: нові технології у сфе-

рі сільського господарства, насамперед розвиток 

біотехнологій; модернізацію транспортної інф-

раструктури, впровадження енерго- та ресурсо-

зберігаючих технологій, розвиток і використання 

альтернативних і відтворювальних джерел енергії; 

розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфе-

ри; оновлення судно- і приладобудування з ура-

хуванням спеціалізації окремих регіонів України.

Зусилля країни мають бути спрямовані на 

відтворення науково-технологічного потенціалу, 

стимулювання технологічного розвитку економі-

ки, формування й підтримку розвитку інновацій-

ного підприємницького середовища, формування 

й розвиток багаторівневої інноваційної інфра-

структури, формування й реалізацію регіональної 

інноваційної політики.

Важливим напрямом подальшої наукової ро-

боти має стати державна політика в галузі управлін-

ня інноваціями на ґрунті застосування галузевих 

принципів із забезпеченням відповідності заходів 

державного регулювання національній стратегії 

науково-технічного й інноваційного розвитку.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розкрито сутність системи моніторингу економічної безпеки підприємств і про-

блеми, які виникають на етапі вибору ефективних засобів аналізу статистичних даних. Проаналізовано 

переваги і недоліки штучних нейронних мереж. Описано можливість їх інтеграції у систему моніторингу 

економічної безпеки підприємств (СМЕБП).

Ключові слова: економічна безпека підприємства, моніторинг, система моніторингу, штучні нейронні 

мережі, нейрон, регресія, класифікація.

Summary. Essence of the system of monitoring of economic security of enterprises and problems which arise up on 

the stage of choice of effective facilities of analysis of statistical data are exposed in the article. Advantages and lacks 

of artificial neuron networks are analysed. Possibility of their integration is described in the system of monitoring of 

economic security of enterprises (SMESE).

Key words: economic security of enterprise, monitoring, monitoring system, artificial neuron networks, neuron, 

regression, classification.

Постановка проблеми. У сучасних кризових 

умовах для існування підприємств в Україні над-

звичайно важливим є ефективне прогнозування 

загрозливих станів економічної безпеки (ЕБП). 

Не менш важливою умовою існування підприєм-

ства є прийняття керівником відповідного управ-

лінського рішення серед інших альтернативних 

варіантів. У комплексі економічної безпеки ці 

завдання вирішує система моніторингу і підви-

щення ефективності її роботи прямо впливає на 

стабільність життєдіяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

няття «моніторинг» (від англ. monitoring — відсте-

ження) включає постійне, систематичне збирання 

інформації з метою спостереження та контролю 

за розвитком певного явища чи процесу, а також 

його прогнозування.

Проблемами розвитку моніторингу за-

ймаються такі вчені, як О. Ю. Чубукова [1], 

В. К. Галіцин [2], Т. П. Басюк [3] та інші. У пра-

цях цих науковців особлива увага приділяється 

функціонуванню моніторингу як системи, під-

креслюється гостра необхідність виділення її як 

окремого наукового напряму управління еконо-

мічними об’єктами.

З огляду на вищевикладене, метою статті є 

визначення необхідності застосування штучних 

нейронних мереж у системі моніторингу стану 

економічної безпеки підприємств (СМЕБП), ана-

ліз їх слабких і сильних сторін при роботі з показ-

никами діяльності господарських суб’єктів.

Виклад основного матеріалу. СМЕБП — це 

широкий комплекс заходів організаційного, ме-

тодологічного й управлінського характеру. Вона 

пов’язана із визначенням і вибором оптимально-

го поєднання різноманітних форм і видів моні-

торингу окремих складових економічної безпеки 

з урахуванням особливостей кожної конкретної 

ситуації дослідження.

Структурно СМЕБП складається з інформа-

ційного банку даних, аналітичних засобів та бан-

ку цільових програм безпечного розвитку. І якщо 

перший і третій елементи системи моніторингу 

вже добре опрацьовані у наукових дослідженнях, 

то при виборі аналітичних засобів аналізу інфор-

мації донині виникають суперечки.

Більшість традиційних інструментів роботи 

із статистичними даними надають незадовільні 

результати. Вирішенням цієї проблеми буде ви-

користання нелінійних математичних методів, а 

саме штучних нейронних мереж.

Нейронні мережі виникли із досліджень у га-

лузі штучного інтелекту, а саме зі спроб відтворити 

здатність біологічних нервових систем навчатися 

й виправляти помилки, моделюючи низькорівне-

ву структуру мозку.

Графічно нейронну мережу моніторингу ста-

ну економічної безпеки підприємства можна зо-

бразити наступним чином (рис. 1) [4].

Як видно з рис. 1, до нейронної мережі МЕБП 

надходять вхідні сигнали 
1

k

ni
x

=∑ , що являють со-

бою динамічні показники діяльності ЕБП, які 

помножуються на вагу w
i
 (кожний показник має 

власну вагу для кожного нейрона-показника); 

після чого сума ваги усіх показників підсумову-

ється й додається порогове значення активації не-

йрона — b(i), результат перетворюється у функції 

активації МЕБП і подається на вихід з мережі.

У МЕБП в якості вхідних даних слугувати-

муть показники, які характеризують складові еко-

номічної безпеки підприємства. Другим, третім 

та іншими шарами такої нейронної мережі будуть 

проміжні інтегральні показники класів економіч-

ної безпеки підприємства. На виході ми отримує-
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інженерно-технічного захисту (х46), коефіцієнт за-

хищеності майна та персоналу підприємства (х47).

Ринкова — це коефіцієнт ринкової віддачі 

активів (х48), конкурентоспроможність продукції 

(х49), частка фірми на ринку (х50), коефіцієнт ін-

новаційних витрат (х51), ритмічність збуту (х52), 

коефіцієнт ефективності рекламної політики (х53).

Інтерфейсна — це рентабельність реалізації 

(х54), ритмічність збуту (х55), співвідношення 

витрат на маркетингові дослідження і загально-

го обсягу реалізації (х56), коефіцієнт виконання 

договорів (х57) [5].

Усі вищенаведені показники є кількісними і 

вимірюються або в натуральних, або у відсотко-

вих величинах. Отже, такі дані є прийнятними для 

їх використання у штучних нейронних мережах.

На рис. 2 зображена типова проста штучна 

нейронна мережа МЕБП із прямою передачею 

сигналу.

Рис. 1. Графічне зображення нейронної мережі 

МЕБП

мо загальну інтегральну оцінку стану економічної 

безпеки підприємства, що визначатиме план по-

дальших заходів щодо забезпечення ефективного 

захисту господарського суб’єкту.

Так, фінансова складова характеризується по-

казниками прибутковості — це коефіцієнти рен-

табельності активів (х1), власного капіталу (х2), 

продукції (х3); загальної ділової активності — ко-

ефіцієнти оборотності активів (х4), дебіторської 

заборгованості (х5), кредиторської заборгованості 

(х6), матеріальних запасів (х7), власного капіталу 

(х8), рентабельності активів (х9); фінансової стій-

кості — коефіцієнти автономії (х10), фінансування 

(х11), забезпеченості власними оборотними ко-

штами (х12), маневреності власного капіталу (х13); 

платоспроможності — коефіцієнти загальної (х14), 

термінової (х15), абсолютної ліквідності (х16).

Кадрова — це коефіцієнти укомплектованос-

ті кадрами (х17), плинності та стабільності персо-

налу (х18), трудової дисципліни (х19), освітнього 

рівня (х20), інтелектуального рівня робітників 

(х21), продуктивність праці (х22).

Технологічна складова характеризується по-

казниками використання основних фондів — це 

фондовіддача основних засобів (х23), фондо-

озброєність (х24), вікова структура устаткування 

(х25), коефіцієнти вибуття основних засобів (х26), 

оновлення основного капіталу (х27), зношення 

основних засобів (х28); матеріалів — матеріало-

місткість (х29), коефіцієнт корисного викорис-

тання матеріалів (х30); прогресивності — рівень 

прогресивності технологій (х31), продукції (х32), 

рівень технологічного потенціалу (х33).

Правова — це коефіцієнти платіжної дисци-

пліни (х34), якості юридичних послуг (х1), юри-

дичного менеджменту (х35).

Інформаційна — це продуктивність інформа-

ції (х36), коефіцієнти інформаційної озброєності 

(х37) і захищеності інформації (х38).

Екологічна — це коефіцієнти безпечності 

продукції (х39), «екологічного балансу» раціо-

нального використання відходів (х40), забруднен-

ня середовища (х41), рентабельність продукції 

з відходів (х42), штрафи за порушення природо-

охоронного законодавства (х43).

Силова — це коефіцієнт транспортної без-

пеки (х44), кількість осіб, звільнених з роботи за 

крадіжку чи спробу знищення майна (х45), рівень 

Рис. 2. Приклад МЕБП

У цій мережі нейрони МЕБП утворюють 

шари. Вхідний шар слугує для введення значень 

змінних. Кожний нейрон із проміжного та вихід-

ного шарів з’єднаний зі всіма елементами попере-

днього шару. Розподіл нейронів за відповідними 

шарами називають архітектурою мережі.

Під час роботи мережі до вхідних елементів 

подаються значення вхідних змінних, після чого 

послідовно працюють нейрони проміжного та ви-

хідного шарів. Кожен з них підраховує своє зна-

чення активації, віднімаючи від суми виходів по-

переднього шару своє порогове значення. Після 

чого функція активації відпрацьовує подані дані, 

й у результаті маємо вихідний сигнал нейрону. 

Після того, як робота була виконана всіма нейро-

нами, вихідне значення останнього шару нейро-

нів приймається за вихідне значення всієї мережі.

У залежності від складності, кількості шарів 

та інших характеристик штучної нейронної мережі 

виділяють багатошаровий персептрон, радіальну 

базисну функцію, імовірнісну, узагальнено-регре-

сійну, лінійну нейронну мережу і мережу Кохонена.

Слід зазначити, що найважливішою характе-

ристикою будь-якої штучної нейронної мережі, 
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яка відрізняє її від інших методів аналізу даних, є 

її здатність до навчання.

Навчання нейронної мережі — це підбір відпо-

відних параметрів з метою адаптуватися до взаємодії 

із зовнішнім середовищем. Навчання може протіка-

ти двома способами — зі вчителем, який надає вибір-

ки даних з відомими вже результатами, та без вчите-

ля, коли мережа намагається навчатися самостійно.

Вирішення задач системи моніторингу стану 

економічної безпеки підприємства за допомогою 

нейронних мереж складається з наступних етапів:

• пошук даних для навчання;

• підготовка і нормалізація даних;

• вибір типу нейронної мережі для моніто-

рингу стану ЕБП;

• експериментальний підбір характеристик 

мережі;

• експериментальний підбір параметрів на-

вчання;

• навчання штучної нейронної мережі для 

моніторингу стану ЕБП;

• перевірка адекватності навчання;

• корегування параметрів, кінцеве навчання;

• вербалізація нейронної мережі для її по-

дальшого використання.

Як можна побачити, штучні нейронні мережі 

принципово відрізняються від традиційних ме-

тодів аналізу статистичних даних, тому потрібно 

відповісти на питання: чи можна їх ефективно ви-

користовувати у системі моніторингу економічної 

безпеки підприємств.

Метою МЕБП є прогнозування настання за-

грозливого для господарського суб’єкта стану, й у 

випадку його настання — вибір найбільш ефектив-

ного плану його ліквідації. Легко побачити, що для 

виконання цих дій ідеально підходять методи кла-

сифікації та регресії штучних нейронних мереж.

Штучні нейронні мережі можуть підпадати 

під ефект «прокляття розмірностей», що зменшує 

їх результативність, але не на стільки, щоб відмо-

витися від досліджень (у той час як традиційні лі-

нійні методи не дають будь-якого ефекту).

Сенс цього терміну полягає в тому, що при 

збільшенні кількості вхідних параметрів кількість 

даних, котра потрібна для результативної робо-

ти моделі, експоненціально збіьшується. Термін 

«прокляття розмірностей» був уведений Річардом 

Беллманом у 1961 році.

Його «поява» викликає наступні труднощі:

• трудоємність обчислення;

• необхідність зберігання великої кількості 

даних;

• збільшення частки «шуму»;

• у лінійних класифікаторах призводить до 

проблем колінеарності;

• у метричних класифікаторах відстань К ви-

значається як середній модуль різниці за всіма па-

раметрами. Відповідно до закону великих чисел, 

сума n додатків прагне до деякої фіксованої межі 

n → ∞. Таким чином, відстані у всіх парах об’єктів 

прагнуть до одного й того ж значення, таким чином 

знижуючи свою інформативність для користувача.

Вхідні дані для роботи нейронних мереж ма-

ють відповідати наступним умовам:

1. Вхідні дані повинні мати один числовий 

масштаб, який підходить до обраної нейронної 

мережі; як правило, дані масштабуються за ліній-

ною шкалою.

2. Штучні нейронні мережі працюють із чис-

ловими даними, але можуть використовувати й 

буквені дані. Наприклад, жіноча або чоловіча стать 

і т. ін. — у цьому випадку кожному зі слів присво-

юється якесь числове значення (т. з. номінальне).

3. Обов’язково потрібно дотримуватися не-

обхідної кількості спостережень. Рекомендується 

використовувати не менше 1000 спостережень, 

хоча при вирішенні задач класифікації може ви-

стачити 100 спостережень. Але їхня кількість по-

винна пропорційно збільшуватися у залежності 

від кількості вхідних змінних. Так, при викорис-

танні 5–6 змінних відповідна кількість спостере-

жень має бути не менша за 10000.

4. Вхідні змінні мають бути змістовно 

пов’язані між собою.

Вхідні змінні (їх називають номінальними) 

можуть бути перетворені одним із цих методів як 

на етапі навчання мережі, так і у процесі роботи. 

Цільові вихідні значення для елементів, що відпо-

відають номінальним змінним, також легко ви-

значаються під час навчання. Більше зусиль по-

трібно на те, щоб за результатами роботи мережі 

визначити вихідний клас.

Кожен із вихідних елементів буде містити чис-

лові значення в інтервалі від 0,0 до 1,0. Щоб впев-

нено визначити клас за набором вихідних значень, 

мережа має вирішити, «чи достатньо близькі» вони 

до нуля або одиниці. Якщо такої близькості не спо-

стерігається, клас вважається «невизначеним».

У деяких випадках потрібно змусити нейрон-

ну мережу не бути такою чіткою у своїх оцінках. У 

такому разі схеми для випадків бінарного та 1-з-N 

представлень дещо відрізняються.

У бінарному кодуванні, якщо вихідні значен-

ня елементу перевищують поріг прийняття, оби-

рається клас 1,0. Якщо вихідні значення лежать 

нижче від порога відторгнення, тоді вибирається 

клас 0,0. Якщо вихідні значення лежать між по-

рогами — клас вважається невизначеним.

При кодуванні методом 1-з-N має місце 

одна особливість. На перший погляд здається, 

що «найбільш рішучою» буде мережа із порога-

ми прийняття й відторгнення, які б дорівнювали 

0,5. Це, дійсно, правильно для бінарного кодуван-

ня, але не для кодування 1-з-N. Можна зробити 

так, щоб поріг прийняття був нижчим від порога 

відторгнення, і найбільш рішучою буде мережа, 
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у якій поріг прийняття 0,0, а поріг відторгнення 

1,0. При таких, на перший погляд дивних, нала-

штуваннях мережі елемент із найвищим рівнем 

активності визначатиме клас незалежно від того, 

що відбувається в інших елементах.

Висновки. Під час побудови СМЕБП найбіль-

ша проблема виникає при виборі методів аналізу 

статистичних даних. Причина цього полягає в 

тому, що часто дані не мають певної лінійної за-

лежності або є неповними. У такому разі тради-

ційні методи аналізу даних є малоефективними.

Тому в таких випадках слід використовувати 

штучні нейронні мережі. Їх використання є абсо-

лютно прийнятним, адже всі дані, зібрані системою 

моніторингу, можуть адекватно використовуватися 

мережами. До задач, що виконують нейронні ме-

режі, належать задачі класифікації та регресії.

Отже, система моніторингу за допомогою штуч-

них нейронних мереж зможе класифікувати нагаль-

ний стан ЕБП і попередити про його настання в май-

бутньому за допомогою регресивних методів аналізу.
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ІНТЕГРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті досліджено стан і перспективи розвитку інтеграції сільськогосподарських підпри-

ємств як чинник інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання.

Ключові слова: інвестиції, аграрний сектор економіки, сільське господарство, інтеграція, транснаціо-

нальна компанія, агрохолдинг.

Summary. The state and prospects of development of agricultural enterprises integration are researchedas a factor 

of investment attractiveness the sector of economy in the market conditions.

Key words: investments, agrarian sector of economy, agriculture, integration, transnational company, agro holding.

Постановка проблеми. Становлення нових 

організаційно-правових форм господарюван-

ня, спад виробництва, соціальний занепад, де-

формація господарських зв’язків призводять до 

реструктуризації та корпоратизації сільського 

господарства. А відсутність злагоджених важе-

лів економічного механізму регулювання ринку, 

ефективної державної підтримки вітчизняних 

товаровиробників, стабільного інвестиційного 

впливу, поставила багатьох сільськогосподар-

ських підприємств на межу банкрутства з інтен-

сивним пошуком альтернативних форм госпо-

дарювання.

Нестабільність ринкових перетворень у на-

ціональному господарстві України зумовлює ви-

живання аграрної галузі, а саме невеликих сіль-

ськогосподарських формувань. За останні роки 

простежується різке їх скорочення за рахунок злит-

тя чи поглинання потужними аграрно-промисло-

вими об’єднаннями — агрохолдингами, створення 

яких стрімко набирає обертів. Вони поглинають 

дрібнотоварні господарства, які не можуть з ними 

конкурувати і залучати капітал до своєї діяльності.

Шлях інтеграції сільськогосподарського ви-

робництва має суттєвий вплив на аграрний ринок 

країни в цілому і реалізацію ефективних бізнес 
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проектів розвитку аграрно-промислових груп зо-

крема. Це надасть певного імпульсу припливу 

інвестиційних ресурсів у будь-якому їх вигляді 

(грошові, матеріальні) із швидкою їх окупністю і 

повернення, що можливе лише за умов збільшен-

ня виробництва високоякісної продукції з одно-

часним зниженням її собівартості.

Інтеграційний вектор сільськогосподарського 

виробництва має бути направлений на отриман-

ня додаткового чистого продукту, як у кількісному 

так й у вартісному його виразі, а залучення до цьо-

го процесу інвестиційних ресурсів, зі скороченням 

терміну окупності їх вкладень, виступить більшим 

стимулом в отриманні валової доданої вартості інте-

грованого аграрного підприємства і галузі у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Масш-

табність інтеграційних процесів у сільському гос-

подарстві України засвідчує становлення галузі як 

в організаційному плані, так і в плані надбання 

стабільних навичон високоефективної діяльності.

Дослідженню напряму, пов’язаного із діяль-

ністю інтегрованих агроструктур і розвитком ТНК 

(транснаціональних компаній) з їх економічним 

механізмом функціонування, пріоритетами і про-

блемами розвитку в умовах глобалізації економіки 

та впливом на перебіг економічних процесів у на-

ціональній аграрній економіці, присвячено низку 

праць зарубіжних науковців, які здійснили аналіз 

передумов, етапів формування й чинників розмі-

щення транснаціональних компаній. Це Т. Анг-

мон, Р. Камерон, Ф. Модігліані, Х. Перлмутер, 

М. Портер, Ф. Рут, С. Хірш, а також вітчизняні 

вчені: А. Гальчинський, Т. Білоус, В. Білошапка, 

В. Геєць, В. Новицький, В. Плотніков, В. Рокоча, 

Л. Руденко, П. Саблук, М. Дем’яненко, які дослі-

джували типи, організаційні форми інтеграції під-

приємств і механізм їх функціонування.

Незважаючи на вагомий внесок цих науков-

ців, ролі інвестиційних ресурсів на фоні інте-

граційного становлення сільськогосподарських 

підприємств приділено незначну увагу, що і по-

служило об’єктом нашого дослідження.

Мета статті — дослідження функціонального 

впливу інтеграції аграрних підприємств на інвес-

тиційні потоки галузі АПК.

Виклад основного матеріалу. Із формуванням 

інтегрованих аграрних підприємств (агрохолдин-

гів) відбувається досить інтенсивне відродження 

сільськогосподарського виробництва завдяки 

новим і досконалим механізмам управління в по-

єднанні з об’єднанням капіталів, що є у розпоря-

дженні учасників аграрних холдингів. Найбільші 

агрохолдинги України контролюють біля 3 млн. 

га земельних площ, а це приблизно 10 % сіль-

ськогосподарської ріллі. Такі структури постійно 

розширюють свої земельні наділи за рахунок до-

говорів оренди приблизно на термін 4–5 років, а 

кожний десятий договір — на 10 років.

У порівнянні з європейськими країнами уро-

жайність сільськогосподарських культур вітчизня-

них товаровиробників досить низька, але при цьому 

спостерігається дещо вищий її рівень у великото-

варних аграрно-промислових формуваннях. Агро-

холдинги мають реальні можливості підвищення 

обсягів виробництва з утвердженням лідируючих 

позицій на внутрішньому ринку й отриманням 

конкурентних переваг на світовому. Крім того, ін-

вестори вкладають кошти лише у великі холдингові 

компанії та підприємства, які займаються не лише 

вирощуванням сільськогосподарської продукції, а 

й її переробкою, тому малі аграрні компанії будуть 

змушені просто відійти з ринку [1].

Світовий досвід інтеграції засвідчує, що єдиним 

шляхом у становленні конкурентоспроможних аг-

роструктур в умовах національної ринкової еконо-

міки є концентрація капіталів і виробничих потуж-

ностей, які підвищують ефективність виробництва 

за рахунок зниження сукупних витрат і зменшення 

оподаткування на проміжні продукти виробництва. 

А висока ліквідність отриманої продукції, значна 

питома вага основних фондів і конкурентоспро-

можність сільськогосподарського виробництва ви-

ступають гарантією іноземних інвестицій, проекти 

яких можна впевнено фінансувати.

Прикладом можуть бути залучення коштів на 

фондових біржах у розмірі близько $ 5 млрд. та від 

приватних розміщень — близько $ 1 млрд. про-

тягом 2010 р., що у середньому складає близько 

$ 200 млн. на одну агропромислову структуру [2].

Усвідомлюючи те, що переважним джерелом ін-

вестиційних ресурсів є власні кошти, генеровані до-

ходом сільськогосподарських підприємств, фінансу-

вання інвестиційних проектів необхідно розглядати з 

точки зору принципу їх пріоритетності (рис. 1).

Рис. 1. Принцип пріоритетності фінансування 

інвестиційних проектів. 

Джерело: складено автором за [3, с. 209]

Єдність іноземних інвестицій та централі-

зований вплив держави, на нашу думку, буде до-

цільним у посиленні дієвості антимонопольного 

чинника проти підприємств першої сфери АПК 

у міжгалузевому регулюванні економічних відно-

син з орієнтацією на поступове досягнення пари-

тетності обміну.
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Одним із таких загальнодержавних інвести-

ційних проектів є «Державна цільова програма 

розвитку села на період до 2015 року» [4], в якій 

передбачено стабільне зростання державної до-

помоги як зовнішнього джерела інвестиційних 

ресурсів на безповоротній основі (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги та джерела фінансування державної цільової програми, млн. грн.

Джерела фінансування Обсяг фінансування
Роки 

2008 2009 2010 2011–2015

Державний бюджет 120750,5 15318,9 15153,5 14550,4 75727,7

Місцеві бюджети 11,2 0,1 0,3 10,1 0,7

Інші джерела 7402,4 407,2 984,1 1028,2 4982,9

Усього 128164,1 15726,2 16137,9 15588,7 80711,3

Джерело: [4].

Для вирішення зазначених завдань сільсько-

господарську галузь визначено як об’єкт інвес-

тиційного розвитку на ґрунті вдосконалення ме-

ханізму державної підтримки, що узгоджується із 

вимогами СОТ.

Але, на жаль, протягом 2008–2010 рр. сіль-

ськогосподарські підприємства фактично отрима-

ли лише 30 % від запланованої державної підтрим-

ки. Це обмеження пов’язане з розміром державної 

підтримки із заходів так званих «жовтих» про-

дуктових програм за 25 видами сільськогоспо-

дарської продукції (акумуляція ПДВ, часткова 

компенсація вартості сільгосптехніки, пільгове 

кредитування та ін.), де мінімальний розмір під-

тримки програми не може перевищувати 5 % від 

вартості загального обсягу виробництва сільсько-

господарської продукції. Так, згідно із цільовою 

програмою, у 2008 р. державна підтримка стано-

вила 5034 млн. грн., у 2009 р. — 5598 млн. грн., у 

2010 р. — 5948 млн. грн., а протягом 2011–2015 рр. 

має становити 6934 млн. грн. у середньому.

Таким чином, дисбаланс між державною про-

грамою фінансування та інтересами товарови-

робників розхитує продовольчу безпеку країни й 

економічне зростання на ґрунті генерації інвести-

ційних ресурсів.

Незважаючи на такі прорахунки, інтеграцій-

ний рух має певні свої переваги, йому властива 

централізація управління й концентрація вироб-

ничо-збутової діяльності, що суттєво впливає на 

прискорення всього циклу руху готової сільсько-

господарської продукції, обороту капіталу, окуп-

ності затрат та інформаційного обміну між під-

приємствами-учасниками.

Значні конкурентні переваги агрохолдинги 

отримують через здійснення гнучкої цінової полі-

тики, освоєння нових агротехнологій та концентра-

ції виробництва — поєднання процесів отримання 

сільськогосподарської продукції з її переробкою та 

безпосереднім постачанням кінцевому споживачу.

Необхідно звернути увагу на те, що процес ін-

теграції не вичерпується створенням єдиного аг-

ротехнологічного ланцюжка «від виробництва до 

споживача», заключна його стадія — повна інте-

грація агроформувань в єдину фінансово-еконо-

мічну структуру, тому цей процес в аграрній сфері 

економічно виправданий. Крім того, простежу-

ється можливий стратегічний розвиток агроінте-

грації на базі створення ТНК із транснаціональ-

ним її етапом та інтернаціоналізації підприємств.

Загалом, транснаціональний етап інтернаці-

оналізації фірм (критерій поведінки) вдало про-

демонстрував Х. Перлмутер за допомогою відомої 

моделі ERPG (табл. 2).

За етноцентричною орієнтацією (Е) фірми її 

зарубіжні операції розглядаються як такі, що під-

порядковані її діяльності на внутрішньому ринку. 

Поліцентрична орієнтація (Р) враховує особли-

вості бізнесового середовища різних країн. Регіо-

центризму (R) притаманне зосередження на регіо-

нальній організації повноважень і комунікаційних 

потоків. Геоцентризм, або глобалізм, (G) — співро-

бітництво між штаб-квартирою та філіями для роз-

роблення стандартів і процедур, які б відповідали і 

загальним, і локальним завданням фірми.

Таким чином, за допомогою прямих інозем-

них інвестицій фірма дістає можливості уникати 

національних тарифних бар’єрів при входженні на 

ринок певної країни через експорт товарів чи по-

слуг. Проте, враховуючи тенденцію до стрімкого 

розвитку транснаціональних компаній у світовій 

економіці, необхідно зазначити, що їх діяльність 

має і негативні наслідки, до яких можна віднести 

те, що вони передають слаборозвиненим країнам 

невідповідні їхньому рівню розвитку технології з 

жорсткими обмеженнями на продаж, відбувається 

централізація і контроль основних функцій із кра-

їн приналежності, тим самим закріплюється нео-

колоніальна залежність слаборозвинених країн із 

підривом спроби управляти власною економікою.

З посиленням глобалізаційних та інтеграцій-

них процесів, розгортанням світової продоволь-

чої кризи актуалізуються питання вибору місця 

й ролі агропродовольчої сфери України у світовій 

економічній системі, розробки та реалізації адек-

ватних заходів аграрної політики щодо форму-

вання продовольчої безпеки держави. За оцінка-

ми фахівців, національний АПК може здійснити 

прорив на світовий ринок, бо його потенціал, на 

відміну від традиційних учасників (США, ЄС, Ка-
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Таблиця 2

Етапи інтернаціоналізації фірм

Завдання й орієнтації

Етапи

Початковий
Локальної ринкової 

експансії
Транснаціональний

Завдання менеджменту
Вибір зарубіжних ринків 

і форм виходу на них

Підвищення 

результативної діяльності 

на зарубіжних ринках

Глобальна раціоналізація 

і забезпечення синергізму

Оцінка значущості міжнародної 

діяльності

Дотаційне доповнення 

до внутрішнього ринку

Значимість діяльності 

на внутрішньому ринку

Стратегічна умова успіху 

й розвитку
Орієнтація вищого менеджменту 

(модель ERPG) 
Е → Р Р → R R → G

Джерело: [5, с. 129].

нади), ще не вичерпаний — задіянаулише третина 

продуктивних сил природи і суспільства.

Сучасна структура вітчизняного аграрного 

сектора економіки деформована, з переважаю-

чою часткою виробництв із малою або середньою 

глибиною переробки, що забезпечує для неї місце 

лише на найнижчих щаблях світового господар-

ства. Відповідно, важливим напрямом структур-

ної перебудови аграрної економіки є зміна пропо-

рцій між виробництвом сировинних і споживчих 

товарів, а також сферою послуг.

Унаслідок низького сукупного попиту і рівня 

цін на внутрішньому ринку вітчизняне сільсько-

господарське виробництво набуло ознак експорт-

но-орієнтованої галузі. Враховуючи, що значний 

приріст обсягів реалізації аграрної продукції при-

падав саме на експорт сільськогосподарської та 

похідної продукції, можна зробити припущення, 

що економічне зростання в аграрному секторі — 

це так званий експортозумовлений економічний 

ріст (export-led growth) [6, с. 35].

Державні інвестиції на розвиток агропромис-

лового виробництва з кожним роком зростають, але 

їх обсяг не відповідає оптимальному рівню забез-

печення розширеного відтворення сільського гос-

подарства. Активна експансія іноземного капіталу у 

переробну промисловість і безпосередньо у сільське 

господарство розширює свій вплив, і тому, на нашу 

думку, бажання зайняти домінуюче становище й 

тим самим диктувати «правила гри» на внутрішньо-

му ринку має істотно впливати на експортну політи-

ку з помірною присутністю іноземного капіталу як у 

вітчизняній економіці, так і в АПК.

Це зумовлено тим, що вливання цього капі-

талу супроводжується запровадженням нової тех-

ніки, обладнання, сучасних технологій, ефектив-

ного менеджменту, нової корпоративної культури. 

[7, с. 56]. Інтеграція українського приватного ка-

піталу здійснюється під впливом різних факторів, 

тому має різні форми. Внаслідок чого набуває 

значення необхідність утворення вітчизняних 

ТНК, бо закордонні ТНК орієнтуються лише на 

високоприбуткові сегменти економіки, що не дає 

можливості нагромадження капіталу та модерні-

зації економічного комплексу України загалом.

Як й інші сфери національної економіки 

України, аграрний сектор знаходиться під безпо-

середнім впливом глобалізації, сприймаючи сіль-

ськогосподарську продукцію вагомою складовою 

міжнародної торгівлі. Водночас транснаціональні 

корпорації в українському селі майже не визначені. 

Крім того, за рівнем розвитку вітчизняний аграр-

ний сектор відстає від інших країн, де виробництво 

аграрної продукції досягнуто за рахунок високого 

рівня матеріально-технічного забезпечення, комп-

лексу високопродуктивних сільськогосподарських 

машин і механізмів, широкого застосування новіт-

ніх технологій тощо [8, с. 65].

В Україні найбільш високий рівень концен-

трації агровиробництва спостерігається у дочірніх 

підприємствах агрохолдингів і транснаціональ-

них компаній, але робота цих компаній не завжди 

відрізняється комплексним підходом до проблем 

села. Приклади найбільш успішного інвестуван-

ня в аграрному секторі економіки демонструють 

можливість отримання значного синергічного 

ефекту, особливо в умовах урбанізованих регіонів.

Створення й функціонування корпорацій в 

аграрному секторі України сприятиме розвитку се-

реднього малого бізнесу, підвищенню зайнятості, 

економічному зростанню й оздоровленню економі-

ки в цілому, збільшенню податкових надходжень до 

бюджету за рахунок розвитку виробництва конку-

рентноспроможніх товарів, зменшенню залежності 

від імпорту. Утворення гігантських корпорацій змі-

нює (або може змінити) самі «правила» ринкової гри, 

принаймні традиційні форми їх сприйняття [9, с. 98].

Отже, важливість формування політики залу-

чення іноземних інвестицій в Україну та в агропро-

мислову сферу має сприяти удосконаленню відносин 

власності з доступом інвестора до природних ресур-

сів та об’єктів соціальної інфраструктури. Відносно 

власності — в Україні відсутній ринок землі, що не 

дає можливості аграрним підприємствам залучати 

кредити та інвестиції під її заставу. Відносини влас-

ності потребують свого реформування з прийнят-

тям низки законодавчих актів, щоб закріпити права 

власності на землю для суб’єктів господарювання 

із гарантованою недоторканістю прав приватної 

власності, а також відповідних гарантій іноземним 
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інвесторам. Тільки у цьому випадку буде приплив 

іноземного капіталу, без якого досягнення конкурен-

тоспроможності аграрного сектору неможливе.

Висновки. В умовах глобалізації світової еконо-

міки важливу роль відіграє інтеграція вітчизняного 

агропромислового виробництва із створенням аг-

рохолдингів і створення ТНК (вищий ступінь ін-

тегрованого розвитку), які дозволяють проводити 

узгоджену економічну політику і загальну стратегію, 

розподіляючи ресурси, технології та відповідаль-

ність, у досягненні результату — отримання при-

бутку. Внаслідок чого необхідний перегляд мотивів, 

принципів, форм і методів державної підтримки 

аграрного сектору економіки, зокрема шляхом кон-

центрації капіталів спрямованих на становлення й 

розвиток виробництва інтегрованими агрострук-

турами конкурентоспроможної сільськогосподар-

ської продукції з урахуванням вимог СОТ.

Агрохолдинги виступають головним суб’єк-

том руху міжнародних інвестицій, технології 

та функціонування трансграничного виробни-

цтва, що здійснює міжнародне виробництво на 

базі прямих іноземних інвестицій та має прямий 

контроль над своїми філіями.

Процес інтернаціоналізації українського аг-

робізнесу і створення власних ТНК знаходить-

ся лише на початковому етапі, але підґрунтя для 

створення подібних корпорацій вже існує, що по-

требує подальших досліджень із цього напряму.
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
З ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті розглянуто концепцію мотиваційного механізму прийняття управлінського рішен-

ня з оновлення основних засобів аграрного виробництва, яка сприятиме підвищенню результативності ви-

робничої діяльності товаровиробників.

Ключові слова: оновлення, основні засоби, мотивація, управління, методи управління, цілі управління.

Summary. In the article the conception of motivational mechanism of acceptance of administrative decision is 

considered from updating of the fixed assets of agrarian production, which will assist the increase of effectiveness of 

productive activity of commodity producers.

Key words: updating, fixed assets, motivation, management, management methods, whole managements.

Постановка проблеми. Сучасне управління 

оновленням основних засобів аграрного вироб-

ництва демонструє неефективність використаних 

методів і принципів управління з відсутністю його 

мотиваційно-реалізаційних функцій. Головною 

причиною низької ефективності управління ви-

ступає невідповідність чи неузгодженість управ-

ління існуючим потребам господарства з його ре-

альними фінансовими можливостями.

Необхідність постійного відстеження стану за-

собів праці з визначенням їх факторного впливу, 

визначення резервів і прогноз тенденцій розвитку 

значень показника ефективності управління онов-

ленням основних засобів виробництва та моніто-

ринг за їх реалізацією значно розширює можливості 

комплексного мотиваційного механізму із систем-

ним підходом до управління. Це зумовлює потребу 

побудови і реалізації цілісної концепції мотивації 

управління оновленням основних засобів аграрних 

підприємств, яка сприятиме підвищенню результа-

тивності виробничої діяльності окремих товарови-

робників і агропромислової галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тен-

денціям процесу оновлення основних засобі сіль-

ськогосподарського виробництва присвячені пра-

ці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців: 

В. Г. Андрійчука, І. І. Лукінова, М. Я. Дем’яненка, 

О. В. Олійника, О. М. Шпичака, П. М. Макаренка, 

В. А. Борисової, Є. П. Островської, І. Г. Кириленка 

та інших. Головний зміст наукових праць зводиться 

до дослідження впливу організаційно-економічно-

го механізму на функціонування аграрного секто-

ру економіки із відпрацюванням методів і заходів 

управління процесами відтворення.

Проте залишаються дискусійними питання 

щодо впровадження сегменту мотивації при ви-

борі оптимальної стратегії оновлюючих процесів 

основних засобів виробництва з її адаптацією до 

мінливого ринкового середовища.

Метою статті є теоретико-прикладне дослі-

дження мотиваційного механізму у прийнятті 

управлінських рішень з оновлення основних за-

собів аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу. Мотивація, як при-

чина, що спонукає, цілеспрямовано формує зацікав-

лене відношення до її результатів. Мотивація (анг. 

мotivation) — процес спонукання людини або групи 

людей до досягнення цілей організації, що включає 

до себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мо-

тиваційні установки або диспозиції [1, с. 126].

Якщо при визначенні цілей необхідно відпо-

вісти на питання «чого необхідно досягнути», то 

слід за цим виникає питання «як найбільш раці-

онально досягти мети». Таким чином, виникає 

потреба у застосуванні арсеналу засобів та інстру-

ментів, що забезпечать досягнення цілей управ-

ління — методів управління.

За своєю суттю і змістом методи управління 

належать до основних категорій теорії управління 

з отриманням бажаного результату через вплив ке-

руючого органу. Тому основою класифікації методів 

управління є внутрішній зміст мотивів управлін-

ського персоналу в процесі виробничої діяльнос-

ті — отримання економічних (матеріальних) вигід.

Економічні методи управління реалізують 

матеріальні інтереси підприємства, які є провід-

ними у виробничих процесах через використання 

товарно-грошових відносин [2, с. 249]. Ці методи 

мають два аспекти своєї реалізації:

1) орієнтація управління на використання 

створеного економічного сегменту зовнішнього се-

редовища (система оподаткування, дієвість аморти-

заційної політики в оновленні засобів виробництва, 

система оплати праці та соціальних гарантій);

2) управлінський процес з орієнтацією на ви-

користання економічних важелів (ціноутворення, 

фінансування, кредитування).

Реалізацію економічних методів управління 

необхідно розглядати через векторність мотивацій-

ного механізму — сукупності мотивів досягнення 

складної мети (результативна мотивація). Структу-

ра і складність мотиваційного механізму управління 
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адекватні структурі та складності цілей підприєм-

ства. Формування такого механізму, як і створення 

інших що складають комплексний механізм управ-

ління, доцільно здійснювати дотримуючись низки 

головних системних принципів мотивації (рис. 1).

одного з них неминуче вплине на зміни інших. 

Так, порушення взаємозв’язку між несвоєчасним 

отриманням виручки від реалізації і нарахуван-

ням амортизації та недієвістю заходів державної 

підтримки капіталовкладень щодо оновлення за-

собів виробництва зумовить зміну змісту одного з 

цих елементів і неминуче призведе до необхіднос-

ті зміни змісту інших елементів. У такому випадку 

мотиваційний механізм стає малоефективним. У 

той же час необхідна певна міра відособленості 

елементів з тим, щоб зміну змісту того чи іншо-

го елементу у відомій мірі компенсувати іншими 

елементами мотиваційного механізму, інакше 

його ефективність не буде надійною.

Мотиваційний механізм має включати еле-

менти з різною тривалістю їх життєвого циклу: з 

тривалим використанням засобів виробництва, 

що змінюється тільки зі зміною технології; корот-

ким — змінюється зі зміною соціально-економіч-

ної або виробничої ситуації; проміжним — між 

тривалим і коротким циклом. Такий склад моти-

ваційного механізму управління забезпечить його 

стійкість і динамічність розвитку шляхом заміни 

найбільш жвавих його елементів.

Таким чином, за нашим переконанням, на 

підприємстві мало сформувати систему цілей ді-

яльності, необхідно, щоб досягнення цих цілей 

стало найближчими намірами управлінського 

персоналу, і тільки в цьому випадку стає можли-

вим «зсув мотивів на мету».

Необхідною умовою здійснення складного і 

багатомірного процесу оновлення основних засо-

бів виробництва є формування не менш складного 

мотиваційного механізму активізації такого проце-

су. Концептуальною основою формування моти-

ваційного механізму є ринкова оцінка засобів ви-

робництва сільськогосподарських підприємств як 

матеріально-речовинний зміст основного капіталу, 

підвищення якої, у разі відновлення технологій та 

подолання структурних протиріч, виступає голов-

ною рушійною силою процесу оновлення.

Складовими елементами мотиваційного меха-

нізму виступають система цілей товаровиробника, 

критерії та принципи визначення ефективності 

відтворювальних процесів (капіталізація), фор-

ми та методи ринкової оцінки вартості основного 

капіталу, форми та методи управлінського впливу 

на фактори капіталізації з комплексом її ресурсів, 

організаційне забезпечення процесу формування й 

використання основних засобів виробництва.

Проведені нами дослідження свідчать, що гли-

бокі управлінські та структурні зміни в економічно-

му механізмі господарювання призвели до падіння 

процесів оновлення у сільському господарстві — це 

руйнування матеріально-технічної бази, зменшен-

ня обсягів інвестицій, зниження державної під-

тримки аграрного сектору, що має суттєвий вплив 

на формування цілей товаровиробників із відпра-

Рис. 1. Головні принципи мотиваційного механізму. 

Джерело: складено автором

Головні принципи мотивації полягають у ці-

лісному механізмі соціально-економічних відно-

син суспільства із визначенням складової ланки 

підприємства як господарської одиниці еконо-

мічної формації.

Дерево мотиваційного механізму управління 

на підприємстві має знаходитися у взаємній від-

повідності з деревом цілей розвитку суспільства, а 

значить — зі сфері діяльності [3, с. 26].

Тобто кожній меті на всіх рівнях системи ці-

лей має відповідати певний мотиваційний комп-

лекс (елемент мотиваційного механізму або його 

підсистема), що забезпечує досягнення цієї мети 

(від мети до засобу її досягнення). Цей процес має 

ітераційний характер, оскільки мотиви виступа-

ють засобом досягнення цілей. І якщо не можна 

на відповідному етапі суспільного розвитку сфор-

мувати достатній для досягнення певної мети 

мотиваційний комплекс — мета має бути пере-

глянута і приведена до відповідності з реальними 

можливостями мотивації (від засобу — до мети).

У вирішенні проблем обмежуються постанов-

кою цілей і вишукуванням ресурсів її досягнення, 

вважаючи, що існуючий мотиваційний механізм 

використання ресурсів ефективний для досягнен-

ня цілей розвитку підприємства. Але практика 

показує, що реальна різноманітність умов госпо-

дарської діяльності призводить до необхідності у 

розв’язанні будь-якої проблеми формувати специ-

фічний (господарський) мотиваційний механізм.

Мотиваційний механізм, як і будь-яка систе-

ма, повинен мати властивості раціональної ціліс-

ності й відособленості його елементів. Це означає 

взаємопов’язаність елементів між собою, і зміна 
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цюванням мотиваційного механізму, тобто неді-

євість макроекономічних інструментів мотивації 

обмежує рамки процесів, що їх оновлюють.

Передбачені урядом заходи з поетапним від-

новленням матеріально-технічної бази сільсько-

господарських підприємств не призвели до бажа-

них результатів [4, с. 13].

Так, на першому етапі проектувалося тех-

нічне забезпечення аграрного виробництва здій-

снювати за рахунок підтримання в працездатно-

му стані наявного машинно-тракторного парку з 

частковим його оновленням. З цією метою було 

організоване виробництво необхідних агрегатів і 

запасних частин для сільгосптехніки, налагодже-

но її ремонт і технічне обслуговування за допо-

могою агротехсервісів.

Наступний етап ресурсного оновлен-

ня сільськогосподарського виробництва мав 

здійснюватися на базі переоснащення новою 

високопродуктивною технікою переважно ві-

тчизняного виробництва. Із цією метою перед-

бачалося забезпечення структурної перебудови 

і перепрофілювання підприємств сільськогос-

подарського машинобудування, освоєння ви-

робництва сучасної елементної бази конструк-

цій сільськогосподарських машин, що сприяло 

би підвищенню технічного рівня вітчизняних 

машин, зокрема їх надійності.

Звичайно, результат передбачених урядом 

заходів оновлення основних засобів сільськогос-

подарського виробництва змусив би вітчизняних 

товаровиробників шукати внутрішніх мотивів у 

методах управління відновлювальними проце-

сами засобів виробництва, особливо активної їх 

частини, яка має високу чутливість до конструк-

торсько-технологічних змін виробництва сіль-

ськогосподарської продукції і найперша підпадає 

під управлінський вплив поліпшення техніко-

технологічних характеристик.

Необхідно відмітити, що з найгострішими 

питаннями які стоять перед сільгоспвиробника-

ми в поліпшенні основних засобів як процесу ви-

робництва матеріальних благ, тісно пов’язаний 

чинник «робоча сила». Робоча сила виступає 

особистим чинником мотивації виробництва, 

а засоби виробництва є його речовою формою. 

Сукупність цих чинників утворює продуктивні 

сили суспільства, які, у свою чергу, поділяються 

на матеріально-речові та суспільні. Такий поділ 

ґрунтується на дії системи об’єктивних еконо-

мічних законів, де перша частина їх дії розкриває 

сутність і логіку розвитку техніки та технологій 

(технологічні засоби виробництва), друга — ре-

гулює внутрішню організацію продуктивних 

сил, їх функціонування як соціального фактору.

Мотиваційна єдність матеріально-трудових 

чинників реалізується у процесі суспільного ви-

робництва, і цим зумовлюється винятково важли-

ва роль засобів виробництва. Постійне споживан-

ня речової форми у процесі виробничої діяльності 

об’єктивно вимагає систематичного оновлення ма-

теріально-ресурсного потенціалу на якісно новому 

ґрунті. Оновлення активної частини основних за-

собів виробництва є обов’язковою закономірною 

умовою функціонування суспільного виробництва, 

що забезпечує саме його існування й розвиток.

Від стану й ефективності використання ак-

тивної частини основних засобів значною мірою 

залежить конкурентоспроможність аграрного ви-

робництва. Оновлення активної частини осно-

вних засобів сільськогосподарського виробництва 

потребує відповідного інвестиційного ресурсу, як 

зовнішнього, так і внутрішнього.

Діюча система зовнішнього оновлення осно-

вних засобів побудована на ринкових засадах. 

Внаслідок чого вимагається активізація цього 

процесу, надання йому цілеспрямованого комп-

лексного характеру на базі розробки та реалізації 

державних цільових програм [5, с. 39]. Оновлення 

матеріально-ресурсного потенціалу здійснюється 

за двома напрямами:

— діяльність першої сфери АПК — активі-

зація машинобудівної, хімічної, будівельної про-

мисловості для потреб сільськогосподарського 

виробництва;

— організація й управління у використанні 

засобів виробництва у різних типах підприємств 

аграрного сектору економіки.

Необхідно зазначити, що ці напрями не відо-

соблені у своєму впровадженні, а постійно зна-

ходяться в організаційній, управлінській і техно-

логічній співпраці. Тут провідну роль відіграють 

промислові підприємства у забезпеченні процесу 

відновлення матеріально-ресурсної бази сіль-

ськогосподарських товаровиробників. Основна їх 

функція — виробництво продукції, орієнтованої 

на сучасні машинні технології.

Внутрішня система оновлення залежить від 

самого товаровиробника, спираючись на його 

фінансовий стан. Від забезпечення фінансового 

стану підприємств залежить, який спосіб онов-

лення основних засобів для них буде доступний.

Дослідження свідчать, що аграрні підприєм-

ства в Україні можна поділити на три групи: І — 

рентабельні; ІІ — із поліпшенням фінансового 

стану; ІІІ — збиткові.

Для аграрних підприємств найдешевшим 

способом придбання техніки є договір купівлі-

продажу, проте ним можуть скористатися лише 

частина підприємств І групи. Для підприємств ІІІ 

групи, які мають незадовільний фінансовий стан, 

найбільш реальними є договори про надання по-

слуг сільськогосподарської техніки, а для біль-

шості підприємств І і ІІ груп, фінансовий стан 

яких задовільний, доцільним є договір фінансо-

вого лізингу (рис. 2).
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новлює перехід від того що є, до того, що має 

бути зроблено протягом певного періоду часу, 

формуючи при цьому відповідну програму онов-

лення основних засобів.

Беручи до уваги вагомий характер програми 

виконання управлінського рішення, її розробка 

має будуватися на комплексній основі. В основу 

опрацювання програми оновлення має бути по-

кладений аналіз нинішнього реального стану ак-

тивної частини основних засобів сільськогоспо-

дарського виробництва, обґрунтування потреби у 

них, фінансових можливостей господарства, мо-

білізації внутрішніх матеріальних і трудових ресур-

сів, залучення ресурсного потенціалу зі сторони.
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Рис. 2. Шляхи забезпечення підприємств АПК 

технічними засобами. Джерело: складено автором

Крім того, сучасне аграрне виробництво ви-

магає мобілізацію внутрішнього управлінського 

впливу на мотивоване прийняття рішень щодо 

процесу оновлення матеріально-ресурсного по-

тенціалу. Однак раціональні рішення з управлін-

ня у цій галузі економіки приймаються управ-

лінським персоналом в складних умовах. Для 

прийняття рішень у сфері оновлення основних 

засобів необхідно поліпшити інформованість 

спеціалістів, що приймають рішення.

Висновки. Функціональне призначення сис-

теми мотивації характеризує певна сукупність 

економічних і господарських процесів, що оці-

нюють прийняття рішень з оновлення основних 

засобів виробництва й управління ним.

Приймаючи управлінське рішення щодо 

оновлення активної частини основних засобів 

виробництва аграрних підприємств, необхідно 

ухвалити мотив за об’єктом управлінського рі-

шення. Зокрема об’єктом ухвалення управлін-

ського рішення виступає технічний і технологіч-

ний стан, організація основного й допоміжного 

виробництва, економічний і фінансовий роз-

виток, обліково-аналітична робота, організація 

основної і додаткової оплати праці, внутрішньо-

господарське управління, кадрове забезпечення, 

стратегія розвитку. Управлінське рішення вста-
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Анотація. Стаття присвячена науково-теоретичним основам інноваційної діяльності підприємств. 

Наведені основні поняття, пов’язані з інноваційною діяльністю, концепція інновацій, приоритетні напрямки 
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Key words: innovation, novation, innovation, efficiency of innovative activity, innovative potential, innovative cluster.

Постановка проблеми. Сучасний шлях розви-

тку як національної економіки України, так і про-

відних країн світу значною мірою визначається 

ефективною роботою їхнього інноваційного меха-

нізму та результативністю реалізованих нововве-

день. Особливої актуальності набувають питання 

більш глибокого вивчення шляхів і можливостей 

ефективного використання інноваційної діяль-

ності як основи економічного зростання, пошук 

методів, розв’язання низки теоретичних і прак-

тичних завдань у тих сферах господарювання, що 

виступають каталізатором розвитку економіки. На 

сучасному етапі розвитку промислових підпри-

ємств України характерною є серйозна криза в ін-

новаційній сфері, що вимагає вживання активних 

заходів щодо її подолання як із боку держави, так 

і з боку підприємств. Для вирішення зазначених 

питань необхідно системно досліджувати сутність 

ефективності інноваційної діяльності підприєм-

ства та його складових, особливості їх взаємодії у 

процесі розвитку підприємства для ефективної ре-

алізації заходів інноваційного розвитку в контексті 

створення сучасної інноваційної моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичним і практичним аспектам ефективності ін-

новаційної діяльності присвячені праці зарубіж-

них та українських вчених: Т. Брайана, Б. Санто, 

К. Фрімена, Й. Шумпетера, Л. Водачека, О. Алі-

мова, О. Ареф’євої, В. Александрової, Ю. Бажала, 

С. Гуткевич, Б. Данилишина, П. Завліна, О. Сав-

чука, А. Гальчицького, В. Гейця, В. Герасимчука, 

С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кириченко, 

С. Козаченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, О. Лап-

ко, В. Новицького, В. Соловйова, Л. Федулової, 

Д. Черваньова, Н. Чухрай, Ю. Яковця, Г. Ялового, 

С. Ямпольського та інших.

Незважаючи на велике різноманіття наукових 

проблем, пов’язаних з інноваціями, та глибину їх 

дослідження, окремі аспекти у сучасній економіч-

ній науці залишились маловивченими і невиріше-

ними. Так, очевидна недостатність комплексних 

економічних розробок питань створення й ефек-

тивного використання інноваційного підприємни-

цтва в машинобудуванні; потребує удосконалення 

механізм управління інноваціями галузі. Зокрема 

потребують поглибленої теоретичної розробки пи-

тання аналізу й оцінки ефективності інноваційної 

діяльності та визначення пріоритетних напрямів 

підвищення ефективності цієї діяльності.

Метою дослідження є розгляд науково-теоре-

тичних основ інноваційної діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу. За роки ринкових 

реформ в Україні відбулося зниження виробництва 

продукції промислових підприємств, знизились 

темпи розробок та освоєння нових видів продукції. 

Все це свідчить про недоліки діючих економічних 

механізмів і перш за все тих, що стосуються інно-

вацій. Інноваційний тип розвитку в сучасній еко-

номіці визнаний основоположним, навіть єдино 

можливим при опануванні міцних позицій в умо-

вах збільшення міжнародної конкуренції.

Активізацію інноваційного процесу на вітчиз-

няних підприємствах необхідно супроводжувати 

ретельним формуванням їх інноваційних стратегій.

Життєздатність економіки будь-якої краї-

ни визначається масштабами та якістю накопи-

чення інновацій, а саме: нових ідей, технологій, 

продуктів, управлінських систем, які є результа-

том розвитку науки.

Найважливішим чинником економічного 

розвитку всього світу є науково-технічний про-

грес, який все більше пов’язується з поняттям 

інноваційної діяльності. Цей процес об’єднує 

підприємництво, менеджмент, науку, техніку, еко-

номіку і полягає у створенні інновації та, як пра-

вило, її комерційній реалізації. Для характерис-

тики соціально-економічного розвитку країни 

на базі інновацій слід глибоко розібратися у самій 

категорії «інновація» і з’ясувати закономірнос-

ті інноваційного розвитку. Визначення й сутність 

поняття «інновація» перебувають у постійному 

розвитку і доповнюються певними аспектами, що 

враховують особливості та вимоги певного стану 

розвитку. Для переходу економіки України на ін-
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новаційний шлях розвитку необхідний безперерв-

ний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки 

та реалізації нововведень — це дасть змогу підви-

щити ефективність виробництва, що особливо 

актуально для розвитку пріоритетних галузей про-

мисловості. Розгляд інноваційної діяльності в про-

мисловості відкриває можливості для вирішення 

широкого спектру економічних завдань.

Вихідною сферою, де народжуються най-

більш революційні інновації і доводяться до стадії 

практичного впровадження у виробництво, є нау-

ка. Від моменту зародження ідеї до її практичного 

застосування наукова розробка проходить низку 

стадій. Процес створення й освоєння нової техно-

логії починається з фундаментальних досліджень, 

спрямованих на одержання нових наукових знань 

і виявлення найбільш істотних закономірностей, 

корисних для задоволення суспільних потреб.

Інновація як економічна категорія є винятко-

во важливою для сьогодення. Однак із часу її появи 

минув не один десяток років. Як вітчизняній, так 

і світовій науковій літературі властива багатогран-

ність поглядів на сутність поняття «інновація». 

Вперше термін «інновація» було використано відо-

мим австрійським економістом Й. Шумпетером, 

хоча сутність зазначеного явища розглядалася ще 

його попередниками: видатним українським уче-

ним-економістом М. Туган-Барановським та його 

учнем і послідовником М. Кондратьєвим [1].

Й. Шумпетер запропонував концепцію інно-

вацій, в основу якої поклав ідею про «нові комбі-

нації» [2]. У його подальших працях термін «нова 

комбінація» замінено терміном «інновація», що й 

стало науковою категорією. Він запропонував ви-

значення інновацій, відповідно до якого інновація 

вважається не тільки нововведенням, а є також но-

вою функцією виробництва, «новою комбінацією» 

[3]. На думку відомого вченого-економіста Ю. Ба-

жала, вона означає іншу якість засобів виробни-

цтва, яка досягається не шляхом незначних змін 

старого устаткування чи наявної організаційної 

схеми, а через введення нових засобів виробництва 

чи систем його організації [4]. Причому такі вве-

дення не імплантуються у стару систему, а вводять-

ся дискретно, нарівні з ними. Це дає можливість 

зробити таке уточнення: інновації поширюються 

лише на принципово нові продукти і процеси, а 

також їх суттєві технологічні удосконалення [5].

Поняття «інновація» походить від англій-

ського слова «innovation», що в перекладі означає 

«введення новацій». Однак поняття «новація» та 

«інновація» потребують розмежування. Під но-

вацією розуміють новий порядок, новий процес, 

новий метод, нову продукцію або технологію — 

це оформлений результат фундаментальних, при-

кладних досліджень, розробок або експеримен-

тальних робіт у будь-якій сфері діяльності, що 

супроводжується підвищенням її ефективності 

[6]. У подальшому, в залежності від об’єкта і пред-

мета дослідження, різні вчені по-своєму характе-

ризують інновації.

Ряд авторів інновацію розглядають як зміну 

стану певного об’єкта. Наприклад, Й. Шумпетер 

трактує це поняття як зміни з метою впроваджен-

ня і використання нових видів споживчих товарів, 

нових виробничих і транспортних засобів, ринків і 

форм організації в промисловості [2]. Ю. Яковець 

стверджує, що це якісні зміни у виробництві, які 

можуть належати як до техніки та технології, так 

і до форм організації виробництва [7]. А. Бобров-

ський трактує інновації як сукупність технічних, 

виробничих і комерційних заходів, що сприяють 

виходу на ринок нових і поліпшених продуктів, 

у тому числі використання нових і поліпшених 

процесів і обладнання. Інновація також розгля-

дається як результат наукової праці, спрямований 

на поліпшення суспільної практики.

В економічній літературі можна виділити два 

підходи до трактування інновації на підприємствах: 

вузький і широкий. Ряд учених-економістів із тех-

нічної точки зору (вузький підхід) порівнюють ін-

новацію з промисловим виробництвом, особливо 

з його новою технікою, технологією, виробами [8]. 

Це зумовлено, по-перше, великим значенням на-

уково-технічного прогресу в економічному зрос-

танні будь-якої країни та технологічних зрушень 

у виробництві, недооцінкою прогресивних явищ і 

процесів, що відбуваються в організації, управлінні 

й соціальних умовах у суспільстві; по-друге, досить 

швидко досягнутими вагомими економічними ре-

зультатами технологічних інновацій (порівняно з 

іншими видами) та можливістю їх обчислити.

Інновації можна розглядати як прибуткове ви-

користання ідей та винаходів. Тобто ця категорія 

властива інтелектуальній та виробничій практиці 

людини і являє собою діяльність, у процесі якої:

— формуються явища і нові продукти, послуги, 

які комерціалізуються в господарську діяльність;

— удосконалюються вже створені людиною 

об’єкти матеріальної сфери;

— розробляються методи, засоби, форми ор-

ганізаційного, економічного, соціального та юри-

дичного характеру [9].

Поряд із терміном «інновація» широко вико-

ристовуються такі терміни, як «новація», «ново-

введення». На практиці ці поняття нерідко ото-

тожнюються, хоча між ними є певні розходження. 

Нововведення означає, що новизна використову-

ється. Новизна набуває нової якості і стає інно-

вацією з моменту прийняття до розповсюдження. 

Аналізуючи наведені визначення понять «нова-

ція», «інновація», «нововведення», які трапля-

ються найчастіше, доходимо висновку, що під 

терміном «нововведення», «інновація» деякі авто-

ри розуміють об’єкти впровадження, інші — про-

цес, що веде до появи чогось нового — «новації».
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Новацією може бути будь-який винахід, 

спосіб, порядок, метод, пропоновані автора-

ми. Цю точку зору поділяє зарубіжний вчений 

Е. Менсфілд, котрий вважає, що коли винахід 

починає використовуватися, він стає науково-

технічною новацією. П. Лелон розмежовує по-

няття «нововведення» та «новація»: новація — 

це «новий вид продукції, метод, технологія», 

а нововведення — це «впровадження новації в 

економічний виробничий цикл» [10].

У наукових дослідженнях вітчизняних уче-

них-економістів переважає думка, що «інновація 

являє собою техніко-економічний процес, який 

завдяки практичному використанню продуктів 

розумової праці — ідей та винаходів, призводить 

до створення кращих за властивостями нових 

видів продукції та нових технологій», а «ново-

введення — це процес доведення наукової ідеї до 

технічного винаходу, до стадії практичного вико-

ристання, що приносить доходи» [11].

Якщо ця новація використовується, вона стає 

нововведенням. Якщо нововведення отримало 

широке розповсюдження, воно набуває нової 

якості і стає інновацією.

Інновація — найбільш довгий з усіх бізнес-

процесів, таких як реальне інвестування, вироб-

ництво, реалізація тощо [12].

На нашу думку, під терміном «інновація» слід 

розуміти новизну, яка є найвищим досягненням 

науково-технічного процесу, що гарантує отри-

мання додаткового економічного ефекту. Таке 

трактування дає змогу розкрити характер ново-

введення й визначає вибір напряму застосування 

інновації. Інновація виступає саме результатом 

впровадження новацій. Поряд із необхідністю 

правильного визначення поняття «інновація», 

«новація», «нововведення» не менш важливим є 

уточнення поняття «інноваційна діяльність».

Інноваційна діяльність — діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зу-

мовлює випуск на ринок нових конкурентоспро-

можних товарів і послуг [13].

На відміну від поняття «інноваційна ді-

яльність», викладеного у Законі України «Про 

інноваційну діяльність», у світовій практиці 

прийняте таке формулювання: інноваційна діяль-

ність — це діяльність, спрямована на використан-

ня і комерціалізацію результатів наукових дослі-

джень і розробок для розширення і відновлення 

номенклатури і поліпшення якості продукції, що 

випускається (товарів, послуг), удосконалення 

технології їх виробництва з наступним впрова-

дженням і ефективною реалізацією на внутріш-

ньому чи зовнішньому ринках.

Комплекс наукових, технологічних, вироб-

ничих, організаційних, фінансових та інших за-

ходів являє собою інноваційну діяльність. Су-

купність цих заходів призводить до інновації у 

вигляді нового або удосконаленого продукту. Ін-

новаційна діяльність головним чином орієнтова-

на реалізувати здатність економіки до розвитку 

на ґрунті вдосконалення технологічних процесів 

і товарів, модернізацію методів організації ви-

робництва. Переорієнтація на нові соціально-

економічні пріоритети обумовлює необхідність 

узгодженого регулювання інноваційної діяль-

ності на всіх рівнях управління.

У сучасних умовах розвитку економіки Укра-

їни і науково-технічного прогресу забезпечення 

високого рівня інноваційної активності промис-

лових підприємств належить до числа головних 

пріоритетів, як зазначено у Законі України «Про 

пріоритетні напрямки інноваційної діяльності». 

Роль інновацій на підприємствах зростає, а інно-

ваційні процеси на підприємствах з часом стануть 

перманентними, що охоплюють усі структурні 

елементи виробничої системи і виробничі проце-

си, оскільки основна мета нововведень — забез-

печити рентабельне функціонування виробничої 

системи (тактичне і стратегічне) в умовах постій-

ної та об’єктивної зміни елементів. Отже, система 

управління інноваційним процесом у ринкових 

умовах стає багаторівневою: на державному і регі-

ональному рівнях визначаються його пріоритети, 

на мікрорівні управління інноваціями забезпечує 

поступове оновлення номенклатури продукції та 

виробничого апарату, організації виробництва, 

що врешті-решт забезпечує зростання прибутку, 

отримання соціального або екологічного ефекту.

Для досягнення своїх цілей із створення й ви-

робництва інновацій підприємство здійснює ін-

новаційну діяльність. Під інноваційною діяльніс-

тю розуміється діяльність колективу, спрямована 

на забезпечення доведення науково-технічних 

ідей, винаходів (новацій) до результату, придат-

ного до практичного застосування та реалізації 

їх на ринку з метою задоволення потреб суспіль-

ства в конкурентоспроможних товарах і послу-

гах [14]. Проте слід зазначити, що в економічній 

літературі не існує однозначного розуміння суті 

інноваційної діяльності. У результаті проведеного 

аналізу головних визначень інноваційної діяль-

ності з’ясувалися значні розбіжності в терміно-

логії. У статті Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» інноваційна діяльність визначається 

як «одна з форм інвестиційної діяльності», що 

здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і со-

ціальну сферу. Ця діяльність охоплює:

— випуск і поширення принципово нових 

видів техніки і технології;

— прогресивні міжгалузеві структурні зру-

шення;

— реалізацію довгострокових науково-техніч-

них програм з великими строками окупності витрат;
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— фінансування фундаментальних дослі-

джень для здійснення якісних змін у стані про-

дуктивних сил;

— розробку і впровадження нової ресурсозбе-

рігаючої технології, призначеної для поліпшення 

соціального й екологічного становища.

Інноваційний процес не обмежується пер-

шою появою на ринку нового продукту, послуги 

або доведенням до проектної потужності нової 

технології. За мірою розповсюдження інновація 

вдосконалюється, стає більш ефективною, набу-

ває раніше невідомих споживчих властивостей. 

Це відкриває для неї нові сфери застосування, 

ринки, нових споживачів. Сукупний суспільний 

результат інновації є позитивним саме завдяки 

механізму дифузії інновацій. Інновація внаслідок 

свого комплексного розгортання утворює нову 

технолого-соціально-економічну підсистему сус-

пільства, яка складається [10]:

— із галузей, що здійснюють інновацію;

— із галузей, що поширюють нову технологію 

та поглиблюють її економічні переваги;

— із галузей, що виникають у «шлейфі» роз-

витку нового технологічного стилю.

Слід зауважити, що інноваційний процес в 

економічній літературі розглядається з різних по-

зицій і з різним ступенем деталізації:

— паралельно-послідовне виконання науко-

во-технічної інновації, виробничої діяльності і 

маркетингу;

— у вигляді тимчасових етапів життєвого ци-

клу інновації — від виникнення ідеї до її розробки 

на впровадження;

— як процес фінансування й інвестування 

розробки на впровадження і розповсюдження но-

вого виду продукції або послуги.

Висновок. Таким чином, інноваційний процес 

полягає в одержанні комерціалізації винаходів, но-

вих технологій, видів продукції та послуг, рішень 

організаційно-технічного, економічного, соціаль-

ного й інших результатів інноваційної діяльності.

Тому інноваційна діяльність підприємства є ці-

леспрямованою та орієнтованою діяльністю підпри-

ємства, що складається із сукупності різних видів 

робіт, взаємопов’язаних у єдиний процес створення 

і виробництва інновацій, і включає такі етапи, як: 

ідея; концепція; розробка і проектування; виробни-

цтво та його оновлення; маркетинг, збут, сервіс.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті обґрунтовані теоретичні положення та розроблені науково-практичні рекомен-

дації щодо питань управління й оцінки інтелектуального капіталу промислового підприємства. Викладено 

загальні положення методики оцінки структурних елементів інтелектуального капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, промислове підприємство, інтелектуальні ресурси, страте-

гічні ресурси, інноваційно-інвестиційний потенціал, стратегії управління підприємством.

Summary. Theoretical positions are in-process grounded and scientific and practical recommendations are 

developed on questions of management and estimation of intellectual resources and intellectual capital of industrial 

enterprise. The generals of method of estimation of structural elements of intellectual capital of enterprise are expounded.

Key words: intellectual capital, industrial enterprise, intellectual resources, strategic resources, investment 

potential, strategies of management an enterprise.

Постановка проблеми. На сучасному етапі ін-

формація, наукові знання, професійний, науковий 

та культурний потенціал суспільства як інтелекту-

альні ресурси визначають структуру національної 

економіки, якість продуктів і послуг, що виробля-

ються, ефективність функціонування господарств.

Процеси інтелектуалізації виробничих проце-

сів, ускладнення систем управління підприємства-

ми обумовлюють необхідність аналізу поняття інте-

лектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу.

Ефективне використання інтелектуальних ре-

сурсів дає можливість отримувати додаткові конку-

рентні переваги підприємству і стають пріоритетним 

ресурсом і фактором виробництва, які забезпечують 

стійкі позиції під час завоювання ринку.

Тому нині актуалізується проблема ефектив-

ності внутрішнього управління інтелектуальни-

ми ресурсами, яка потребує пошуку форм і мето-

дів її вирішення.

Однією з важливих маловивчених проблем є 

створення та розвиток системи управління інте-

лектуальними ресурсами підприємства як страте-

гічними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

теоретичних концепцій та підходів свідчить про 

те, що проблемам управління різними аспектами 

діяльності підприємства приділяється достатньо 

уваги як вітчизняними, так і зарубіжними вчени-

ми та спеціалістами.

Різні аспекти формування стратегії управ-

ління підприємством та інтелектуальним капіта-

лом розкрито в дослідженнях вчених Г. Беккера, 

Е. Брукінга, А. С. Гальчинського, Д. М. Гвішіані, 

М. С. Герасимчука, Н. П. Гончарової, Е. Денісо-

на, Д. Клауса, С. Ламбардині, Ф. Махлупа та ін. 

Питання формування й розвитку інтелектуальних 

ресурсів та інтелектуального капіталу аналізува-

лися у працях У. Боуена, М. Мелоуна, П. Страс-

смана, Т. Стюарта, А. Едвінсона.

У наступний час теорія людського капіталу 

отримала широке суспільне визнання у світовій 

науковій економічній думці. Між тим спостеріга-

ється фрагментарність і недостатня вивченість у 

питаннях формування та розвитку інтелектуаль-

них ресурсів підприємства, оскільки ефективні 

стратегії управління були засновані на викорис-

танні традиційних ресурсів і факторів виробни-

цтва, що зменшило можливості їх використання в 

умовах постіндустріального розвитку суспільства.

Усе це обумовлює необхідність комплексного 

розглядання проблеми управління інтелектуальни-

ми ресурсами, систематизацію існуючих концепцій 

та підходів, які б забезпечили створення адекватних 

стратегій розвитку підприємства в сучасних умовах.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 

аспектів і розгляд науково-практичних реко-

мендацій з управління й оцінки інтелектуаль-

них ресурсів та інтелектуального капіталу про-

мислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальні ре-

сурси є умовою та основою розвитку промислового 

підприємства і суспільства в цілому. Інтелектуальні 

ресурси являють собою сукупність індивідуальних 

інтелектуальних потенціалів персоналу підпри-

ємства, які спроможні викликати синергетичний 

ефект. У свою чергу, особистий інтелектуальний по-

тенціал окремого співробітника — це його знання, 

навички, здібності до творчості й саморозвитку.

Якщо для промислового підприємства інтелек-

туальні ресурси — це потенційний фактор вироб-

ництва, який має бути використаний оптимальним 

чином за мінімальних витрат, то для суспільства це 

потенціал економічного зростання й розвитку, сту-

пінь реалізації якого визначається рівнем соціаль-

ного та технічного розвитку. У такому сенсі поняття 

інтелектуальних ресурсів, яке розглядається у ши-

рокому розумінні, включає сукупність елементів ін-

телектуального потенціалу, що спроможні не тільки 
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безпосередньо включатися у процес виробництва, 

але й впливати на нього опосередковано через на-

уку, освіту та технічний прогрес [1].

Ефективне управління інтелектуальними ре-

сурсами, які далі автор буде розглядати в узькому 

сенсі слова, та їх активне використання, направле-

не на створення сучасних товарів і послуг, що від-

повідають потребам ринку, дає суттєві конкурентні 

переваги і дозволяє підприємствам реалізувати свої 

стратегічні цілі та завдання. Управління інтелекту-

альними ресурсами на рівні окремого промисло-

вого підприємства пов’язане з пошуком засобів 

ефективного створення й використання знань та 

інформації для досягнення поставлених економіч-

них цілей, таких як зростання прибутку, економія 

витрат, збільшення обсягів реалізованої продукції.

Сучасні умови висувають особливі вимоги до 

організації проекту управління інтелектуальни-

ми ресурсами в якості самостійної функціональ-

ної підсистеми в системі «інноваційно-інвес-

тиційний потенціал» та в мегасистемі розвитку 

підприємства (рис. 1).

си, необхідність координації в процесі управління 

інтелектуальними ресурсами, висока дохідність 

угод з об’єктами інтелектуальної власності, високий 

ризик виникнення несумлінної конкуренції.

Створення й розвиток системи управлін-

ня інтелектуальними ресурсами, забезпечення 

умов для її ефективного функціонування, оцінка 

результативності та пошук шляхів подальшого 

удосконалення організації управління — усе це 

важливі аспекти управління інтелектуальними 

ресурсами промислового підприємства.

Управління підприємством припускає наяв-

ність визначених уявлень про формування, ви-

користання й особливості відтворення інтелекту-

альних ресурсів. Всі накопиченні знання, вміння, 

навички, творчі здібності, що реально включені 

у виробництво зі створення товарів та послуг і 

мають збільшити прибуток підприємства, будуть 

виступати у формі інтелектуального капіталу. Зді-

бність до праці набуває якості інтелектуального 

капталу, коли відбуваються принципові, якісні 

зміни усієї сукупності властивостей, котрі скла-

дають якість робочої сили, що робить її власни-

ка спроможним створити стійкий, надлишковий 

продукт, який потребує суспільство, та відповідно 

надлишкову вартість, яка стає стійким джерелом 

додаткового доходу на капітал.

Управління інтелектуальними ресурсами пе-

редбачає виконання цілої низки функцій, що спря-

мовані на раціональне формування, використання 

й розвиток інтелектуальних ресурсів промислово-

го підприємства, які можливо систематизувати за 

окремими напрямами діяльності (табл. 1).

Відтворення інтелектуальних ресурсів являє 

собою динамічний процес, етапи та структура 

якого аналогічні формам руху капіталу промис-

лового підприємства, однак мають і свої суттєві 

особливості. Цей процес містить у собі стадії фор-

мування та розвитку інтелектуальних ресурсів [2].

Формування інтелектуальних ресурсів під-

приємства здійснюється на ґрунті їхнього при-

дбання, з одного боку, та нарощування власних 

ресурсів шляхом самостійних розробок і навчан-

ня — з другого.

Особливостями інвестицій в інтелектуальні ре-

сурси, у порівнянні з ресурсами у фізичний капітал, 

є високий ступінь ризику, велика тривалість інвес-

тиційного періоду, більш висока ефективність.

Інвестиції в інтелектуальні ресурси можуть 

здійснюватись як у прямій (капіталовкладення в 

освіту, планування та мотивація кар’єрного росту) 

так і опосередкованій формі (інвестиції в інфор-

маційні технології, устаткування й матеріальні 

активи, які забезпечують освітню та науково-до-

слідну діяльність) [3].

У процесі виробництва інтелектуальні ресур-

си практично не зношуються і не зменшуються в 

процесі споживання. Окрім того, процес їхнього 

Рис. 1. Система управління інтелектуальними 

ресурсами у загальній системі управління 

підприємством (авторська розробка)

Передумовами організації самостійної сис-

теми управління інтелектуальними ресурсами в 

складі загальної системи управління промислови-

ми підприємствами є різноманітність форм і видів 

інтелектуальних ресурсів, необхідність вироблення 

комплексної стратегії в галузі управління інтелек-

туальним потенціалом підприємства, специфіка 

інструментів, методів і різноманіття функцій управ-

ління інтелектуальними ресурсами, значна кількість 

служб і підрозділів, які задіяні в процесі генерації та 

перетворення інформації про інтелектуальні ресур-
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Таблиця 1

Функціональні підсистеми управління інтелектуальними ресурсами промислового підприємства 
(авторська розробка) 

Елементи системи управління 

інтелектуальними ресурсами 

підприємства

Зміст функцій, що реалізуються

1. Підсистема управління 

НДДКР і технологічними

інноваціями

— планування, організація, контроль і регулювання процесу розвитку наукових і 

технічних знань спеціалістів;

— формування інтелектуально-інформаційного середовища для генерації нових 

ідей, розвитку творчості, винахідливості;

— формування інтелектуальної бази для адаптації підприємства у зовнішньому 

середовищі; 

2. Підсистема управління інно-

ваційним потенціалом 

і розвитком персоналу

— формування ефективного використання фондів знань;

— прогнозування потреб в інтелектуальних ресурсах;

— визначення емоційно-психологічного й інтелектуального потенціалу співробіт-

ників;

— розробка програм і заходів з удосконалення інтелектуальних ресурсів; 

3. Підсистема управління 

внутрішньою та зовнішньою 

інформацією 

— координація дій спеціалістів, що приймають участь у процесі управління інте-

лектуальними ресурсами за рахунок формалізації та регламентації процедур;

— формування системи збору, передачі, обробки, зберігання та використання 

внутрішньої та зовнішньої інформації; 

4. Управління підсистемою 

«об’єкти інтелектуальної

власності»

— оптимізація банку прав власності на інтелектуальні ресурси у відповідності до 

стратегій розвитку підприємства;

— розробка організаційно-технічних заходів, що забезпечують захист інтелекту-

альних ресурсів; 

5. Управління підсистемою 

комерціалізації та оціночної 

діяльності

— забезпечення умов для отримання максимальної вигоди від використання 

інтелектуальних ресурсів;

— аналіз та оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, моніторинг 

комерційного потенціалу інтелектуальних ресурсів.

використання за певних умов може супроводжу-

ватися їх збільшенням і розвитком.

Тому процеси, пов’язані з виробництвом і спо-

живанням знань, мають носити нелінійний харак-

тер [4]. Сутність цього у тому, що перетворювання 

ресурсу в продукт у цьому випадку може супрово-

джуватись збільшенням і поліпшенням якісних па-

раметрів самого ресурсу. Власник інтелектуального 

капіталу має отримувати прибуток від нього у ви-

гляді відсотка на свій капітал, а економічні відно-

сини мають носити рентний характер.

Слід відмітити, що інтелектуальні ресурси 

не тільки забезпечують підприємству можливість 

виробляти якісну продукцію, але й дозволяють 

підприємству адаптуватися до змін зовнішнього 

середовища через удосконалення техніки, техно-

логії, управління, освоєння нових ринків збуту, 

реалізацію нових видів діяльності, збільшення 

обсягів виробництва та продажу, більш швидке 

накопичення капіталу.

Інтелектуальний потенціал необхідно роз-

глядати як стратегічну складову інтелектуальних 

ресурсів підприємства, оскільки він являє собою 

потенційні можливості підприємства розвиватися 

та безперервно адаптуватися до ринку, що швидко 

змінюється, організовувати розвиток виробни-

цтва, зберігати, розширювати та оновлювати рин-

ки збуту своїх товарів і послуг.

Дії потенціальних носіїв інтелектуального 

капіталу повинні характеризуватися прийняттям 

відповідальних рішень, передбаченнями оригі-

нальних ситуацій.

Важливий не тільки обсяг здібностей і знань, 

але й вміння користатися ними.

Для того, щоб інтелектуальні ресурси співро-

бітників підприємства могли реалізовуватися в їх 

інтелектуальний капітал, а потім в інтелектуаль-

ний капітал промислового підприємства або сус-

пільства, необхідні конкретні передумови. В умо-

вах інформаційного суспільства, функціонування 

інтелектуального капіталу традиційна трудова ді-

яльність замінюється творчістю та креативністю 

особистості. Для творчої людини при збереженні 

високого рівня матеріальних потреб на перше міс-

це виходять потреби нематеріального характеру.

Особливого значення набуває самореалізація, 

процес пізнання, творчість як потреба. У сучасно-

му суспільстві, де основними ресурсами є знання й 

інформація, процеси споживання та виробництва 

стають нерозривними. Творча людина знаходить 

задоволення у самому процесі творчості, отримує 

зростання незалежності від суспільства, його пра-

ця набуває індивідуальний характер. Саме тоді 

творчість як засіб участі людини у виробничому 

процесі становиться одночасно і результатом ді-

яльності людини, і задовольняє її потреби.

Для ефективного управління інтелектуаль-

ними ресурсами підприємства необхідна оцінка 

вартості інтелектуального капіталу підприємства, 

перш за все для прийняття рішень про доцільність 
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капіталовкладень у цей ресурс. Автор пропонує ви-

користовувати оцінку вартості інтелектуального ка-

піталу за допомогою методик визначення вартості 

інтелектуального капіталу на основі інформаційної 

продуктивності або віддачі на менеджмент (ROM), 

рентабельності виробництва (ROA) та вартості, до-

даної інтелектуальним капіталом (VAICTM).

Розглянемо алгоритми розрахунків вищевка-

заних показників.

Оцінка вартості інтелектуального капіталу на 

основі інформаційної продуктивності або віддачі 

на менеджмент (ROM).

Покроковий алгоритм оцінки вартості інте-

лектуального капіталу на основі інформаційної 

продуктивності або віддачі на менеджмент:

Крок 1. А) Визначення витрат реалізації. 

Б) Загальні адміністративні видатки. В) Визна-

чення видатків на дослідження та розвиток.

Витрати інформаційного менеджменту (А+Б+В).

Крок 2. А) Визначення чистого доходу. Б) Ви-

значення вартості активів. В) Визначення серед-

ньої норми прибутку.

Частина доходу, додана інформацією (А – (Б · В).

Крок 3. А) Визначення доходу, доданого ін-

формацією. Б) Визначення витрат інформаційно-

го менеджменту.

Віддача на інформаційні ресурси (А/Б).

Крок 4. А) Визначення доходу, доданого ін-

формацією. Б) Середня процентна ставка на ак-

ціонерний капітал.

Вартість інтелектуального капіталу (А/Б).

Для оцінки інтелектуального капіталу з вико-

ристанням ROA ми визначаємо наступні показники:

— розмір матеріальних активів на кінець року;

— визначення відсоткових відносин доходу за 

рік до матеріальних активів;

— показники віддачі на капітал (ROA) га-

лузі за останні три року. Якщо відношення нор-

малізованого доходу до нормалізованої вартості 

матеріальних активів менше, ніж галузевої ROA, 

необхідно завершити розрахунки — даний метод 

не працює. Якщо це відношення більше, ніж галу-

зевий ROA, розрахунки можна продовжити далі;

— показники середньорічного доходу, відне-

сені на ефект нематеріальних активів;

— сума податкових платежів із доходу на не-

матеріальні активи;

— нормалізований «чистий дохід» організа-

ції, віднесений на вклад нематеріальних активів;

— вартість інтелектуальних активів.

Для оцінки вартості, доданої інтелектуаль-

ним капіталом (VAICTM), розраховують:

— дохід від реалізації виробів і послуг на рин-

ку (ВР); витрати з відрахуванням витрат на оплату 

праці (IN); додану вартість (VA=BP · IN);

— використовуємий фізичний та фінансо-

вий капітал (CE); коефіцієнт доданої вартості 

(VACA=VA/CE);

— людський капітал (сума усіх витрат на пер-

сонал (HC); коефіцієнт вартості, доданої люд-

ським капіталом (VNAU=VA/HC);

— частина доданої вартості, яка віднесена на 

структурний капітал (SC=VA – NC);

— коефіцієнт, що показує вклад структурного 

капіталу у створенні доданої вартості (STVA=SC/VA);

— вартість матеріальних витрат (CE);

— витрати на персонал (HC);

— частина доданої вартості, що віднесена на 

структурний капітал (SC);

— загальна вартість продукції (IC=CE+ 

+HC+SC);

— коефіцієнт вартості, доданої інтелектуаль-

ним капіталом (VAICTM=VA/IC).

Використовуючи розглянуті методи, можна 

оцінити інтелектуальний капітал підприємства 

як важливу частину інноваційно-інвестиційно-

го потенціалу.

Висновок. В якості пріоритетних напрямів 

удосконалення управління інтелектуальними ре-

сурсами підприємства автор роботи пропонує: 

здійснення збору інформації про наявній інте-

лектуальний потенціал підприємства, визначення 

доцільності залучення додаткових інтелектуаль-

них ресурсів на підприємстві, наприклад, на базі 

аутсорсинга; виявлення пріоритетних і найбільш 

прибуткових сфер діяльності підприємства і на-

правлення найбільш кваліфікованих спеціалістів 

до вирішення завдань у цих сферах; проведення 

обов’язкової доцільності вкладення фінансових 

ресурсів у розвиток інтелектуальних ресурсів; 

сприяння підвищенню творчої та інноваційної 

активності інтелектуальних ресурсів підприєм-

ства; організацію процесів із навчання персоналу 

промислового підприємства з метою розвитку та 

удосконалення раніш отриманих знань.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація. У статті розглядається зарубіжний досвід інноваційного розвитку зовнішньоекономічного 

потенціалу регіонів країн світу. Визначено пріоритети інноваційного розвитку регіону і запропоновано осно-

вні шляхи їх реалізації.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, зовнішньоекономічний потенціал, розвиток регіону, 

зарубіжний досвід.

Summary. We consider the international experience of innovation development of foreign economic potential of 

regions of the world. Determined the priorities of innovation development of the region and provides the main ways of 

their implementation.

Key words: innovation, innovative development, external economic potential, development of region, foreign experience.

Постановка проблеми. Досвід зарубіжних кра-

їн свідчить, що наявність високого інноваційного 

потенціалу, його динаміка є необхідним чинни-

ком стійкого економічного зростання промисло-

вих регіонів. Інноваційний потенціал регіонів є 

накопиченим суспільством сукупним інновацій-

ним ресурсом, що володіє здатністю брати участь 

в економічних процесах і приносити дохід еконо-

мічним суб’єктам. У зв’язку з цим виникає необ-

хідність вивчення проблем оцінки, порівняння 

інноваційного потенціалу промислового регіону 

України із зарубіжними державами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-

тати досліджень інноваційного потенціалу регіонів 

зарубіжних країн загалом представлені у працях 

таких науковців, як О. І. Волков, М. П. Денисен-

ко, А. П. Гречан, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, 

Е. Б. Стародубцев, Н. А. Бакланов, Н. І. Діденко, 

М. В. Мясникович, Р. Мюллер, В. Соловйов та ін., 

де висвітлені теоретичні основи інноваційного по-

тенціалу промислових регіонів. Проте ряд питань 

вимагають додаткових досліджень.

Метою дослідження є вивчення й аналіз зару-

біжного досвіду інноваційного розвитку зовнішньо-

економічного потенціалу промислових регіонів.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний 

розвиток зовнішньоекономічного потенціалу про-

мислового регіону є основою соціально-еконо-

мічного прогресу у сучасному світі. Інновації 

прийняли стратегічно важливий характер і бага-

то в чому визначають конкурентоспроможність, 

ефективність і безпеку економічної діяльності як 

на мікро-, так і на макрорівні. Вивчення питань 

інноваційного розвитку зовнішньоекономічного 

потенціалу регіону обумовлене необхідністю фор-

мування конкурентоздатної економіки території, 

що ґрунтується на просуванні до більш високих 

технологічних устроїв, забезпечує збільшення її 

вкладу в рішення проблем соціально-економіч-

ного розвитку. Саме інноваційний шлях є для 

регіонів України реальним засобом швидкої мо-

дернізації країни, підвищення конкурентоспро-

можності економіки як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках і якості життя людей.

Інноваційний розвиток підприємств і регіонів 

є найважливішою складовою національного багат-

ства. При оцінці інноваційного потенціалу дуже 

важливою є не лише наявність, але і збалансова-

ність структури потенціалу, а також достатність 

рівня його розвитку. Під інноваційним потенці-

алом національної економіки розуміється сукуп-

ність наукових, кадрових, фінансових, техніко-

технологічних та інших ресурсів, необхідних для 

здійснення інноваційних процесів в економіці.

Під інноваційною активністю економіки ро-

зумітимемо міру інтенсивності здійснюваних дій з 

трансформації і впровадження новацій та їх своє-

часність. В основі інноваційної активності лежить 

здатність національної економіки мобілізовувати 

інноваційний потенціал необхідної кількості й 

якості, а також забезпечувати обґрунтованість і 

прогресивність вживаних методів.

Вважається, що вперше термін «інновація» 

було використано австрійським економістом Йо-

зефом Алоїзом Шумпетером, який у своїй книзі 

«Теорія економічного розвитку» (1911 р.) запро-

понував концепцію інновацій, в основі якої лежа-

ла ідея про «нові комбінації». Згодом термін «нові 

комбінації» було замінено терміном «інновація», 

що став науковою категорією. Серед комбінацій, 

які формують структуру інноваційного процесу, 

автор виділив наступні:

— випуск нового продукту або ж відомого 

продукту нової якості;

— впровадження нового, досі невідомого в 

конкретній галузі методу виробництва;
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— проникнення на новий ринок збуту;

— отримання нових джерел сировини чи на-

півфабрикатів;

— організаційна перебудова, зокрема ство-

рення монополії чи її ліквідація [1].

Рівень технологічних досягнень країни оці-

нюється інтегральним (композитним) індексом 

Technology Achievement Index (TAI), який показує, 

наскільки успішно будь-яка країна створює і по-

ширює нові технології і формує людські здібності. 

Індекс відображає здатність країни створювати і по-

ширювати технологічні інновації, дозволяє порів-

нювати міру технологічного розвитку країн, але не 

відображає поточний стан інноваційного розвитку.

Існують різні методики виміру інноваційного 

потенціалу, найбільш відомими з яких є: субіндекс 

інноваційного потенціалу індексу глобальної кон-

курентоспроможності (GCI), що розраховується у 

рамках звіту із глобальної конкурентоспроможнос-

ті Всесвітнього економічного форуму (Швейцарія, 

www.weforum.org); глобальний інноваційний індекс 

(GII), що розраховується Інститутом ділового ад-

міністрування INSEAD (Франція, www.insead.edu); 

Європейське національне і регіональне інноваційне 

табло (EIS і RIS), що розраховується дослідницьки-

ми центрами JRC і CWTS для Європейської Комісії 

(www.proinno-europe.eu); Рейтинг інноваційної ак-

тивності регіонів, що розраховується Національною 

асоціацією інновацій і розвитку інформаційних тех-

нологій (Росія, www.nair-it.ru) [2].

Технологічні досягнення не охопити одним 

показником, оскільки неможливо відобразити весь 

спектр технологій, використовуваних у сільському 

господарстві, медицині, виробництві, послузі та ін. 

Багато аспектів створення і поширення техноло-

гій, людських здібностей важко оцінити кількісно. 

При розрахунку індексу TAI використовуються ін-

дикатори, а не прямі виміри досягнень країни.

Тому необхідно розглядати новий показ-

ник — інноваційну здатність економіки.

Під інноваційною здатністю національної 

економіки у загальному вигляді будемо розуміти 

здатність економіки країни використовувати но-

вації, визнання новацій ринком, перетворення 

новацій в інновації.

Уявлення про інноваційну здатність еконо-

міки регіону, країни можна отримати з наступ-

них визначень.

Новація (лат. novatio — зміна, оновлення) но-

вина в області виробництва, технології, організації 

[3, с. 253].

Новація — це новина, якої не було раніше: 

нове теоретичне знання, новий метод, принцип 

тощо. Новація у світогляді й ідеології, у форму-

ванні нових галузей і нових напрямів, у ради-

кальній зміні системи управління відносять до 

революційних змін, коли самі новації вимага-

ють ламки стереотипів мислення, зміни кадро-

вого складу, підготовки нових фахівців, зміни 

норм і регламенту, програм і проектів, законів 

і навіть конституційних норм цивільного сус-

пільства. Тому новації часто носять революцій-

ний характер і є підґрунтям науково-технічних і 

будь-якій революції.

Інновація — нововведення в галузі техніки, 

технології, організації праці або управління, за-

сноване на використанні досягнень науки і пере-

дового досвіду [4, с. 157].

Інновація — 1) вкладення коштів в економіку, 

що забезпечує зміну техніки та технології; 2) нова 

техніка, технологія, що є результатом досягнень 

науково-технічного прогресу. Істотним чинником 

інновації є розвиток винахідництва, раціоналіза-

ції, поява великих відкриттів [5].

Інновація — кінцевий результат впровадження 

новини (наукових ідей, відкриттів, винаходів, па-

тентів, товарних знаків, раціоналізаторських про-

позицій тощо) у вигляді деякого принципово ново-

го об’єкту чи процесу (системи машин, технологій, 

устаткування, товарів і послуг, програмного забезпе-

чення, систем управління й організації виробництва 

тощо) або у вигляді деякого об’єкту, якісно відмін-

ного від попереднього аналога, що знаходить реалі-

зацію у тій або іншій сфері життєдіяльності людини, 

що сприяє задоволенню потреб ринку і замовника, 

соціально-економічній, що приносить екологічний 

та інші позитивні ефекти [6].

Зважаючи на різноманітність економічних, 

організаційних та інших умов у інноваційній ді-

яльності, кожне впровадження інновацій є осо-

бливим та унікальним. У той же час існує величез-

на кількість класифікацій інновацій за різними 

ознаками. Розглянемо деякі з них.

За характером застосування розрізняють на-

ступні типи інновацій:

— товарна інновація — розробка нового про-

дукту;

— технологічна інновація — введення нового 

методу виробництва;

— маркетингова інновація — освоєння нового 

джерела постачання сировини або напівфабрикатів;

— ринкова інновація — створення нового 

ринку товарів або послуг;

— управлінська інновація — реорганізація 

структури управління;

— екологічна інновація — впровадження за-

ходів щодо охорони навколишнього середовища:

— соціальна інновація — здійснення заходів 

щодо покращення життя населення [7, с. 160].

За ступенем радикальності виділяють ради-

кальні й ординарні нововведення. Радикальні 

(піонерні, базові, наукові) інновації виступають 

базою для наступних вдосконалень, які після 

втілення в життя радикальної інновації спри-

яють подальшому її розвитку і посилюють її 

ефект [8, с. 114–115].
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Детальну й оригінальну класифікацію інно-

вацій було сформовано А. Пригожиним, який по-

діляє інновації за наступними чинниками:

за типом нововведення — на матеріально-

технічні, соціальні, економічні, організаційно-

управлінські, правові та педагогічні;

за інноваційним потенціалом — на радикаль-

ні, комбіновані та такі, що модифікують;

за особливостями інноваційного процесу — 

на внутрішньоорганізаційні та міжорганізаційні;

за механізмом здійснення — на одиничні, ди-

фузійні, завершені та незавершені, успішні та не-

успішні;

за ефективністю — орієнтовані на зростан-

ня ефективності виробництва чи управління 

суб’єктом господарювання, на покращення умов 

праці [9, с. 27].

Значні науково-технічні успіхи деяких за-

рубіжних країн пояснюються цілеспрямованим 

державним впливом на сферу інноваційного під-

приємництва, правового регулювання відповід-

них процесів. На Заході це найважливіший ін-

струмент розвитку економіки, ключовий чинник 

забезпечення добробуту населення.

У США у прийнятому законі Стівенсона-

Уайдлера про технічні інновації декларується курс 

на підняття економічного, екологічного і соціаль-

ного впорядкування шляхом створення, зокрема 

й некомерційних організацій, які діють виключно 

в наукових і освітніх цілях, передбачається розви-

ток різних центрів промислової технології, сти-

мулювання використання технічних розробок на 

базі фінансової підтримки з федеральних фондів.

Подібні закони є також в інших промислово 

розвинутих країнах. Так, у Швейцарії діє феде-

ральний закон про розвиток наукових досліджень.

У Франції чинне законодавство визнає науко-

ві дослідження і технологічний розвиток загально-

національними пріоритетними завданнями.

Як свідчить досвід промислово розвинутих 

країн, серед різноманітних організаційних форм, 

що сприяють використанню досягнень НТП і при-

скоренню процесів дифузії нововведень, найбільш 

ефективними є інкубатори інноваційного бізнесу, 

технологічні парки, технополіси і подібні їм точко-

ві та територіальні інноваційні структури, кількість 

яких у цих країнах постійно збільшується [10].

Основна роль таких формувань полягає у 

створенні особливої інноваційної інфраструкту-

ри на регіональному рівні, яка забезпечує зв’язок 

науки і бізнесу, продовжує і підтримує на старто-

вому етапі високотехнологічні підприємства [11], 

сприяє прискореному просуванню інновацій на 

внутрішні та зовнішні ринки.

Порівняльний аналіз рівня інноваційної 

здатності економіки країн світу за 2009 рік по-

казав наступне: десятку лідерів за рівнем іннова-

ційної здатності серед досліджуваної групи країн 

(вибірка склала 79 країн) увійшли Швеція (0,668), 

Сінгапур (0,667), Фінляндія (0,650), Швейца-

рія (0,639), Данія (0,628), США (0,612), Японія 

(0,605), Південна Корея (0,605), Ісландія (0,594), 

Ірландія (0,591). Як бачимо, найбільш високий 

рівень інноваційної здатності спостерігається у 

промислово розвинених країнах, а також у Сінга-

пурі та Південній Кореї.

Трохи відстають від них такі розвинені краї-

ни, як Нідерланди (0,588), Ізраїль (0,581), Велико-

британія (0,574), Канада (0,561), Норвегія (0,550), 

Німеччина (0,548), Австралія (0,545), Австрія 

(0,533), Бельгія (0,532), Нова Зеландія (0,520).

Нижчий рівень інноваційної здатності по-

рівняно з промислово розвиненими країнами, що 

входять в 20-ку лідерів, мають такі розвинені краї-

ни, як Франція (0,512), Люксембург (0,470), Іспа-

нія (0,436) і Португалія (0,432), а також держави 

НІС — Гонконг (0,486), Малайзія (0,475) і країни 

Центральної та Східної Європи: Естонія (0,513), 

Словенія (0,441), Чехія (0,439), Угорщина (0,421), 

Латвія (0,416) і Литва (0,382).

За рівнем інноваційної здатності деякі краї-

ни поступаються лідерам (Швеції, Сінгапуру, 

Фінляндії) практично удвічі. Про це свідчать від-

повідні значення звідного індексу інноваційної 

здатності для цих держав: Індія (0,357), Бразилія 

(0,341), Китай (0,323), Росія (0,311).

На підставі порівняння країн за індексом ін-

новаційної здатності можна дійти висновків, що 

найбільш інноваційними нині є економіки про-

мислово розвинених країн (перш за все сканди-

навських країн, США, Японії та ін.), за ними йдуть 

нові індустріальні країни, низка країн Центральної 

та Східної Європи. Слабкий рівень інноваційної 

здатності властивий країнам, що розвиваються, з 

низьким рівнем доходів на душу населення.

При цьому слід зазначити, що причини лі-

дерства скандинавських країн не випадкові. Саме 

представники скандинавської школи починаючи 

з кінця 80-х рр. ХХ ст., активно просувають ідею 

щодо значущості інновацій у підвищенні рівня до-

бробуту націй (Б. Верспаген, Б. Йонсон, Б.-О. Лун-

дваль, Э. Райнерт, Я. Фагерберг та інші) [12].

Відомий економіст Н. Кондратьев ще в 30-

ті роки ХХ століття відмітив: «Великі економічні 

кризи завжди стимулювали появу нових техно-

логічних устроїв». Про це ж говорить і Біл Гейтс: 

«Під час нинішньої кризи станеться інновацій-

ний стрибок. У кризисні моменти завжди здій-

снюються великі відкриття».

Слід зазначити, що в економічно розвинених 

країнах Європи, Китаї, Японії не наголошується 

згортання програм науково-інноваційного розви-

тку. США заявили про створення нової національ-

ної програми конкурентоспроможності і планують 

у найближчі десять років збільшити інвестиції у 

фундаментальну науку у декілька разів [13].
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Найбільша чисельність учених сьогодні скон-

центрована у США, ЄС і Китаї, темпи щорічного 

приросту дослідників в останньому досягають 20 %. 

З 758 142 опублікованих наукових статей у 2007 році 

(що на 16,5 % вище за рівень минулого року) майже 

чверть належить вченим США (209 695) і Китаю (50 

606). У той же час помітно менші країни Європи уві-

йшли до цього списку: Ізраїль (6 622 статті у 2007 р.), 

Швеція (9 914), Хорватія (1 102), Чехія (3 689) [14].

Сектор нових інноваційних компаній у регіонах 

Україні є основним джерелом нововведень, проте 

державна система підтримки недостатньо орієнтова-

на на потреби інноваційного сегменту підприємни-

цтва. Нерозвинена і коопераційна мережа «наука й 

освіта — інноваційний малий і середній бізнес —ве-

ликий бізнес», що перешкоджає поширенню знань 

із сектору досліджень і розробок та їх капіталізації в 

економіці промислового регіону. Слабо розвинені 

інститути, що стимулюють зв’язки між науковими, 

учбовими організаціями й інноваційними фірмами, 

між крупними компаніями і малим бізнесом.

У зв’язку з цим необхідно:

— розвивати освіту і фінансові інститути, що 

забезпечуть безперервність фінансування бізнес-

проектів на всіх стадіях інноваційного циклу (ін-

новаційні фонди, венчурні компанії);

— розвиток виробничо-технологічної інфра-

структури інноваційної діяльності (технопарки, 

ІТЦ, бізнес-інкубатори, центри трансферу техно-

логій тощо);

— сприяння розвитку коопераційних зв’язків 

між суб’єктами інноваційної системи (розвиток 

центрів субконтрактації й аутсорсинга);

— розвиток інформаційної, експертно-кон-

салтингової й освітньої інфраструктури іннова-

ційної діяльності.

Висновки. Світовий досвід засвідчує, що залу-

чення місцевих органів влади, державного управ-

ління інноваціями дозволить досягти стабільності 

й ефективності виробництва в регіонах. Ефективне 

управління впровадження новацій сприяє оптимі-

зації інноваційного процесу й одержуванню опти-

мального прибутку. Вибір та оцінка інноваційної 

стратегії має займати центральне місце у визначен-

ні напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяль-

ності регіональної економіки. Необхідно розгля-

дати як зовнішні, так і внутрішні умови розвитку 

економіки регіонів. Наука — це головний фактор 

подолання кризи в економіці та виробництві.

Наявність багатьох особливостей не означає, 

що не варто вивчати досвід розвинутих країн, ко-

ристуватися якимось елементами та механізмами 

розвитку високотехнологічного експорту. За по-

рівняно нетривалий проміжок часу європейські 

країни стали частиною глобальної виробничої 

структури ТНК і продовжують розвивати політи-

ку, яка робить їх усе більш привабливими для зна-

чних зарубіжних інвесторів.
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглядається сучасний розвиток малого бізнесу в Україні, зокрема його регіональ-

на орієнтація, обґрунтовується місце малого бізнесу в регіональній економіці, акцент зроблено на досліджен-

ні малого бізнесу крізь призму відтворювального процесу та механізму управління регіональною економікою.

Ключові слова: малий бізнес, регіональна економіка, відтворювальний процес.

Summary. In the article the development of modern small business in Ukraine is out, including its regional 

orientation, the place of small businesses in the regional economy, is the emphasis on the research of small business 

through the prism of the reproductive process and the mechanism of riling of regional economies has done.

Key words: small business, regional economics, reproductive process.

Постановка проблеми. Особливістю роз-

витку малого бізнесу в Україні, у порівнянні з 

економічно розвиненими країнами, є те, що він 

значною мірою прив’язаний до відповідної те-

риторії, тобто орієнтований на регіональні еко-

номічні інтереси. Це принципово відрізняє ма-

лий бізнес України від малого бізнесу західної 

моделі розвитку, де він загалом характеризується 

корпоративними рисами, тобто прив’язаний до 

великих економічних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання розвитку малого бізнесу в регіональній 

економіці знаходили своє відображення в працях 

економістів А. С. Маршалова та А. С. Новосьоло-

ва [1], А. С. Мохненка [2], Б. М. Данилишина [3], 

С. І. Дорогунцова [4].

Метою статті є дослідження малого бізнесу 

крізь призму відтворювального процесу та механіз-

му управління регіональною економікою. Такий 

підхід дозволяє визначити функціональні особли-

вості малого бізнесу в економічній системі регіону.

Виклад основного матеріалу. Саме через від-

творювальні процеси розкриваються значні пе-

реваги малого бізнесу. У такому ракурсі регіо-

нальний відтворювальний процес, який інтегрує 

одиничні відтворювальні процеси малого бізнесу, 

формує певні умови для комплексного розвитку 

економіки регіону. Оскільки інтеграційна функ-

ція регіонального відтворювального процесу від-

повідно до одиничних процесів відтворення під-

приємств, розташованих у регіоні, здійснюється 

через регіональні відтворювальні цикли, то стає 

доцільним включення до них малого бізнесу, який 

через притаманні йому властивості активізує регі-

ональний відтворювальний процес у цілому.

Загальна концепція, сформована нами при 

визначенні місця малого бізнесу в регіональній 

економіці, наведена у вигляді схеми, де вказані 

основні складові, включені у регіональний від-

творювальний процес (рис. 1).

Для того, щоб ця схема запрацювала, нами 

розроблено підходи щодо удосконалення системи 

Рис. 1. Місце малого бізнесу у системі регіонального 

відтворювального процесу

управління малим бізнесом. Із цією метою запро-

поновано схему взаємодії механізмів управління 

регіональною економікою з підприємствами ма-

лого бізнесу, яка у цілому спрямована на розвиток 

регіонального відтворювального процесу (рис. 2).

Рис. 2. Малий бізнес у системі управління 

регіональною економікою
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Головною ланкою цієї схеми є адаптаційний 

блок, мета якого полягає в упорядкуванні діяльнос-

ті підприємств малого бізнесу в напрямі задоволен-

ня потреб регіону, тобто не на хаотичний розвиток 

тільки за власним бажанням, а на включення його 

до системи регіональних економічних відносин. 

Адаптаційний блок охоплює сукупність економіч-

них і організаційних механізмів орієнтованих на 

створення гнучкої системи управління, гідної вирі-

шити протиріччя, що виникають. Тобто функціону-

вання адаптаційного блоку спрямовано на поєднан-

ня інтересів малих підприємств із регіональними 

економічними й соціальними інтересами.

Регіональна орієнтація категорії малого бізне-

су становить проблему необхідності теоретико-ме-

тодологічного обґрунтування її місця у регіональ-

ній економіці, тобто досягнення різноманітних 

соціально-економічних цільових напрямів.

Рішення цієї проблеми пропонується з боку 

розгляду малого бізнесу крізь призму відтворю-

вального процесу і механізму управління регіо-

нальною економікою.

Регіональний відтворювальний процес являє 

собою поновлення на якісно новому рівні кругообі-

гу матеріально-речовинних, трудових і фінансових 

ресурсів регіону, деякі з них спрямовані на ство-

рення умов відтворення, інші — на забезпечення 

функціонування самого процесу відтворення. Регі-

ональний відтворювальний процес, з одного боку, є 

підсистемою суспільного відтворення, а з іншого — 

інтегрує одиничні відтворювальні процеси на рів-

ні підприємства, формуючи тим самим умови для 

комплексного розвитку економіки регіону.

Інтеграція регіонального відтворювального 

процесу з одиничними процесами відтворення 

підприємств та організацій, розташованих у регіо-

ні, здійснюється через регіональні відтворювальні 

цикли, що забезпечують відтворення продукції 

послуг і необхідних умов, тобто загальну регіо-

нальну базу для функціонування усіх суб’єктів ре-

гіональної економіки.

Сутність взаємозв’язків і взаємовпливів ре-

гіонального відтворювального процесу легше 

зрозуміти, розглядаючи фази виробництва, роз-

поділу, обміну і споживання як ланки єдиного 

ланцюга, які пов’язані із безупинним поновлен-

ням кругообігу матеріально-речовинних, фінан-

сово-кредитних, трудових та інформаційних по-

токів у регіональній системі.

Фаза виробництва виконує головну роль у ре-

гіональному відтворювальному процесі й визна-

чає форми і характер матеріально-речовинних, 

фінансово-кредитних, трудових та інформацій-

них зв’язків щодо розподілу, обміну і споживання 

сукупного суспільного продукту і національного 

доходу. Будучи основою регіональної економіки, 

виробництво визначає головні параметри регіо-

нального відтворювального процесу в цілому.

Сьогодні проблеми розвитку виробництва в 

регіонах різко загострилися. Порушилися засно-

вані на принципах територіального поділу праці 

міжрайонні зв’язки щодо постачання сировини для 

багатьох галузей промисловості, внаслідок чого ви-

ник дефіцит товарів і послуг, необхідних для про-

цесу виробництва на промислових підприємствах. 

Незабезпеченість сировиною, матеріалами, висо-

кий рівень втрат, недостатнє відновлення основних 

фондів, тривалі терміни освоєння виробничих по-

тужностей призвели до скорочення виробництва, 

рівень якого не дозволяє задовольняти потреби на-

селення ні в кількісному відношенні, ні за якістю.

Розвиток і розміщення промислового ви-

робництва необхідно здійснювати, виходячи з 

регіональних особливостей, а також зі специфіки 

галузевих факторів, особливостей технологічних 

процесів, матеріально-технічної бази і т. ін. Цен-

тральна роль у розвитку виробництва, а відповід-

но й у розвитку регіону у цілому, має приділятися 

малому бізнесу. Він бере на себе функції стимулю-

вання регіонального відтворювального процесу.

Висновки. Таким чином, новий регіональний 

погляд на малий бізнес дає можливість критично-

го, але конструктивного аналізу сучасного досвіду 

формування відповідних економіко-організацій-

них заходів його розвитку.

Стає зрозумілим значення саме процесу ство-

рення та розвитку малого бізнесу в комплексі захо-

дів щодо виходу з економічної кризи і здійснення 

переходу до регулюючого ринку. В минулому його 

роль недооцінювалася, тому що малі підприємства 

вважалися неефективними, а основна роль в еко-

номіці надавалася великим промисловим формам 

(об’єднанням, комплексам). Перехід до регулюючо-

го ринку, безумовно, змінив ставлення до малого біз-

несу. Але дилема його розвитку залишилася, бо досі 

панує ідея західної моделі розвитку малого бізнесу.

Однак, хоча великі виробництва продовжу-

ють відігравати вирішальну роль у випуску осно-

вної товарної маси, потенціал малих підприємств 

застосовується переважно у сфері обслуговування 

(де в початковій формі він існував весь час) і як 

допоміжний фактор у випуску товарів масового 

споживання, але його необхідно використовувати 

й у сферах легкої та харчової промисловості. Тобто 

об’єктивно не створюються умови впровадження 

західної моделі у господарські системи. Особливо 

це стосується регіональної економіки.

Стає питання використання переваг розви-

тку малих структур у підвищенні конкурентного 

середовища, ліквідації монополії у ціноутворен-

ні, забезпеченні демократизації форм господа-

рювання. У ринковій економіці малі підприєм-

ства повинні також протистояти монополіям і 

стати економічною перешкодою для утримання 

зростання цін і насичення ринку різноманітни-

ми товарами та послугами.
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Малий бізнес у нашій країні стає одним із най-

важливіших напрямів у підвищенні ефективнос-

ті процесів роздержавлення та приватизації, що є 

життєво важливим для економічного й соціального 

прогресу. Ця сфера покликана не тільки допомагати 

державі у виході з кризи, але й вирішити багато пер-

спективних завдань розвитку ринкових відносин.
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СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У статті досліджуються недоліки фінансової діяльності органів місцевого самоврядування 

у централізованій системі публічних фінансів України. Обґрунтовується необхідність залучення населення 

до вирішення місцевих справ. Автор доводить, що соціальна мобілізація є основною умовою для забезпечення 

ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, фінансова діяльність, соціальна мобілізація.

Summary. In the article the lacks of financial activity of organs of local self-government are probed in the 

centralized system of public finances of Ukraine. The necessity of bringing in of population is grounded to the decision 

of local businesses. An author proves that social mobilization is a basic condition for the sake of providing of effective 

financial activity of organs of local self-government.

Key words: local self-government, financial activity, social mobilization.

Постановка проблеми. Органи місцевого са-

моврядування створюються територіальною гро-

мадою для управління місцевими справами. Їхня 

діяльність має відображати інтереси мешканців 

територіальних одиниць. Відповідно суспільні 

блага мають задовольняти потреби населення: 

за обсягом, за якістю, за видами суспільних благ 

тощо. Ціллю адміністрування суспільних благ 

органами місцевого самоврядування має бути 

максимальна індивідуальна корисність від їхньо-

го споживання. Сучасне неефективне витрачан-

ня бюджетних ресурсів через існування застарі-

лих, що склалися ще за часів Радянської влади, 

механізмів фінансування бюджетних установ і 

відсутність залежності обсягів фінансування від 

показників ефективності їхньої роботи є осно-

вними чинниками неякісного та недостатнього 

надання суспільних благ населенню.

Діючою централізованою організацією сис-

теми надання суспільних благ не передбачається 

максимальне врахування інтересів індивідів. Не 

передбачається й залучення населення до процесу 

вирішення місцевих і регіональних справ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

основних науковців, які опікуються проблемами 

фінансової децентралізації, фінансової діяльності 

органів місцевого самоврядування, можемо виділи-

ти С. Колодія, О. Дроздовську, О. Петренко, А. Ле-

леченко, В. Толуб’як, І. Луніну, О. Чернявського, 

В. Кравченка, С. Юрія та ін. Вчені зазвичай розгля-

дають сутність фінансової децентралізації, її форми 

та методи. Обґрунтовують її економічну ефектив-

ність, у тому числі шляхом наведення позитивно-

го зарубіжного досвіду. Попри плюралізм поглядів 

на сутність і проблеми фінансової децентралізації, 

вони залишаються недостатньо дослідженими. За-

лишаються у достатній мірі недослідженими про-

блеми залучення населення до вирішення місцевих 

спав. Відсутні наукові розробки щодо етапів фінан-

сової децентралізації в Україні.

Відповідно, мета статті — розкрити недоліки 

фінансової діяльності органів місцевого самовря-

дування у централізовано-організованій системі 

публічних фінансів, обґрунтувати необхідність 

залучення населення до вирішення місцевих 

справ — соціальної мобілізації — для забезпечен-

ня ефективної фінансової діяльності органів міс-

цевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Випереджуючий 

поступ демократії у Західній Європі, проведення 

буржуазних революцій зумовили саме тут появу міс-

цевого самоврядування. Децентралізовані умови за-

родження та розвитку капіталістичних відносин до 

їхнього переходу у централізовану монополістичну 

стадію надали можливості місцевому самовряду-

ванню досить швидко остаточно сформуватися.

Проте місцеве самоврядування в ті часи, як 

правило, характеризувалося наступним чином: 

законодавством було передбачене право членів 

суспільних союзів управляти місцевими справа-

ми. Серед членів громадських союзів переважну 

частину займав пануючий клас. Крім місцевих 

справ, громадські союзи були залучені під час на-

дання також і суто державних благ, отже спостері-

гався процес деконцентрації влади.

Монополістична стадія розвитку капіталіз-

му характеризувалася централізованим напря-

мом трансформації суспільно-господарського 

ладу. Зросло державне втручання у процес адмі-

ністрування місцевими справами, що значно об-

межило можливості місцевого самоврядування, 

навіть призвело до перетворення органів місце-

вого самоврядування в органи державної влади 

на місцях. Ці процеси спостерігалися до ІІ Світо-
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вої війни та впродовж неї. Намагання мешканців 

територіальних громад брати участь в управлінні 

місцевими справами і формувати власні пред-

ставницькі та виконавчі органи влади, які б мали 

значний обсяг власних повноважень і достатню 

власну фінансову базу, почали задовольнятися з 

середини 50-х років ХХ сторіччя.

Цікавим є те, що попри критику капіталіс-

тичного ладу та надмірної централізації влади, її 

концентрації в державному адміністративному 

апараті, розвиток місцевого самоврядування у 

СРСР мав схожі тенденції.

Під самоврядуванням розуміється право місце-

вих громадських союзів (провінцій, земств, міст та 

общин) відати визначеними законом справами, що 

стосуються місцевих «потреб і благ», і знаходити для 

цього особливі кошти з місцевих джерел [1, с. 546].

За Великим тлумачним словником російської 

мови, самоврядування — це право адміністратив-

ної одиниці мати свої урядові органи, вирішувати 

питання внутрішнього законодавства й управлін-

ня; автономія [2].

Г. В. Барабашев, автор статті Великої Радян-

ської Енциклопедії про самоврядування, ствер-

джував, що місцеве самоврядування — це один із 

видів державного управління на місцях, при якому 

населення адміністративно-територіальної оди-

ниці самостійно управляє місцевими справами 

(через виборні органи або безпосередньо) в ме жах 

прав, установлених державою [3]. В основному 

ми підтримуємо бачення автора щодо місцевого 

самоврядування. Проте вважаємо, що воно не є 

одним із видів державного управління. Науковець 

виділив основні ознаки самоврядування, серед 

яких: приналежність публічної влади населенню 

або виборцям відповідної території, членам гро-

мадської організації, колективу; самостійність у 

вирішенні питань внутрішнього життя; відсут-

ність органів, що призначаються ззовні [4].

Відповідно до статті 140 Конституції України 

місцеве самоврядування є правом територіаль-

ної громади — мешканців села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду мешканців кількох 

сіл, селища та міста — самостійно вирішувати пи-

тання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. Подібне визначення має своє ві-

дображення в Законі України «Про місцеве само-

врядування в Україні» (стаття 2) [5].

Деякі енциклопедії дають інше трактуван-

ня самоврядування. Наприклад, в енциклопедії 

Ф. Брокгауза и І. Ефрона самоврядування визна-

чається як право, що надається державою своїм 

складовим частинам: областям, містам, общинам, 

установам і корпораціям управляти самостійно 

своїми внутрішніми справами, адміністративни-

ми і господарськими, через виборних та уповно-

важених осіб, і видавати непротивні закону по-

станови щодо названих справ [6, с. 523]. Отже, 

автори вважають, що місцеве самоврядування 

здійснюють органи місцевого самоврядування. 

Ця думка поділяється також Європейською харті-

єю місцевого самоврядування. Так, статтею 3 Хар-

тії визначено, що місцеве самоврядування — це 

право і спроможність органів місцевого самовря-

дування в межах закону здійснювати регулювання 

й управління суттєвою часткою суспільних справ, 

які належать до їхньої компетенції, в інтересах 

місцевого населення [7].

На наш погляд, місцеве самоврядування — це 

право жителів територіальних одиниць і створених 

ними органів місцевого самоврядування самостій-

но та за рахунок власних ресурсів і грошових над-

ходжень вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Суб’єктами 

управління місцевими справами є жителі терито-

ріальних громад і створені ними органи місцевого 

самоврядування (представницькі та виконавчі).

Межі Конституції і законів України не повин-

ні безпідставно зменшувати повноваження меш-

канців територіальних одиниць та органів місцево-

го самоврядування. Нині пересічний громадянин 

не бере участі в місцевому самоврядуванні, а сти-

кається з бюрократичною владою на всіх її рівнях. 

Тобто, всупереч конституційному визначенню 

місцевого самоврядування, суб’єктами управління 

місцевими справами є органи місцевого самовря-

дування та державні органи виконавчої влади на 

місцях. В Україні стало традицією мовчазне спо-

стерігання жителів територіальних громад за діяль-

ністю державної, місцевої влади й органів місцево-

го та регіонального самоврядування.

Надмірно затратний процес виробництва і на-

дання суспільних благ не може бути подоланий без 

участі зацікавлених осіб —мешканців територіаль-

них громад. Залучення мешканців територіальних 

громад до рішення й управління місцевими спра-

вами надасть можливість досягнути мети перероз-

подільних відносин — надати більше якісних сус-

пільних благ за меншу ціну — через можливість:

— досягнення прозорості в рішенні місцевих 

справ;

— досягнення рівності та справедливості під 

час перерозподілу фінансових ресурсів;

— проведення стратегічного інтегрованого 

планування розвитку адміністративно-територі-

альної одиниці;

— належного визначення пріоритетів у надан-

ні суспільних благ. У незалежній Україні завжди 

існувала й існує ситуація, коли жодна бюджетна 

установа та бюджетна програма не фінансується в 

обсязі 100 % потреб (останні залежать від встанов-

лених державних нормативів). Визначення пріо-

ритетності в фінансуванні програм і бюджетних 

установ допоможе зосередити фінансові ресурси 

на розвитку найважливіших і необхідніших для по-

треб певної адміністративно-територіальної оди-
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ниці за рахунок можливого скорочення обсягів або 

відмови від фінансування решти установ і заходів;

— моніторингу і контролю громадськості за 

процесом виробництва і наданням суспільних 

благ. Це надасть можливість усунути зловживання 

та халатність з боку виробників суспільних благ. 

Останні є незацікавленими особами щодо якості 

та кількості наданих суспільних благ;

— економії бюджетних та інших фінансових 

ресурсів через пошук додаткових резервів і впро-

вадження альтернативних варіантів;

— додаткової мобілізації фінансових, ма-

теріальних і трудових ресурсів громадськості 

та бізнесу. Жителі громади перетворюються зі 

споживачів суспільних благ у їх виробників, ад-

міністраторів, координаторів, співпрацівників, 

аналітиків, та вже після цього на споживачів. 

Подібна участь жителів громади в рішенні місце-

вих справ збільшує їхню зайнятість;

— максимального врахування потреб жителів 

територіальних громад. Цього неможливо досяг-

ти на загальнодержавному рівні, а також на рівні 

представників державного адміністративного апа-

рату на містах. Створена місцева представницька 

влада шляхом місцевого голосування спроможна 

почути та враховувати потреби населення лише 

під час чергових виборів;

— достовірної оцінки діяльності органів 

місцевого самоврядування та громадськості, у 

тому числі з метою врахувань позитивного і не-

гативного досвіду під час подальшого плануван-

ня та розвитку.

Громади можуть створювати свої організації 

з різною метою (як однією, так і охоплювати ви-

робництво багатьох суспільних благ) та завдан-

нями, охоплювати всіх мешканців громади або 

за певними критеріями (жінок, чоловіків, дітей, 

мешканців окремих вулиць тощо).

Законом України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» визначена система місцевого са-

моврядування (стаття 5), яка наведена на рис. 1.

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» визначає територіальну громаду й ор-

гани самоорганізації населення складовими сис-

теми місцевого самоврядування, які в цій системі 

представлені досить обмежено.

Відповідно до структури місцевих фінансів 

пропонуємо на рис. 2 наступні складові фінансо-

вої основи місцевого самоврядування.

Проте лише перелік фінансових ресурсів, 

що формують фінансову основу місцевого само-

врядування в Україні, не дає можливості ствер-

джувати про існування або відсутність місцевого 

самоврядування. Для цього необхідно досліджу-

вати структуру фінансових ресурсів і тенденції 

її зміни. Ресурси, які формуються за рішеннями 

органів місцевого самоврядування й органів са-

моорганізації населення та безпосередньо ними і 

Рис. 1. Система місцевого самоврядування в Україні

Рис. 2. Фінансова основа місцевого самоврядування

витрачаються на власний розсуд, є, на нашу дум-

ку, власними. Їхня частка знаходиться у прямій 

залежності від рівня фінансової децентралізації, 

зокрема фінансової деволюції.

Напроти, ресурси центрального уряду, що за-

кріплені за місцевими бюджетами і витрачаються 

органами місцевого самоврядування з метою ви-

конання державних функцій, які делеговані орга-

нам місцевого самоврядування, та міжбюджетні 

трансферти є делегованими фінансовими ресур-

сами. Їхня частка також знаходиться у прямій 

залежності від рівня фінансової децентралізації, 

зокрема фінансової деконцентрації, і в оберненій 

залежності — від рівня фінансової деволюції.

Таким чином, такі показники, як рівень міс-

цевих бюджетів у зведеному бюджеті країни і част-

ка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів, на думку автора, покаже рівень децен-

тралізації (при цьому не фінансової, а бюджетної), 

проте не конкретизує рівень деконцентрації та 

деволюції. Лише при фінансовій деволюції ство-

рюються умови для самоврядування, залучення 

населення до вирішення місцевих справ.

Світовою спільнотою введено поняття «со-

ціальна мобілізація», під якою розуміють зміну 

свідомості людей у такий спосіб, що вони стають 

готовими до нових форм соціалізації та поведін-

ки. Це динамічний процес залучення потенціалу 

та бажання людей допомогти самим собі спільни-

ми діями [8, с. 28]. Відповідно розроблені базові 

принципи, концепція методу соціальної мобіліза-

ції, її етапи та цикли, наведено огляд національ-

ного і міжнародного досвіду. Були зроблені ви-
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сновки щодо українського досвіду запровадження 

методу соціальної мобілізації, серед яких:

— значуще залучення громад шляхом соці-

альної мобілізації може призвести до позитивних 

змін у ставленні людей до самодопомоги;

— існує значний потенціал у підтримці дер-

жавно-приватного партнерства для ефективного 

місцевого розвитку за участю громад для надан-

ня послуг;

— існуюче регулятивне та законодавче сере-

довище не є сприятливим для ефективної під-

тримки цього підходу, судячи зі складних меха-

нізмів участі громад у цьому експерименті. Це 

стосується труднощів реєстрації, оподаткування, 

механізму фінансування громад, права на влас-

ність і користування [9, с. 36, 43].

З метою врегулювання суперечностей між 

державною владою, органами місцевого самовря-

дування та мешканцями територіальних громад 

(останні є єдиними, за Конституцією України, 

суб’єктами самоврядування) стосовно надання 

суспільних благ необхідним є прискорення про-

цесу децентралізації.

Процес децентралізації має бути направле-

ний не лише на передачу функцій, повноважень, 

фінансових ресурсів і відповідальності від дер-

жавної влади органам місцевого та регіонально-

го самоврядування, а й жителям територіальних 

громад, створеним ними органам самоорганізації 

населення та іншим організаціям громад. Останні 

нарівні з органами місцевого самоврядування по-

винні мати права самостійного формування та ви-

трачання фінансових ресурсів у напрямку взятих 

на себе ініціатив соціально-економічного розви-

тку територіальних одиниць.

У зв’язку з цим у законодавчому порядку (За-

кони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про органи самоорганізації населен-

ня») необхідно переглянути і максимально спрос-

тити процедуру реєстрації органу самоорганізації 

населення, а також розробити розширений меха-

нізм участі останнього в процесі прийняття рішень 

місцевого значення. У Податковому кодексі перед-

бачити спрощення податкових процедур для орга-

нізацій громад (досі в податковому законодавстві 

не визначено, що органи самоорганізації населен-

ня є неприбутковими). У Господарському кодексі 

передбачити права власності місцевої громади на 

створені об’єкти нерухомості, майно та фінансові 

ресурси. Бюджетним кодексом мають бути вре-

гульовані механізми фінансування проектів, які 

здійснюються органами самоорганізації населен-

ня, за рахунок місцевих бюджетів. При досягнен-

ні позитивних результатів діяльності організацій 

громад і розширенні їхньої діяльності мають бути 

розподілені права, фінансові ресурси й обов’язки 

між ними та органами місцевого самоврядування 

відповідно до принципу субсидіарності.

Також, на нашу думку, головними принципа-

ми фінансової діяльності органів місцевого само-

врядування мають стати:

— забезпечення верховенства права стосовно 

фінансової діяльності органів місцевого самовря-

дування;

— залучення громадськості до процесу при-

йняття рішень щодо місцевих справ (до плануван-

ня, виконання та контролю за виконанням);

— забезпечення постійно зростаючої участі 

органів самоорганізації населення в рішенні міс-

цевих справ;

— прагнення ефективного виробництва сус-

пільних благ, тобто виробництва більш якісних 

благ за меншу ціну;

— прагнення максимального задоволення 

потреб населення;

— забезпечення прозорого і справедливого 

розміщення замовлень серед приватного сектора 

щодо виробництва суспільних благ;

— забезпечення максимальних надходжень 

до місцевих бюджетів;

— короткострокова максимізація надходжень 

до місцевих бюджетів не повинна бути пріорите-

том і причиною втрати довгострокової максиміза-

ції надходжень;

— сприяння економічному розвитку відпо-

відної місцевості, що збільшить її податковий по-

тенціал і прибутки її мешканців;

— забезпечення чіткого розподілу повно-

важень, відповідальності та співробітництва між 

представницькою і виконавчою місцевою владою 

з приводу надання суспільних благ та його фінан-

сового забезпечення;

— забезпечення підзвітності та підконтроль-

ності фінансової діяльності органів місцевого са-

моврядування територіальній громаді.

Дотримання запропонованих принципів 

дасть можливість вирішувати місцеві справи 

більш повноцінно і з меншим обсягом грошових 

ресурсів.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-

дження дозволяє зробити висновки щодо не-

обхідності проведення фінансової деволюції з 

широким залученням населення до вирішення 

місцевих справ. Це надасть можливість органам 

місцевого самоврядування надавати якісніші сус-

пільні блага за менших витрат.

Розглянуті питання є підґрунтям для по-

дальших більш глибоких прикладних розробок, 

пов’язаних із необхідністю проведення фінансо-

вої децентралізації, для доопрацювання деяких 

законодавчих норм, що створить передумови для 

подальшого системного реформування місце-

вих фінансів України в напрямку забезпечення 

ефективної фінансової діяльності органів місце-

вого самоврядування, у  тому числі шляхом соці-

альної мобілізації.
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ 
У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

З БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті визначено показники оцінювання динаміки розвитку інтеграції страхових компа-

ній з банками з точки зору створення механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні.

Ключові слова: механізм інтеграції, інтеграція страхових компаній з банками, банківське страхування, 

показники оцінювання динаміки інтеграції.

Summary. The article defines indicators of integration evaluation in the context of formation of insurers and 

banks mechanism of integration in Ukraine.

Key words: mechanism of integration, integration of insurance companies and banks, bancassurance, indicators 

of integration evaluation.

Постановка проблеми. Основою забезпечення 

ефективного розвитку механізму інтеграції стра-

хових компаній (СК) з банками в Україні є засто-

сування наявних конкурентних переваг кожного з 

учасників, прагнення до реалізації взаємовигідних 

результатів інтеграції (з метою отримання прибутку 

й уникнення конфліктів інтересів), оптимальне ви-

користання наявних трудових, інформаційних, ін-

телектуальних і фінансових ресурсів. Важлива роль 

повинна відводитись інфраструктурі дистрибуції, 

характеристикам фінансових продуктів як рушій-

ним силам процесу інтеграції, а також оцінюванню 

динаміки розвитку інтеграції для своєчасного при-

йняття зважених управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 

зазначити, що вітчизняними науковцями приді-

ляється недостатня увага показникам оцінювання 

динаміки розвитку інтеграції страхових компаній 

з банками. Дослідженням даного питання займа-

ються фахівці іноземних дослідницьких центрів, що 

функціонують у складі перестрахувальних компаній 

MunichRe і SwissRe, а також Європейської федерації 

страховиків і перестрахувальних компаній, серед 

яких: С. Легранд, К. Лоне, Б. Мангуі, М. Шеваль’є.

Метою статті є визначення показників оціню-

вання динаміки розвитку інтеграції страхових ком-

паній з банками з точки зору створення механізму 

інтеграції страхових компаній з банками в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Оцінювання 

інтеграції СК і банків є можливим лише за умо-

ви налагодження збору, обліку й аналізу даних, 

пов’язаних зі спільними операціями зазначених 

фінансових установ, а саме інформації про:

— кількість клієнтів банку і СК у розрізі їхніх 

категорій;

— кількість клієнтів банку, що придбали фі-

нансовий продукт СК-партнера або спільний 

продукт;

— обсяги укладених договорів страхування 

через банківський канал продажу у розрізі видів 

договорів;

— аквізиційні й управлінські витрати за бан-

ківським каналом;

— витрати на врегулювання страхових 

зобов’язань за продуктами банківського страху-

вання;

— зароблені страхові премії за каналом прода-

жу фінансових продуктів інтеграції СК з банком;

— розмір страхових премій, що припадає на 

структурну одиницю банківської мережі.

Для оцінювання динаміки розвитку інтеграції 

СК з банком слід використовувати такі показники:

1. Співвідношення кількості клієнтів банку, 

що придбали фінансовий продукт СК-партнера, 

до загальної їх кількості.

2. Співвідношення укладених страхових полі-

сів через банківський канал до загальної кількості 

клієнтів банку.

3. Рівень перехресного продажу у загальному 

обсязі продажу страхових продуктів.

4. Група показників рівня виплат і затрат у 

розрізі інтеграції СК з банками.

5. Показник прибутковості банківського ка-

налу продажу страхових продуктів.

6. Середній обсяг страхових премій на струк-

турну одиницю мережі банків.

З метою обчислення зазначених показників 

необхідно налагодити відповідну систему ведення 

бази даних клієнтів банку і СК-партнера. Якщо 

банк співпрацює з декількома СК або навпаки, 

важливим елементом оцінювання динаміки роз-

витку інтеграції буде розрахунок зазначених по-

казників у розрізі фінансових установ, груп клієн-

тів і реалізованих фінансових продуктів.

Показники 1, 2. Орієнтуючи інтеграцію вітчиз-

няних СК і банків на продаж стандартизованих, 

простих фінансових продуктів і враховуючи не-

достатню насиченість страхового ринку і низький 

рівень фінансової культури населення, а також на 

перехресний продаж із пожвавленням обсягів кре-

дитування, оптимальний розмір першого показни-

ка в Україні становитиме в межах 15–20 %, тоді як 

другого — відповідно 20–25 %. Такі рівні показників 

будуть типовими для комерційного підходу до реа-

лізації фінансових продуктів клієнтам вітчизняно-

го банку. При цьому основну увагу слід приділити 

групам клієнтів, які укладають кредитні договори, і 

пропонувати їм супутні страхові продукти, а також 

клієнтам масового ринку, і пропонувати їм несклад-

ні страхові продукти зі страхування життя або ризи-

кового страхування. Орієнтація на зазначені групи 

споживачів дозволить банку мінімізувати затрати 

на навчання персоналу, який буде реалізовувати фі-

нансові продукти, страховій компанії — мінімізува-

ти затрати на розробку фінансового продукту і про-

цес супроводження договорів.

Показник 3. Третім показником оцінюван-

ня динаміки розвитку інтеграції СК з банками є 

рівень перехресного продажу, наприклад, розпо-

всюдження полісів страхування життя позичаль-

ника під час укладення іпотечних договорів або зі 

споживчого кредитування. Як показали резуль-

тати дослідження, середній рівень перехресного 

продажу страхування життя позичальника у кра-

їнах із високим рівнем розвитку інтеграції варію-

ється у межах 45–80 %* (табл. 1).

В Україні, враховуючи низький ступінь роз-

витку страхування життя, оптимальний рівень 

зазначеного показника, на нашу думку, станови-

тиме в середньому 30 %, крім кептивних СК, що 

належать банку, де він перевищуватиме 80 %.

Показник 4. Група показників рівня виплат і 

затрат у розрізі інтеграції СК з банками дозволяє 

зіставити обсяги витрат при реалізації фінансових 

послуг через банківський канал (аквізиційних, 

управлінських) із витратами за страховою діяль-

ністю. Аквізиційні витрати складаються із затрат 

СК на укладення і пролонгацію договорів страху-

вання, а також комісійної винагороди банківській 

установі. До управлінських витрат СК слід відне-

сти оплату праці адміністративно-управлінського 

персоналу й адміністративно-господарські витра-

ти (наприклад, витрати на інтеграцію баз даних 

страхової компанії та банку).

Група показників рівня виплат і затрат дозво-

лила визначити чинники, що впливають на роз-

виток інтеграції страхової компанії з банком. У 

складі цієї групи знаходяться показники, які відо-

бражують збалансованість формування страхових 

резервів і витрачання його коштів для виконання 

зобов’язань перед страхувальниками (табл. 2).

Показник 5. Для визначення прибутковості 

операцій банківського каналу продажу страхових 

продуктів (п’ятий показник оцінювання динаміки 

розвитку інтеграції СК з банком) у поточному році 

було розглянуто співвідношення аквізиційних ви-

трат у розрізі їхніх видів і страхових премій за ана-

лізований період за допомогою підходу річного 

преміального еквіваленту (РПЕ) (див. формулу 1).

 
10%

і
БС

нов одн

АВ
П

СП СП
=

+
, (1)**

* У країнах де такий вид страхування не є обов’язковим 

під час укладення кредитного договору.

** Складено автором; розрахунок РПЕ згідно з [8].
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Таблиця 1

Середній рівень перехресного продажу страхування життя позичальників у деяких країнах Європи

Країна Назва компаній Банківські продукти
Рівень перехресного продажу, 

%*
Бельгія Banque CPH, Credit Agricole, Cardif Іпотека 64
Іспанія AXA, Cardif, Caser Споживчі кредити 74
Іспанія AXA, Cardif, Caser Іпотека 41

Італія
Chiara Vita, CNP UniCredit Vita, 

Fondiaria SAI
Іпотека 49

Італія**

Eurizon Vita, AXA MPS 

Assicurazioni, Chiara Vita, CNP 

UniCredit Vita, Fondiaria SAI, Aviva 

Кредити на товари 

широкого вжитку
42

Франція
AXA, CNP, April Assurances Aviva 

Emprunteur

Іпотека і споживчі 

кредити
82

Джерело: розраховано на грунті даних звіту консалтингової компанії «Milliman» [9].

* Розраховується як співвідношення страхових премій за договорами страхування життя позичальника із надхо-

дженнями за відповідними банківськими договорами.

** Для споживчого кредитування укладення договору страхування життя позичальника є обов’язковим.

Таблиця 2

Група показників рівня виплат і затрат у розрізі інтеграції СК з банками*
Назва показника Формула Економічний зміст показника

1. Рівень виплат 

за банківським каналом 

продажу страхових 

продуктів (БК
РВ

)
 

СЗ
врег

 — витрати на врегулювання страхо-

вих зобов’язань;

СП
З
 — зароблена страхова премія

Дозволяє зіставити величину виплат із 

надходженням страхових премій через 

банківський канал. Оптимальне значення: 

20–40 %**

2. Показник рівня витрат 

на ведення справи 

за банківським каналом 

(БК
ВВС

)
 

ВВС

З

АВ УВ
БК

СП

+
=

АВ — аквізиційні витрати;

УВ — управлінські витрати 

Визначає частку витрат на ведення справи 

(витрати з укладення договорів страхуван-

ня, управлінські витрати) у сумі доходів 

через банківський канал. Оптимальне зна-

чення: 15–30 %

3. Комбінований 

показник рівня витрат 

за банківським каналом 

(БК
КП

)
 

БК
ВВС

 — рівень виплат за банківським 

каналом;

БК
ВВС

 — рівень витрат на ведення справи 

за БС

Дозволяє порівняти загальну суму витрат зі 

страхової діяльності із сумою доходів через 

банківський канал. Оптимальне значення: 

не більше 80 %

Джерело: складено автором на ґрунті [1; 2].

* Складові показників 1–3 визначаються у межах інтеграції страхової компанії з банком.

** Оптимальні значення, встановлені експертним шляхом.

де: П
БС

 — прибутковість операцій банківського 

страхування;

АВ
і
 — аквізиційні витрати СК за видом і;

СП
нов

 — звичайні страхові премії за новими 

договорами страхування за період дослідження;

СП
одн

 — страхові премії, що сплачуються стра-

хувальником одноразово за період дослідження.

У результаті аналізу зазначених показників 

у країнах Європи слід відмітити різноманітність 

отриманих результатів (рис. 1).

Як засвідчили результати аналізу, більшу 

частку аквізиційних затрат займає комісійна 

винагорода банківській установі за розповсю-

дження страхових продуктів. Частка комісійної 

винагороди банку в середньому становить від 

34,5 % у Португалії до 49,2 % у Франції у річ-

ному преміальному еквіваленті досліджуваних 

страхових компаній.

Рис. 1. Співвідношення середнього рівня 

аквізиційних витрат і річного преміального 

еквіваленту за 2007–2009 рр., %. 

Джерело: складено на ґрунті даних звіту 

консалтингової компанії «Milliman», MunichRe, 

SwissRe [3–5; 9]

Що ж стосується другої складової аквізи-

ційних витрат СК, то різниця у рівні некомісій-
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них аквізиційних витрат може бути пов’язана з 

наступними чинниками: 1) у контексті окремої 

країни різниця у співвідношенні некомісійних 

аквізиційних витрат і РПЕ (від 1,8 % у Португалії 

до 8,3 % в Італії) пояснюється жорсткістю законо-

давчих вимог щодо діяльності страхових посеред-

ників, залучених до реалізації продуктів банків-

ського страхування, а також їхнього професійного 

навчання; 2) на рівні страхової компанії різниця 

може пояснюватися: а) структурою системи під-

тримки клієнтів під час продажу продуктів з боку 

фінансових консультантів; б) погодженою струк-

турою розмежування витрат між СК і банком на 

просування фінансових продуктів, маркетинго-

вих витрат і затрат на навчання персоналу банку, 

що здійснює продаж страхових продуктів.

В Україні нормативне значення співвідношен-

ня комісійних банку і РПЕ не повинно перевищу-

вати 40 %, що дозволить стимулювати банківських 

працівників до продажу страхових продуктів, під-

вищити рівень охоплення страхуванням життя 

вітчизняного ринку фінансових послуг. З іншого 

боку, співвідношення некомісійних аквізиційних 

витрат і РПЕ для вітчизняних страхових компаній 

має становити менше за 10 % з метою забезпечення 

самоокупності страхової діяльності, враховуючи 

рівень комісійної винагороди банку.

Показник 6. Середній обсяг страхових премій 

на структурну одиницю мережі банків, розрахова-

ний за формулою 2, наведено на рис. 2.

 

РПЕ
БМ

БС

СП
СП

БП
= ,   (2)

де: СП
БМ

 — середній обсяг страхових премій на 

структурну одиницю мережі банків;

СП
РПЕ

 — страхові премії, розраховані за річ-

ним преміальним еквівалентом;

БП
БС

 — кількість представництв банків, залуче-

них до продажу страхових (фінансових) продуктів.

Першим чинником, який пояснює різнома-

нітність обсягів наведеного показника, є рівень 

розвитку страхування життя і банківського ринку 

у цих країнах. В Іспанії, наприклад, галузь страху-

вання життя характеризується незначним рівнем 

розвитку у порівнянні із Францією, Італією, Ні-

меччиною та ін. У той же час питома вага філій і 

представництв банків в Іспанії є однією з найбіль-

ших — обсяг представництв банків на 1000 жите-

лів становив 0,98 у 2009 р. (у Франції аналогічний 

показник дорівнював 0,41) [6; 7].

Другим чинником виступають традиції роз-

витку страхування життя в аналізованих країнах. У 

Франції та Бельгії індивідуальні страхові продукти зі 

страхування життя є середньостроковими накопи-

чувальними фінансовими продуктами, що корис-

туються податковими пільгами. Це означає, що за-

значені страхові продукти є дуже схожими за своїми 

характеристиками на інвестиційні та заощаджувані 

продукти, які надані банками, що полегшує їхню 

Рис. 2. Середній обсяг страхових премій 

на структурну одиницю мережі банків 

у 2007–2009 рр. Джерело: складено на ґрунті 

даних звіту консалтингової компанії «Milliman», 

MunichRe, SwissRe [3–5; 9]

дистрибуцію співробітниками банків. Крім того, 

податкові пільги надають можливість фінансовим 

консультантам банку заохочувати клієнтів до пере-

ведення коштів із банківських депозитів до накопи-

чувальних продуктів зі страхування життя.

Що ж стосується умов України, визначення 

нормативного значення зазначеного показника є 

досить індивідуальним для кожного окремого ви-

падку інтеграції, оскільки необхідно приймати до 

уваги спеціалізацію, обсяги і регіональну специ-

фіку страхової діяльності конкретної СК.
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УДК 336.732 В. О. Степанова

МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено особливості діяльності кредитних спілок в Україні, а також розкрита 

їх роль і місце на національному фінансовому ринку. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних 

спілок України, акцентовано увагу на головних проблемах діяльності кредитних спілок на ринку фінансових 

послуг України. Також запропоновано основні механізми стабілізації та фінансового оздоровлення кредит-

них спілок України за рахунок законодавчих та інституціональних умов.

Ключові слова: кредит, кредитна спілка, кредитна кооперація, фінансовий ринок.

Summary. In the article the features of activity of credit unions are investigational in Ukraine, and also their 

role and place are exposed at the national financial market. In particular, the detailed analysis of the state of credit 

unions of Ukraine is conducted, attention is accented on the basic problems of activity of credit unions at the market 

of financial services of Ukraine. The basic mechanisms of stabilizing and financial making healthy of credit unions of 

Ukraine are also offered due to legislative and institutional terms.

Key words: credit; credit union, credit cooperation, financial market.

Постановка проблеми. Однією із проблем 

функціонування економіки України є нерозви-

неність фінансової інфраструктури, що обмежує 

процес трансформації заощаджень у інвестиції та 

гальмує економічне зростання держави.

Розвинута ринкова економіка передбачає 

функціонування багатьох ринків, одним з яких є 

ринок фінансових послуг, де головними учасника-

ми є кредитні спілки. Незважаючи на відносно мо-

лодий вік кредитно-кооперативного руху в Україні, 

діяльність кредитних спілок з кожним роком при-

вертає дедалі більше уваги як з боку науковців, так і 

з боку населення. Особливо актуальною зробилася 

проблема розвитку цього руху у період економіч-

ної кризи, адже за останні чотири роки діяльність 

кредитних спілок зазнала чимало трансформацій 

економічного і законодавчого характеру. Сьогодні 

розвиток національних кредитних спілок відбува-

ється в умовах фінансової нестабільності, недоско-

налості законодавства, зниження платоспромож-

ності та довіри населення до фінансово-кредитних 

установ, що потребує істотного вдосконалення їх-

нього функціонування на фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблем кредитно-ко-

оперативного руху в Україні зробили такі вчені, як 

Р. Бігун, А. Качор, О. Саленко та ін. Питанням ви-

никнення кредитно-кооперативної ідеї та аналізу 

діяльності перших кооперативів присвячені праці 

М. Туган-Барановського, А. Макаренка, В. Пе-

карського та ін. [1, с. 90].

У публікаціях вітчизняних науковців пробле-

ми діяльності кредитних спілок розглядаються з 

різних позицій. Заслуговують на увагу праці таких 

дослідників, як М. Д. Бедринець [2], Р. Р. Коцов-

ська [3], М. І. Манилич [4], Є. Б. Ніколаєв [5], 

А. А. Стадник [6], О. О. Хоменко [7], М. Б. Чи-

жевська [8]. У наведених працях досліджують-

ся окремі проблеми розвитку кредитних спілок, 

окреслюються можливі сфери їхньої діяльності з 

метою підвищення ефективності роботи окремих 

груп суб’єктів господарювання.

Проте невивченими залишаються питання, 

які нині є важливими, а саме: необхідно обґрунту-

вати сутність кредитних спілок не тільки з позицій 

кооперативної природи, а й із позицій визнання 

їх фінансовими установами позабанківської сис-

теми; дослідити роль кредитних спілок України 

у кредитуванні населення; виділити особливості 

організації кредитних спілок і визначити їх місце 
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і роль на фінансовому ринку; проаналізувати су-

часний стан кредитної підтримки громадян із не 

дуже високим рівнем життя, сільськогосподар-

ських товаровиробників, малого підприємництва 

кредитними спілками.

Мета статті полягає в розкритті місця, ролі, 

поточного стану й основних проблем діяльнос-

ті кредитних спілок на ринку фінансових послуг 

України, а також у розробці рекомендацій за пер-

спективними напрямами розвитку системи кре-

дитних спілок України.

Виклад основного матеріалу. У розвиненому 

суспільстві фінансові послуги мають не менше 

значення, ніж виробництво. Найбільш динаміч-

но розвивається той сегмент сфери послуг, який 

пов’язаний із задоволенням потреб суспільного 

виробництва і споживання, зокрема фінансово-

кредитне обслуговування, страхові послуги, ін-

формаційне та бухгалтерське обслуговування.

Одним із учасників ринку фінансових по-

слуг є ощадно-кредитні кооперативи — кредитні 

спілки, які в Україні завжди були формою само-

організації громади.

Кредитні спілки, як форма самоорганізації 

населення, виникли як реакція на потреби у на-

данні швидких, недорогих і разом з тим конкурен-

тоспроможних фінансових послуг. Забезпечення 

конкурентоздатності фінансових послуг, що про-

понуються кредитними спілками, можливе за од-

нієї обставини — надійності та стійкості фінансо-

вого посередника. Кредитні спілки можуть скласти 

конкуренцію комерційним банкам у таких сферах:

— кредитування домогосподарств для задо-

волення споживчих і соціальних потреб;

— залучення внесків фізичних осіб на депо-

зитні рахунки;

— кредитування фізичних осіб-суб’єктів під-

приємницької діяльності;

— кредитування особистих селянських домо-

господарств.

Головною метою діяльності кредитної спілки 

є забезпечення фінансового і соціального захисту 

своїх членів шляхом залучення їхніх особистих за-

ощаджень для взаємного кредитування, фінансо-

вої підтримки підприємницьких ініціатив і надан-

ня інших фінансових послуг, що здійснюються на 

засадах рівноправності їх членів. Її учасниками є 

фізичні особи, об’єднані за такими ознаками, як: 

спільне місце роботи, участь в одній професійній 

спілці чи одній релігійній організації тощо. Кре-

дитна спілка — це неприбуткова громадська орга-

нізація, що діє на кооперативних засадах з метою 

соціального захисту своїх членів шляхом здій-

снення взаємокредитування за рахунок їх акуму-

льованих заощаджень [9, с. 17].

Перші кредитні спілки в незалежній Україні 

з’явилися у 1992 році. Нова хвиля динамічного 

поширення кредитних спілок у сільській місце-

вості у 2000–2002 рр. підтвердила, що поява та 

розвиток кредитної кооперації — це результат 

не суб’єктивних факторів, а закономірне явище 

реакції населення на економічні реформи у сус-

пільстві. А сам процес відродження кредитної ко-

операції в Україні у формі кредитних спілок став 

набувати реальних рис із лютого 1994 р. У червні 

1994 року кредитні спілки із 17 областей Украї-

ни заснували Національну асоціацію кредитних 

спілок України (НАКСУ), яка в листопаді 1994 р. 

була прийнята повноправним членом Всесвітньої 

ради кредитних спілок (WOCCU) [10, с. 91].

Перед тим як перейти до формулювання про-

позицій і рекомендацій щодо діяльності кредит-

них спілок, розглянемо, які тенденції розвитку 

притаманні цим установам за останні роки.

Станом на 30.09.2011 р. у Державному реєстрі 

фінансових установ міститься інформація про 687 

кредитних установ (табл. 1), у тому числі про: 

— 610 кредитних спілок;

— 48 інших кредитних установ;

— 29 юридичних осіб публічного права [11].

Таблиця 1

Кількість кредитних спілок, інших кредитних установ 
та юридичних осіб публічного права 

в Державному реєстрі фінансових установ
Реєстрація 

кредитних 

установ

Станом на

30.09.2009 р.

Станом на

30.09.2010 р.

Станом на

30.09.2011 р.

Кількість кре-

дитних установ 

на кінець 

періоду, у т. ч.

879 746 687

кредитних 

спілок
821 679 610

інших кредит-

них установ
29 38 48

юридичних 

осіб публічно-

го права

29 29 29

Джерело: побудовано автором за [11–13].

Кількість кредитних установ станом на 

30.09.2011 р. у порівнянні з аналогічною датою 

минулого року зменшилася на 59 одиниць, або на 

7,9 %. Зменшилася кількість кредитних спілок, 

яка на кінець ІII кварталу 2011 року становила 610 

одиниць, що на 10,2 % (69 одиниць) менше за по-

казник аналогічного періоду минулого року — 679.

У 2009–2010 рр. кількість інших кредитних 

установ постійно зростала і станом на 30.09.2011 р. 

становила 48 одиниць. Порівняно з аналогічним 

періодом минулого року кількість інших кредит-

них установ зросла на 10 одиниць, або на 26,3 %. 

Кількість юридичних осіб публічного права не 

змінилась і станом на 30.09.2011 р. (як і два по-

передні роки) становила 29 одиниць.

За результатами звітного періоду, як і раніше, 

більшість кредитних спілок (323) об’єднувала від-
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носно невелику кількість членів — до 1 000 осіб. 

Так, станом на 30.09.2011 р. розподіл за кількістю 

членів кредитних спілок зображено на рис. 1.

Рис. 1. Групування кредитних спілок 

за кількістю членів станом на 30.09.2011 р. 

(за даними, поданими 537 кредитними спілками). 

Джерело: побудовано автором за [11]

Станом на 30.09.2011 р. кількість членів кре-

дитних спілок становила 1121,5 тис. осіб, з яких 

263,7 тис. Осіб, або 23,5 % — члени кредитних спі-

лок, які мають діючі кредитні договори, та 48,6 тис. 

осіб (4,3 %) — члени кредитних спілок, які мають 

внески (вклади) на депозитних рахунках (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості членів кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

Загальний обсяг активів кредитних спілок ста-

ном на 30.09.2011 р. становив 2432,8 млн. грн. і по-

рівняно з аналогічним періодом 2010 року зменшив-

ся на 25,3 % (станом на 30.09.2010 р. становив 3255,4 

млн. грн.). Загальний обсяг капіталу кредитних спі-

лок станом на 30.09.2011 р. становив 958,8 млн. грн. 

Найбільшу питому вагу в його структурі становив 

пайовий капітал (621 млн. грн.). Динаміка основних 

показників діяльності кредитних спілок за 2010 рік 

та 9 місяців 2011 року зображена на рис. 3.

Характерною ознакою нинішньої ситуації у 

кредитно-фінансовій системі є те, що позичальни-

ки мають великі обсяги заборгованості перед кре-

дитними спілками. Останнім надзвичайно важко 

розв’язати таку проблему традиційними методами, 

працюючи індивідуально з кожним конкретним 

проблемним кредитом, оскільки кількість борж-

ників вимірюється сотнями, а іноді й тисячами. 

Зважаючи на такі обставини, кредитні спілки ак-

тивно користуються послугами колекторських 

компаній, бюро й агентств. Повернені боржника-

ми кредити допоможуть кредитним спілкам від-

новити довіру своїх вкладників, адже ці грошові 

кошти дадуть змогу кредитним спілкам розраху-

Рис. 3. Динаміка основних показників діяльності 

кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

ватися за своїми зобов’язаннями перед вкладни-

ками та почати кредитувати населення. Станом на 

30.09.2011 р. у порівнянні з аналогічним періодом 

2010 року внески (вклади) членів кредитних спілок 

на депозитні рахунки зменшилися на 43,6 % (до 

1203,5 млн. грн.); кредити, надані членам кредит-

них спілок, зменшилися на 26,0 % (до 2281,9 млн. 

грн.) (рис. 4). Загальна сума заборгованості 263,7 

тис. членів кредитних спілок, які мали діючі ста-

ном на 30.09.2011 р. кредитні договори, становила 

2281,9 млн. грн., тобто у середньому кожен член-

позичальник кредитної спілки на кінець періоду 

мав 8,7 тис. грн. боргу за кредитом.

Рис. 4. Динаміка кредитування та залучення 

внесків членів кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

За 9 місяців 2011 року кредитний портфель 

скоротився на 26,0 % порівняно з аналогічним пе-

ріодом минулого року і становив 2 281,9 млн. грн. 

Разом з цим розмір заборгованості за простроче-

ними, неповерненими та безнадійними кредита-

ми скоротився на 57,6 % порівняно з аналогічним 

періодом минулого року.

Також слід зазначити, що частка простро-

чених кредитів у кредитному портфелі значно 

знизилася, починаючи з І кварталу 2011 року. 

Станом на 31.12.2010 р. частка прострочених 

кредитів у кредитному портфелі становила 

40,5 %, а станом на 30.09.2011 р. цей показник 

становить 18,2 % (рис. 5).

Така тенденція засвідчує покращення якос-

ті кредитного портфеля за рахунок жорсткого 

кредитного моніторингу та проведення роботи з 

боржниками.
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банків та їхніх вкладників в Україні не передбаче-

ний механізм відшкодування громадянам коштів, 

що внесені до кредитних спілок у вигляді вкладів 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Отже, механізм стабілізації та фінансового 

оздоровлення кредитних спілок і гарантування 

вкладів їх членів впроваджується шляхом ство-

рення законодавчих та інституціональних умов. 

Участь у системі гарантування вкладів членів для 

кредитних спілок, що здійснюють залучення та-

ких вкладів, обов’язкова.

Організаційна інтеграція системи кредитної 

кооперації забезпечується формуванням потужних 

асоціацій кредитних спілок, діяльність яких спри-

ятиме розробленню та запровадженню єдиних 

правил поведінки на ринку кооперативного креди-

тування, професійних і технологічних стандартів 

діяльності кредитних спілок. У законодавстві по-

винна передбачатися можливість членства кредит-

них спілок у всеукраїнських асоціаціях як безпосе-

редньо, так і через членство в місцевих асоціаціях, 

що входять до складу таких асоціацій. Одним із 

пріоритетних напрямів розвитку організаційної ін-

теграції є формування єдиної саморегулюючої ор-

ганізації кредитних спілок у формі всеукраїнської 

асоціації, якій можуть бути делеговані відповідні 

повноваження з боку Державної комісії з регулю-

вання ринків фінансових послуг [14].

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Проблеми розвитку сучасної кредитної коопе-

рації в Україні повинні отримати суттєву під-

тримку держави на законодавчому і виконав-

чому рівнях, враховуючи чисельність задіяного 

населення та світову вагу цього сегменту фінан-

сового ринку в розвинутих ринкових державах 

світу. Одним із засобів розв’язання проблеми 

розвитку системи кредитної кооперації в Украї-

ні є створення дворівневої системи.

Перший рівень — кредитні спілки, що без-

посередньо надають фінансові послуги спожива-

чам — своїм членам. При цьому створюються на-

лежні законодавчі й інституціональні умови для 

здійснення ефективного кредитування, передусім 

у сільській місцевості та малих містах.

Другий рівень — кооперативні банки й 

об’єднані кредитні спілки, що забезпечують для 

кредитних спілок можливість доступу до необхід-

них фінансових ресурсів як шляхом їх перерозпо-

ділу у межах системи кредитної кооперації, так і за-

лучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел.

При цьому, на нашу думку, на законодав-

чому рівні необхідно: визначити, що засновни-

ками кооперативних банків, які утворюються за 

участю кредитних спілок та об’єднаних кредит-

них спілок, можуть бути тільки кредитні спілки; 

встановити можливість заснування кредитними 

спілками регіональних і міжрегіональних ко-

оперативних банків; надати право створювати 

Рис. 5. Питома вага прострочених кредитів 

у кредитному портфелі кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

За 9 місяців 2011 року частка споживчих кре-

дитів у загальному обсязі кредитування становить 

38,4 %. Друге місце посідають кредити на інші 

потреби — 30,1 %. Значну частку мають кредити, 

видані на придбання, будівництво, ремонт і рекон-

струкцію нерухомого майна, і комерційні кредити.

Кредитування ведення селянських і фермер-

ських господарств, як і в попередні періоди, має не-

значну частку в загальному обсязі виданих кредитів.

Частка прострочених кредитів у кредитно-

му портфелі кредитних спілок України є індика-

тором проблемності й негативних тенденцій. За 

строковістю повернення найбільша частка всіх 

кредитів (49,5 %) отримана на строк понад 12 мі-

сяців. Найменший попит мають короткострокові 

кредити зі строком повернення до 3 місяців (3,1 % 

від загального обсягу наданих членам кредитних 

спілок кредитів станом на 30.09.2011 р.). Незважа-

ючи на значне скорочення обсягів кредитування 

кредитними спілками, як і в попередні роки, спо-

живче кредитування користується найбільшим 

попитом серед позичальників кредитних спілок 

[11]. Поряд з цим у кредитних спілок виникають 

проблеми з реалізацією предмета застави і стяг-

ненням коштів через органи виконавчої служби.

При цьому кризові явища найбільшою мірою 

спостерігалися у «великих» кредитних спілках з 

обсягом активів понад 100 млн. грн., що мають 

всеукраїнську ознаку членства.

Стрімко зростала кількість скарг членів кре-

дитних спілок щодо невиконання спілками своїх 

зобов’язань перед членами. На сьогодні пріори-

тетом є захист інтересів споживачів фінансових 

послуг на ринку кредитної кооперації. Пріори-

тетність зазначеного напряму означає вжиття не-

відкладних і реальних кроків щодо усунення 

порушень конституційних прав громадян на збе-

реження, заощадження та повернення коштів, які 

були вкладені в кредитні спілки.

Певна частина кредитних спілок з метою під-

тримки ліквідності, утримання фінансової стабіль-

ності та підвищення рівня захисту членів кредит-

них спілок, а також задля здійснення кредитування 

особливо вразливих в умовах кризи категорій пози-

чальників потребує рефінансування. На відміну від 
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об’єднані кредитні спілки лише на базі членства 

в асоціаціях кредитних спілок.
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номічному рівні, визначено суб’єкти й об’єкти Державної системи екологічного моніторингу довкілля.
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Summary. The article deals with areas of strategic management and food processing companies to improve the 

efficiency of the ninth. Of particular importance is restructuring as a means of increasing the capitalization of investment 

and innovation in the organization of food production.

Key words: food processing enterprises, strategic management, direction, restructuring, efficiency and modernization.

Постановка проблеми. В умовах нарощування 

антропогенних навантажень на довкілля, бурхли-

вого розвитку суспільного виробництва і зростання 

матеріальних потреб людини виникає необхідність 

розробки і додержання особливих правил корис-

тування природними ресурсами, їх раціонального 

використання й екологічно спрямованого захисту. 

У зв’язку з цим підвищується роль і значення дер-

жавного екологічного контролю за додержанням 

відповідних вимог до використання, відтворення й 

охорони природних ресурсів. У нашій країні при-

йнято і функціонує багато законів і кодексів, інших 

законодавчо-правових актів щодо охорони навко-

лишнього природного середовища та раціонально-

го використання природних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. У різних видах 

наукової та практичної діяльності людина здавна 

застосовує метод спостереження — спосіб піз-

нання, заснований на відносно тривалому, ціле-

спрямованому і планомірному сприйнятті пред-

метів та явищ навколишньої дійсності. В останні 

десятиліття суспільство усе ширше використовує 

у своїй діяльності дані спостережень щодо стану 

природного середовища. Ця інформація потріб-

на у повсякденному житті людей і веденні гос-

подарства, у будівництві, під час надзвичайних 

обставин — для оповіщення про наближення 

небезпечних явищ природи. Ще наприкінці 60-х 

років XX століття у світовому товаристві почало 

створюватися усвідомлення необхідності в ко-

ординованості зусиль зі збереження і переробки 

даних щодо стану навколишнього середовища. 

У Стокгольмі відбулася конференція з охорони 

навколишнього середовища під егідою ООН, де 

вперше було визначено поняття «моніторинг» 

навколишнього середовища». Було вирішено під 

моніторингом навколишнього середовища розумі-

ти комплексну систему спостережень, оцінки і 

прогнозу змін стану навколишнього середови-

ща під впливом антропогенних факторів. Термін 

з’явився як доповнення до поняття «контроль 

стану навколишнього середовища».

Нині під моніторингом розуміють сукуп-

ність спостережень за компонентами біосфери, 

спеціальним чином організовані в просторі, а 

також комплекс методів екологічного прогно-

зування. Екологічний моніторинг довкілля є су-

часною формою реалізації процесів екологічної 

діяльності за допомогою засобів інформатизації 

і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування 

стану середовища життєдіяльності суспільства й 

умов функціонування екосистем для прийняття 

управлінських рішень щодо екологічної безпеки, 

збереження природного середовища та раціо-

нального природокористування.

Що стосується безпосередньо екологічного 

контролю, то він полягає, перш за все, у перевірці 

та забезпеченні дотримання вимог екологічного 

законодавства, його норм і правил, а також вико-

нання природоохоронних програм і заходів усіма 

державними органами, підприємствами, устано-

вами й організаціями, посадовими особами, не-

залежно від правового статусу, форм власності та 

впорядкування, а також громадянами.

Практичне відображення заходів контролю 

екологічної діяльності тісно пов’язане в першу 

чергу з державним регулюванням процесів при-

родокористування. Новим у цій проблемі є екві-

валентність обміну інформацією між державою, 

природою та людиною-перетворювачем, що ба-

зується на удосконаленні законодавчих, організа-

ційно-технічних аспектів.

Ініціативою Європейської комісії щодо ви-

міру, обліку та розкриття економічних засобів є 

розпорядження у складі Програми економічного 

управління та контролю. Ця Програма ґрунту-

ється на засадах добровільної участі, сталої по-

літики управління, систематичного виправлення 

стану середовища підприємствами і незалежного 

контролю прийнятих рішень та інформації, що 
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підлягає оприлюдненню. У Програмі головний 

акцент робиться на те, що складання звітів про ді-

яльність підприємств щодо охорони середовища 

були перевірені ліцензованими експертами [1].

Здійснення контролю за діяльністю підпри-

ємств щодо питань охорони середовища вимагає 

знань, які виходять за межі фінансових. Ці знан-

ня важко поєднати в одній професії. Здійснення 

екологічного контролю вимагає залучення спеці-

алістів інших професій: агрономів, правознавців, 

інженерів, фінансових контролерів. Це може при-

звести до виникнення нової професії — контролю 

за діяльністю українських підприємств щодо охо-

рони навколишнього природного середовища.

Сьогодні екологічний контроль в Україні 

розглядається як діяльність з перевірки виконан-

ня планів і заходів щодо охорони природи, ра-

ціонального використання природних ресурсів, 

оздоровлення навколишнього природного сере-

довища, дотримання вимог екологічного права і 

нормативів якості навколишнього середовища. 

При цьому розрізняють державний, виробничий і 

громадський контроль (рис. 1).

Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» разом із правом про-

ведення перевірок підприємств та організацій 

дозволяє посадовим особам державного еколо-

гічного контролю: видавати дозвіл на право ви-

киду, скидання та розміщення шкідливих речо-

вин; установлювати (за узгодженням з органами 

санітарно-епідеміологічного нагляду) нормативи 

викидів шкідливих речовин стаціонарними дже-

релами забруднення навколишнього середовища; 

обмежувати чи призупиняти діяльність на підпри-

ємстві об’єктів, експлуатація яких здійснюється з 

порушенням законодавства [3].

Для здійснення екологічного контролю у складі 

Міністерства екології природних ресурсів України 

функціонує Державна екологічна інспекція, яка діє 

на підставі Положення, затвердженого відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України.

Громадський контроль у галузі охорони на-

вколишнього природного середовища здійсню-

ється громадськими інспекторами ііромадськими 

об’єднаннями, які мають право: брати участь у про-

веденні спеціально уповноваженими державними 

органами управління в галузі охорони навколиш-

нього природного середовища перевірок виконан-

ня підприємствами, установами й організаціями 

природоохоронних планів і заходів; проводити 

громадську екологічну експертизу, обнародувати 

її результати і передавати їх органам, уповноваже-

ним приймати рішення; подавати позови до суду 

про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення законодавства щодо охорони навко-

лишнього природного середовища [3].

Згідно із Законом України «Про охорону на-

вколишнього природного середовища» держав-

ному контролю підлягають використання й охо-

рона земель, надр, поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря, лісів і рослинності, тва-

ринного світу, морського середовища та природ-

них ресурсів, територіальних вод, континенталь-

ного шельфу та виключно «морської» економічної 

зони держави, природних територій та об’єктів, 

що підлягають особливій охороні, а також стан 

навколишнього середовища. Порядок здійснен-

ня державного контролю за охороною довкілля та 

використанням природних ресурсів визначається 

чинним законодавством України.

Одним зі спеціалізованих видів державного 

екологічного контролю є екологічний моніторинг — 

інформаційна система спостережень, оцінки і про-

гнозу змін у стані навколишнього середовища, 

створена з метою виділення антропогенних скла-

дових цих змін на тлі природних процесів.

Екологічний моніторинг здійснюється у рам-

ках єдиної системи Державного моніторингу на-

вколишнього природного середовища [4].

Головними завданнями екологічного моніто-

рингу є:

Рис. 1. Види екологічного контролю. 

Джерело: [69, с. 332]

Державний контроль у галузі охорони до-

вкілля здійснюється радами, їх виконавчими і 

розпорядчими органами, державними органа-

ми охорони навколишнього природного сере-

довища, іншими спеціально уповноваженими 

державними органами відповідно до законодав-

ства України. Серед них Міністерство екології 

та природних ресурсів України, Державний ко-

мітет України з водного господарства, Держав-

ний комітет України із геології та використання 

надр, Державний комітет України з питань гід-

ромеліорації, їх органи на місцях. Слід відзна-

чити, що до державного екологічного контролю 

і взагалі до регулювання питань навколишнього 

природного середовища причетні й інші органи 

державного управління.
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— спостереження за джерелами антропоген-

ного впливу; спостереження за факторами антро-

погенного впливу;

— спостереження за станом природного се-

редовища і процесами, що відбуваються в ньому 

під впливом факторів антропогенного впливу;

— оцінка фактичного стану природного се-

редовища;

— прогноз зміни стану природного середовища 

під впливом факторів антропогенного впливу й оцін-

ка прогнозованого стану природного середовища.

Система моніторингу містить декілька груп 

спостережень. Перша група визначає джерела і 

фактори впливу на довкілля, спостереження за 

природними явищами (вулканізмом, лісовими 

пожежами та ін.) і антропогенними викидами. 

Друга група спостережень пов’язана безпосеред-

ньо зі станом довкілля: спостереження за природ-

ними об’єктами, ресурсами, ландшафтами.

Державна система моніторингу довкілля є 

інтегрованою інформаційною системою, що здій-

снює збирання, збереження та оброблення логіч-

ної інформації для відомчої та комплексної оцінки 

і прогнозу стану природних середовищ, біосфери 

й умов життєдіяльності, вироблення обґрунтова-

них рекомендацій для прийняття ефективних со-

ціальних, економічних та екологічних рішень на 

всіх рівнях державної виконавчої влади, удоско-

налення відповідних законодавчих актів, а також 

виконання зобов’язань України з міжнародних 

екологічних угод, програм, проектів.

Екологічний моніторинг довкілля здійсню-

ється за довгостроковою Державною програмою, 

яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завдан-

нями, територіями та об’єктами, часом (періодич-

ністю) і засобами виконання, дії відомчих органів 

державної виконавчої влади, підприємств, орга-

нізацій та установ незалежно від форм власності.

Суб’єктами Державної системи екологіч-

ного моніторингу довкілля, відповідальними за 

обов’язкове здійснення Державної програми еко-

моніторингу довкілля, є міністерства й інші цен-

тральні органи виконавчої влади, які, згідно зі 

своєю компетенцією, отримують та обробляють 

дані щодо стану довкілля і виробляють відповідні 

рішення щодо нормалізації або поліпшення еко-

логічного оточення, раціонального використання 

та забезпечення якості природних ресурсів.

Об’єктами інформатизації у Державній сис-

темі екомоніторингу довкілля України є процеси 

відомчої екологічної діяльності та їх інтеграція на 

локальному, адміністративно-територіальному і 

державному рівнях, які відповідно охоплюють: 

території промислово-міських агломерацій, сані-

тарно-захисних зон великих підприємств, у тому 

числі АЕС, великих водоймищ, природоохорон-

них зон та інших спеціально визначених просто-

рових одиниць; територію Автономної Республі-

ки Крим іа території областей України, території 

промислово-економічних регіонів, басейнів ве-

ликих річок України в цілому.

Створення та функціонування Державної 

системи екологічного моніторингу довкілля має 

сприяти здійсненню державної екологічної полі-

тики, яка передбачає:

— екологічно раціональне використання 

природного та соціально-економічного потенціа-

лу держави, збереження сприятливого середови-

ща життєдіяльності суспільства;

— соціально-екологічне й економічно раціо-

нальне вирішення проблем, що виникають у ре-

зультаті забруднення довкілля, небезпечних при-

родних явищ, техногенних аварій та катастроф;

— розвиток міжнародного співробітництва 

щодо збереження різноманіття природи, охоро-

ни озонового шару атмосфери, запобігання ан-

тропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовід-

новлення, прикордонного забруднення довкілля, 

відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, 

Чорного й Азовського морів.

Екологічна експертиза також є видом конт-

ролю і розглядається як комплекс заходів юри-

дичного й економічного характеру, які передують 

реалізації проектів і господарських планів з метою 

оцінки їх можливості та прийнятності впливу на 

навколишнє середовище.

Державна екологічна експертиза є обов’язковим 

актом, що регламентує господарську діяльність, охо-

рону навколишнього середовища і раціональне ви-

користання природних ресурсів. Вона є етапом, що 

передує і забезпечує прийняття оптимальних управ-

лінських рішень з метою забезпеченні екологічно 

стійкого розвитку територій, народногосподарських 

комплексів і підприємств. Протягом експертизи 

здійснюється аналіз відповідності народногосподар-

ських і локальних (регіональних, підприємницьких) 

рішень нормативним, організаційно-правовим ви-

могам раціонального природокористування й охоро-

ни навколишнього середовища з точки зору мінімі-

зації негативних екологічних наслідків [5].

У Законі України «Про екологічну експертизу» 

з цього приводу зазначається, що метою екологіч-

ної експертизи є запобігання негативному впливу 

антропогенної діяльності на стан навколишнього 

природного середовища і здоров’я людей, а також 

оцінка ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності й екологічної ситуації на окремих тери-

торіях та об’єктах. Також відзначається, що еколо-

гічна експертиза здійснює аналіз усіх форм впливу 

об’єкта на навколишнє середовище, включаючи 

повноту охоплення зазначених форм впливу, оцінку 

якості технологічних рішень, перевірку розрахунків, 

обґрунтування конкурентоспроможності рішень.

Завданнями екологічної експертизи є:

— організація науково обґрунтованої, комп-

лексної оцінки об’єктів екологічної експертизи;
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— визначення ступеня екологічної безпеки, рів-

ня екологічності передбачуваного або здійснюваного 

багатоцільового інтегрованого природокористуван-

ня, комплексна еколого-економічна оцінка стану 

екосистем у взаємодії з антропогенними (деструк-

тивними) факторами навколишнього середовища;

— досягнення відповідності об’єктів екс-

пертизи вимогам екологічного законодавства і 

напрямкам екологічної політики, оцінка ефек-

тивності екологічної політики, повноти, обґрун-

тованості та достатності заходів щодо охорони, 

захисту і збереження довкілля, а також забезпе-

чення раціонального природокористування;

— підготовка об’єктивних висновків і реко-

мендацій екологічної експертизи [6].

Головними об’єктами екологічної експертизи 

можуть бути відповідні проекти законодавчих і нор-

мативно-правових актів, цільові комплексні про-

грами, проектні матеріали і документація про впро-

вадження нової техніки і технологій, використання 

природних ресурсів, реалізація яких може призвес-

ти до істотного порушення екологічних нормативів. 

У рамках реалізації екосистемного управління пра-

вове і нормативне забезпечення екологічної експер-

тизи може передбачати обов’язкове її проведення 

для об’єктів, міжгалузевих комплексів, прямо або 

побічно пов’язаних із природокористуванням. При 

цьому фінансування державної екологічної екс-

пертизи має здійснюватися замовником за угодами 

(витрати на експертизу в цьому випадку можуть пе-

редбачатися в межах чинних лімітів проектно-ко-

шторисної документації) [6].

Наступним видом контролю екологічної ді-

яльності є екологічний аудит. Згідно із Законом 

України «Про екологічний аудит» екологічний ау-

дит — це документально оформлений системний 

незалежний процес оцінювання об’єкта екологіч-

ного аудиту, що включає збирання й об’єктивне 

оцінювання доказів для встановлення відповід-

ності визначених видів діяльності, заходів, умов, 

системи управління навколишнім природним 

середовищем та інформації з цих питань вимогам 

законодавства України щодо охорони навколиш-

нього природного середовища та іншим критері-

ям екологічного аудиту.

Екологічний аудит в Україні проводиться з ме-

тою забезпечення додержання законодавства щодо 

охорони навколишнього природного середовища в 

процесі господарської та іншої діяльності.

Основними завданнями екологічного аудиту є:

— збір достовірної інформації щодо екологіч-

них аспектів виробничої діяльності об’єкта еко-

логічного аудиту та формування на її ґрунті ви-

сновку екологічного аудиту;

— встановлення відповідності об’єктів еколо-

гічного аудиту вимогам законодавства щодо охо-

рони навколишнього природного середовища та 

іншим критеріям екологічного аудиту;

— оцінка впливу діяльності об’єкта екологіч-

ного аудиту на стан навколишнього природного 

середовища;

— оцінка ефективності, повноти й обґрунто-

ваності заходів, що вживаються для охорони на-

вколишнього природного середовища на об’єкті 

екологічного аудиту.

Таке поняття, як «екологічний аудит», вжи-

вати недоречно, оскільки «аудит», згідно із За-

коном України «Про аудиторську діяльність», — 

це перевірка публічної бухгалтерської звітності, 

обліку, первинних документів та іншої інфор-

мації щодо фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання з метою визначення 

достовірності їх звітності, обліку, його повноти і 

відповідності чинному законодавству і встанов-

леним нормативам.

Таким чином, аудит зводиться до перевірки 

публічної бухгалтерської звітності. Але функції та 

завдання, які покладені на суб’єктів екологічного 

аудиту відповідно до Закону України «Про еколо-

гічний аудит», виходять за межі визначення самого 

поняття «аудит». Тому пропонуємо вживати таке 

поняття, як «екологічний контроль», котре дозво-

ляє охопити весь процес внутрішнього і зовніш-

нього контролю екологічної діяльності, як на рівні 

окремого підприємства, так і на державному рівні.

Що стосується методики контролю екологіч-

ної діяльності підприємств, то він здійснюється за 

допомогою прийомів фактичного і документаль-

ного контролю.

Документальний контроль полягає в тому, що 

встановлюють суть і достовірність операцій у сфе-

рі екологічної діяльності за даними первинної до-

кументації, облікових регістрів і звітності, в яких 

вона знайшла відображення в бухгалтерському, 

оперативному і статистичному обліку. Прийома-

ми і способами документального контролю є:

— формальна й арифметична перевірка до-

кументів;

— юридична (нормативна) оцінка докумен-

тально оформлених господарських операцій;

— логічна перевірка;

— вибіркове (невибіркове) спостереження;

— зустрічна перевірка;

— оцінка законності й обґрунтованості гос-

подарських операцій за даними кореспонденції 

рахунків бухгалтерського обліку;

— балансові ув’язки руху товарно-матеріаль-

них цінностей;

— порівняння;

— методичні прийоми економічного аналізу.

Фактичний контроль проводиться на місці 

здійснення природоохоронних операцій або зо-

середження об’єктів, що перевіряються, і полягає 

у встановленні дійсного реального стану об’єкта 

лічбою, зважуванням, вимірюванням, лаборатор-

ним аналізом та ін.
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Прийоми і способи фактичного контролю:

1) інвентаризація;

2) експертна оцінка;

3) візуальне спостереження [7].

Фактичний і документальний контроль взає-

мо пов’язані, і не варто застосовувати їх окремо, 

бо спільне застосування дає змогу встановити 

дійсний стан об’єктів і розробити заходи щодо 

усунення недоліків.

Висновки. Отже, система екологічного конт-

ролю сьогодні є різноплановою та різнорівневою. 

Вона поєднує в собі як суто адміністративні за-

ходи (загальний, відомчий тощо), так і методи 

економічного попередження та фактичного вияв-

лення недоліків діяльності підприємств і держави 

в цілому (екологічна експертиза, внутрішній та 

зовнішній екологічний контроль).

Система екологічного контролю потребує 

удосконалення у таких напрямах:

— налагодження ефективного екологічно-

го контролю за науково-дослідними роботами зі 

створення об’єктів штучного походження, їх про-

ектуванням, будівництвом і функціонуванням з 

метою управління техногенним навантаженням, 

раціональним використанням природних ресур-

сів і розміщенням продуктивних сил;

— поєднання документального та фактично-

го способів контролю одночасно, що забезпечить 

постійний ефективний нагляд за збереженням 

природно-ресурсного потенціалу країни;

— розробка взаємопов’язаних стандартів, ме-

тодів, засобів контролю різних відомств;

— налагодження тіснішої координації ді-

яльності з контролюючими органами інших 

міністерств і відомств та з громадськими при-

родоохоронними організаціями, що сприятиме 

розширенню участі громадськості у процесах при-

йняття екологічно важливих для України рішень і 

практичному здійсненню екологічного контролю 

та моніторингу стану довкілля.
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спектив розвитку підприємств.
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Іванченко Геннадій Федорович, доцент кафе-

дри інформаційних систем в економіці ДВНЗ 

«Київський національний університет імені Ва-

дима Гетьмана», кандидат технічних наук, доцент.

03057, Київ, Львівська пл. 14, к. 411.

Наукові інтереси: штучний інтелект.

Іванченко Надія Олександрівна, доцент кафе-

дри економічної кібернетики Національного авіа-

ційного університету, Інституту економіки і ме-

неджменту, кандидат економічних наук, доцент.

02095, Київ, вул. Княжий Затон, 14-В, кв. 57.

Наукові інтереси: захист інформації.

Ігнатенко Микола Миколайович, доцент кафе-

дри менеджменту Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних 

наук, доцент.

01015, м. Київ, вул. І. Мазепи, 21.

Наукові інтереси: державне регулювання та 

підтримка аграрної сфери економіки України в 

умовах глобалізації.

Ісаєва Тетяна Миколаївна, асистент кафедри 

математики і математичних методів в економіці 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моде-

лі в економіці.

Кобельчук Наталія Миколаївна, старший ви-

кладач кафедри економіки і менеджменту Азов-

ського регіонального інституту управління ЗНТУ.

71100, м. Бердянськ, вул. Р. Люксембург, 7, 

кв. 15.

Наукові інтереси: проблеми інноваційного 

розвитку промислових регіонів.

Ковальов Валерій Миколайович, завідувач ка-

федри економіки підприємств і менеджменту 

ДВНЗ Навчально-науковий, професійно-педаго-

гічний інститут Української інженерно-педагогіч-

ної академії МОНМС України, м. Артемівськ.

84545, Україна, Донецька обл., м. Соледар, 

вул. Чернишевського, 3.

Наукові інтереси: стимулювання і нормуван-

ня праці, управління персоналом, людський капі-

тал, трудовий потенціал.

Колєнченко Людмила Петрівна, асистент ка-

федри маркетингу Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: значення маркетингової 

інформаційної системи у діяльності промислових 

підприємств Північного Приазов’я.

Компанієць Тетяна Ігорівна, асистент кафе-

дри маркетингу Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: вплив комунікаційної полі-

тики на діяльність промислових підприємств Пів-

нічного Приазов’я.

Кулаженко Володимир Валерійович, асистент ка-

федри економічної кібернетики Київського націо-

нального університету технологій та дизайну. 01024, 

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1, кв. 19.

Наукові інтереси: механізм управління та мо-

ніторингу економічної безпеки підприємства.

Курова Тетяна Григорівна, асистент кафедри 

математики і математичних методів в економіці 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моде-

лі в економіці.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри 

економічної теорії Бердянського університету ме-

неджменту 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.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри 

обліку, аналізу й аудиту Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: становлення та розвиток 

консолідованого обліку в агробізнесі.

Олійник Тетяна Іванівна, старший викладач 

кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розробка шляхів форму-

вання амортизаційного фонду підприємств.

П’ятак Ігор Володимирович, асистент кафе-

дри економіки підприємств Бердянського універ-

ситету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутво-

рення в Україні.
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Рунчева Анастасія Сергіївна, асистент кафе-

дри обліку, аналізу й аудиту Бердянського універ-

ситету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й управління 

аграрних і переробних підприємств.

Рунчева Наталя Вікторівна, старший викла-

дач кафедри обліку, аналізу й аудиту Бердянсько-

го університету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення осно-

вного капіталу підприємств.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафе-

дри економіки підприємств Бердянського універ-

ситету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація ін-

новаційної діяльності підприємства.

Скляров Роман Валерійович, аспірант Науко-

во-дослідного економічного інституту при Мініс-

терстві економічного розвитку і торгівлі.

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. 

Леваневського, 55, кв. 120.

Наукові інтереси: оподаткування, фінанси, 

державне регулювання економіки, кооператив-

на форма власності, безвідсоткова банківська 

система.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший 

викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянсько-

го університету менеджменту і бізнесу.

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

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи 

розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Федотова Тетяна Анатоліївна, доцент кафе-

дри економіки і управління національним госпо-

дарством Дніпропетровського національного уні-

верситету ім. О. Гончара.

49081, м. Дніпропетровськ, вул. Тьоміна, 10/2.

Наукові інтереси: різноманітні аспекти регу-

лювання ринку праці й інших сфер економіки, у 

тому числі на міжнародному рівні.

Чупайленко Олексій Андрійович, доцент кафе-

дри менеджменту Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, кандидат технічних 

наук, доцент.

01015, м. Київ, вул. І. Мазепи, 21.

Наукові інтереси: інноваційний розвиток аг-

ропромислового комплексу.

Яковлєва Олена Володимирівна, викладач ка-

федри економіки і фінансів Харківського націо-

нального університету внутрішніх справ.

61184 м. Харків, вул. Дружби Народів, буд. 

211, кв. 36.

Наукові інтереси: формування та розвиток 

інноваційно-інвестиційного потенціалу підпри-

ємства.

Яковлєва Юлія Володимирівна, аспірант, старший 

викладач кафедри економіки підприємств і менедж-

менту ДВНЗ Навчально-науковий, професійно-пе-

дагогічний інститут Української інженерно-педаго-

гічної академії МОНМС України, м. Артемівськ.

84506, Україна, Донецька обл., м. Артемівськ, 

вул. Чайковського, 26/14.

Наукові інтереси: управління підприємства-

ми і персоналом, мотивація та стимулювання 

персоналу.
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