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О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация. Рассматривается спонтанная социа-
лизированность (СС) в сообществе как ситуационная 
переменная. Устанавливается связь между СС и ко-
мандными ролями Белбина и кодами Адизеса. Пока-
зано, что успешность преобразований в сообществе 
существенно зависит от уровня СС. Волевое измене-
ние ситуации без учета превалирующего уровня СС в 
долговременной перспективе приводит к неудаче пре-
образований.

Ключевые слова: спонтанная социализирован-
ность, процесс изменений, ситуационные теории, до-
бровольные ассоциации, командные роли М. Белбина, 
коды И. Адизеса.

Постановка проблемы. Конец 20-го – начало 21 века 
ознаменовались интенсификацией процессов перемен, 
сопровождаемых в мире бизнеса многочисленными банкрот-
ствами, слияниями, поглощениями, переконфигурацией ком-
паний, на глобальном уровне – распадом старых и рожде-
нием новых государств, международных альянсов и т.д. Хотя 
сознательное преобразование любой системы всегда начина-
ется с ситуационного анализа её внутренней и внешней сред, 
тем не менее при всей тщательности такого анализа многие 
преобразования терпели неудачу. С общеметодологической 
точки зрения это означает, что, скорее всего, к проблемам 
подходили несистемно, учитывались не все ситуационные 
факторы. Сама задача идентификации ситуационных факто-
ров далеко не однозначна, о чем свидетельствует достаточно 
большое количество ситуационных теорий в менеджменте 
[1-5], которые работают каждая в своей области примени-
мости, оставляя много свободных «лакун» в пространстве 
ситуаций. Мы предлагаем расширить список ситуационных 
переменных, добавив к нему фактор спонтанной социализи-
рованности (СС) [6], роль которого явно просматривается в 
целом ряде событий, особенно при проведении макроэконо-
мических и социальных преобразований.

Анализ последних исследований и публикаций. Успех 
реформ в государствах, возникших при распаде Советского 
Союза, зависит от того, в какой степени они проводятся 
системно, т.е. принимается во внимание вся совокупность 
факторов, составляющих контекст реформ, – какова кон-
кретная ситуация, в которых реформы протекают. Сами 
ситуационные переменные многообразны, они должны 
быть идентифицированы и разными авторами формируются 
в разные кластеры. Среди наиболее разработанных можно 
назвать ситуационные теории Блейка-Моутон, Фидлера, 
Херси-Бланшара, Врума-Йеттона и др. [1-5]. Нобелевский 
лауреат по экономике Ф. Хайек к существенным элементам 

ситуаций относит «обычаи и условности», которые возни-
кают в обществе исторически (т.е. существуют достаточно 
долго) и «не являются плодом сознательного замысла»  
[7, с. 29] (т.е. действуют на уровне бессознательного). 
В качестве примеров он приводит местную автономию, 
ценности семьи, добровольные ассоциации. Этот перечень 
можно расширить добавлением формирующихся в процессе 
эволюционного развития общества и оседающих в бессозна-
тельном человека различных культурных измерений (таких, 
как континуумы между полярными состояниями коллекти-
визм-индивидуализм, авторитарное-демократическое управ-
ление, маскулинность-фемининность и т.д.) [8; 9]. Хайек 
обращает внимание на то, что для сохранения «упорядочен-
ной работы» человеческого общества его «непринудитель-
ные обычаи и условности» должны рассматриваться как 
«неотъемлемые факторы».

Когда названные (наряду с другими) ситуационные пере-
менные при проведении реформ во внимание не принима-
ются, это приводит к серьезным отрицательным последствиям 
как для отдельных компаний, так и стран и целых регионов.  
В данной работе мы акцентируем внимание на значении 
фактора «добровольные ассоциации», на который обра-
тил внимание Хайек. Для европейца Хайека ассоциации 
естественны, как естественны, скажем, многочисленные 
акционерные общества и церковные общины, в мире кото-
рых он жил. Между тем для стран традиционных куль-
тур – как антиподов стран техногенных – сознательное объ-
единение в добровольные сообщества – совсем не простое  
(не «естественное») дело. Для успешности функционирова-
ния добровольных ассоциаций от индивидов, их составляю-
щих, требуется наличие некоторых качеств, среди которых 
существенную роль играет спонтанная социализирован-
ность (СС) [6], означающая готовность незнакомых людей 
интегрироваться в формальные объединения для совместной 
деятельности в продвижении к поставленной цели. С пол-
ным основанием СС можно рассматривать как ситуацион-
ную переменную: это качество – эволюционное, в разных 
обществах мера его наличия (или отсутствия) варьирует в 
зависимости от конкретных условий места, времени и осо-
бенностей исторического развития. СС говорит о том, в 
какой степени люди умеют самоорганизоваться. В обществе 
с развитой СС люди умеют создавать и поддерживать жиз-
недеятельность разной величины (на уровне между семьёй 
и государством) и устойчивых добровольных институтов: 
церквей, профсоюзов, партий, благотворительных учрежде-
ний, различного рода предприятий и т.д. Значение фактора 
СС усиливается и тем обстоятельством, что он положительно 
коррелирует с уровнем экономического развития: последний 
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повышается с ростом первого [6, с. 249]. На экономическом 
языке, наличие СС эквивалентно обладанию особого рода 
капиталом, который можно назвать социальным капиталом. 
Его можно завоёвывать, бороться за него, наконец, «инве-
стировать» в дело. Договорные обязательства компании с 
акционерным капиталом дают возможность начать вести 
совместное дело тем, кто не связан узами дружбы или род-
ства; однако дальнейший их успех зависит от того, с какой 
готовностью они будут идти на сотрудничество и с колле-
гами, и с чужими для себя людьми – т.е. от наличия СС. Бога-
тое и сложно устроенное гражданское общество не является 
неизбежным следствием передового промышленного разви-
тия. Напротив, такие страны, как Япония, Германия, США 
стали ведущими индустриальными державами во многом 
благодаря тому, что имели здоровую опору в виде социаль-
ного капитала и СС, а не наоборот [6, с. 549]. Наличествует 
этот капитал – переход в капиталистическую фазу, в кото-
рую вступили постсоветские страны, облегчается, нет его – 
и рыночные отношения затрудняются, а если и возникают, то 
в искаженном, деформированном виде – как это произошло в 
послеперестроечных странах. 

Целью данной работы является операционализация 
понятия СС с помощью методов менеджмента, развитых для 
исследования закономерностей управленческого процесса.

Изложение основного материала. Менеджмент как 
наука об управлении создал ряд моделей, применимость 
которых вышла за пределы тех задач, для решения которых 
модели создавались. Одними из самых обоснованных явля-
ются теория командных ролей М. Белбина [10] и кодов И. 
Адизеса [11]. Мы покажем, что эти две модели можно при-
менить для анализа причин неудач, которые терпят сообще-
ства – субъекты проведения преобразований.

Работу менеджера как управленца можно представить 
в виде суперпозиции определенных видов деятельности 
(И. Адизес) и способов решения типичных управленческих 
задач (М. Белбин). 

В модели Белбина менеджерские компетенции называют 
командными ролями. Всего таких ролей восемь: Предсе-
датель, или Координатор (СН); Шейпер (SH); Плант (PL); 
Монитор (МО); Имплементер (IM); Работник Команды (TW); 
Исследователь Ресурсов (RI) и Комплитер (СО) [9; 10].

В модели Адизеса действия менеджера сводятся к четы-
рем основным видам: производству результатов (Р), адми-
нистрированию (А), предпринимательству (Е) и интеграции 
людей вокруг достижения цели (I) [9; 11]. 

Для каждого менеджера характерны свои наборы кодов 
РАЕI и командных ролей, которые определяет, в какой степени 
его деятельность будет успешной или же завершится неудачей. 

Надо учесть, что идентифицированные роли / коды ана-
лизировались в условиях действующих организаций [11] 
или искусственно созданных «команд» в учебных аудито-
риях бизнес-школ [10]. Мы будем применять обе модели как 
для организаций, сознательно создаваемых для совместной 
деятельности (типа предприятия, акционерного общества), 
так и для намного больших, исторически возникших общ-
ностей (типа государств или этнических образований). Так 
как совместная деятельность и тех, и других должна быть 
организована, то именно на этом этапе начинает сказываться 
состав групп с точки зрения наличия или отсутствия в них 
индивидов с подходящими управленческими характеристи-
ками, готовых вначале взять на себя инициативу по органи-

зации деятельности, а затем – по её координации и сохра-
нению структуры единой на протяжении более или менее 
длительных промежутков времени. 

Как показал Адизес, успех как в краткосрочном периоде, 
так и в долговременной перспективе в значительной степени 
зависит от наличия у менеджера качества, определяемого 
кодом I. Менеджер будет показывать хорошие (и даже выда-
ющиеся) результаты, если он характеризуется высокими зна-
чениями по крайней мере двух из кодов РАЕI, одним из кото-
рых обязательно должен быть показатель I. В то же время 
Белбин показал, что, хотя осуществлять управленческую 
деятельность может индивид с любой командной ролью, но 
лучше всех – с точки зрения достижения успеха – это полу-
чается у индивидов, обладающих ролями Председателя-Ко-
ординатора (СН) и Шейпера (SH). Так как нас интересует 
долговременной успех, то мы не будем рассматривать роль 
SH – в типичном случае Шейпер раскалывает группу, не 
способствует её единению. (Это подтверждается статистиче-
ским анализом: в [12] показано, что корреляционный коэф-
фициент (КК), связывающий I и SH, статистически значим 
и отрицателен). 

 Существует ли связь между компетенциями I и CH или 
это независимые переменные, каждая из которых вносит 
свой вклад в эффективную работу? 

Разные индивиды обладают разными значениями I. Пред-
ставим некоторое сообщество S людей с преобладанием боль-
ших показателей I. Они легко объединятся вокруг общего 
дела, при условии – если найдется индивид-организатор или, 
на языке командных ролей, CH. Самая благоприятная ситуа-
ция возникнет в случае, когда один индивид обладает хорошо 
представленными обеими ролями – и I, и CH. Надо отметить, 
что такое сочетание, вообще говоря, необязательно, осущест-
вляется ли оно на практике – требует проверки. Но если I и 
CH сочетаемы (на языке математической статистики – КК, 
связывающий их, отличен от нуля и статистически значим), 
сообщество S объединится вокруг обладателя двойной роли  
(I - CH) – и возникнет группа с большим показателем СС. На 
языке физики или химии мы сказали бы, что у такой группы 
будет большая энергия связи. 

В случае, если сообщество S не имеет в своем составе 
индивидов с большим значением CH, скорее всего, возник-
нут трудности с созданием устойчивой и трудоспособной 
общности. 

Вернемся к вопросу о сочетаемости I и CH, который 
требует отдельного рассмотрения. Эта проблема рассматри-
валась в работе [12], где изучались корреляционные связи 
между моделями управленческих компетенций. На примере 
студентов высшего учебного заведения, специализирую-
щихся в области экономики и менеджмента, было пока-
зано, что КК, связывающий роль CH с кодом I, равен нулю  
(со статистической погрешностью в 5%). 

Качественно такой результат можно понять, если рас-
крыть содержание соответствующих менеджерских ком-
петенций. CH-менеджер «… умеет идентифицировать 
способности и умения работников и использовать их в 
интересах дела. Он включает их в процесс принятия реше-
ний, мягко, но настойчиво направляет дискуссию в нужное 
русло и следит за тем, чтобы предложения относились к 
существу дела. Координатор редко прибегает к тому, чтобы 
просто объявить свое решение, он всегда ищет возмож-
ность учесть интересы всех заинтересованных сторон…
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Он эмоционально стабилен, может при необходимости 
быть асссертивным и является прагматичным человеком» 
[9, с. 406]. В то же время I-менеджер – это мягкий, чув-
ствительный, ориентированный на людей индивид, он  
«…не хочет принимать решения самостоятельно. Он не 
самостоятелен и основывается на мнении группы… Такой 
руководитель создает отличный моральный климат, но не 
формирует цель и направленность работы» [11, с. 71). Орга-
низации под управлением I- менеджера «… недостает фор-
мализации и стремления к эффективности» (там же). 

При таких полярных характеристиках неудивительно, 
что КК, связывающий эти роли, равен нулю. Поэтому вполне 
реален случай, когда могут вместе собраться люди с боль-
шими показателями по I, но самоорганизоваться они не 
смогут – из-за отсутствия роли CH. Для достижения поло-
жительной синергии при объединении в группу индивидов с 
высокими показателями I надо «импортировать» работника 
с недостающей ролью CH.

Проиллюстрируем сказанное двумя примерами. Возь-
мем США, для которых СС велика [6, с. 548]. Американцы – 
великие организаторы. Ф.Фукуяма считает, что традицион-
ное представление об американцах как о сторонниках крайне 
индивидуалистического подхода к жизни не совсем верно – 
из-за сильно развитой СС. Американцы, если и индивиду-
алисты, то очень своеобразные. Они легко объединяются в 
группы (такие, например, как акционерное общество или 
церковная община), но внутри них рьяно отстаивают своё 
право оставаться автономными личностями [6, с. 92]. Яркие 
герои-индивидуалисты в популярных западных кинофиль-
мах, все эти «одинокие волки» и «крепкие орешки», после-
довательно и решительно борются за общие интересы своей 
группы. У них преобладает ярко выраженная активная роль – 
СН. Можно предположить, что в деловом мире США веду-
щей командной ролью является Председатель-Координатор, 
описанный выше. Вне зависимости от уровня развития спон-
танной социализированности, Председатель-Координатор 
СН будет способствовать её дальнейшему развитию у работ-
ников и сплачивать коллектив вокруг достижения цели. 

Второй пример возьмем из прошлого Российской импе-
рии. История наделила Россию большими природными 
богатствами, чего нельзя сказать о социальном капитале. 
Ещё на заре своей государственности, в УІІІ веке, славян-
ские племена, погрязшие в бесконечных междоусобицах и 
истощавшие в них свои силы, пришли к выводу, что само-
стоятельно организоваться не могут. «Земля наша велика 
и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и вла-
деть нами», – зафиксировал летописец обращение русских 
князей к варягам [13, с. 120]. Хотя сегодня историки счи-
тают, что такое упрощённое представление о формировании 
системы управления на Руси не соответствует действитель-
ности, сама живучесть этого сказания и факт обращения к 
нему в самых серьёзных публикациях свидетельствует о 
том, что в нем схвачена некая существенная черта россий-
ского общества, – представляется, что это неразвитость 
СС. Чтобы организоваться, для предков современных рос-
сиян потребовалось обращение к внешней силе. Этот факт 
можно рассматривать как свидетельство отсутствия доста-
точно выраженных организаторских способностей у пред-
ков современных россиян (на языке командных ролей – роли 
СН). С тех времён начинает формироваться тенденция рос-
сиян привносить извне организующее начало в свои дей-

ствия. Предки россиян догадались, что недостаток органи-
заторских способностей можно компенсировать обращением 
к тем, у кого они есть (своеобразный «аутсорсинг»). Такими 
людьми, полагали они, в те времена были варяги. По мере 
того как в обществе накапливался определённый опыт обще-
ственного бытия, люди всё больше и больше действовали в 
соответствии с этим опытом. Такая привычка со временем 
закреплялась на бессознательном уровне и сегодня заявляет 
о себе исключительно большой ролью государства в жизни 
общества – как «внешней» силы, которая должна упорядочи-
вать, организовывать, координировать действия людей, пре-
вращая их в коллектив, объединение, общность. Российская 
история всегда была по преимуществу историей государ-
ственности. Если для Хайека (с. 2) как представителя запад-
ной цивилизации «непринудительные обычаи и условности» 
состоят в следовании принципам индивидуализма – права 
свободных индивидов принимать самостоятельные реше-
ния, то для россиян естественное поведение связывается с 
подчинением требованиям государства. Вместо спонтанной 
действует принудительная социализированность. Это обсто-
ятельство можно рассматривать как эволюционный ответ на 
недостаток спонтанной СС у сообщества, желающего сохра-
нить себя как субъект истории. A. Зиновьев считает, что 
только благодаря роли государства «… плохой человеческий 
материал мог функционировать более или менее терпимо в 
сложившихся исторических условиях – ничуть не хуже того, 
какой мог бы быть оценен как хороший. Во всяком случае, 
русский народ смог сохраниться как народ исторический 
лишь в качестве народа коммунистического. С любым дру-
гим строем он обречён на деградацию и гибель» [14, с. 208]. 

Тенденция к объединению и укреплению роли государ-
ства усиливалась и внешними обстоятельствами – угрозами, 
исходящими от многочисленных завоевателей. Английский 
историк А. Тойнби, характеризуя Запад как «архиагрессора 
современной эпохи», напоминает, что российские земли 
на протяжении всей истории неоднократно подвергались 
западной агрессии (он называет 1941, 1915, 1812, 1709, 
1610 годы), и считает, что приоритет государственности в 
России возник как отклик на постоянную внешнюю угрозу: 
«Русский авторитаризм вызван давлением Запада. Западная 
экспансия угрожала Русским землям, и они были вынуж-
дены подчиниться новому игу, игу коренной русской власти 
в Москве, без которого они не могли бы выжить» [15]. 

Строго говоря, предложенная интерпретация эпизодов 
российской истории с позиций малой представленности 
командной роли СН у восточных славян нуждается в экс-
периментальном подтверждении. Косвенно об этом сви-
детельствуют результаты социологического исследования 
студентов Международного гуманитарного университета 
(МГУ), предки которых формировали свой менталитет во 
времена Российской империи и Советского Союза. На про-
тяжении ряда лет в МГУ проводятся исследования с целью 
определения распределения командных ролей у студентов 
разных факультетов (экономистов, юристов, лингвистов). 
В последнем исследовании (2015 г.) тестирование студентов 
на командные роли показало, что при выборке из 106 студен-
тов разных специальностей доля тех из них, у которых роль 
СН занимала первое или второе место в перечне из 8 ролей, 
варьировала от 4% (факультет лингвистики и перевода) до 
11% (факультет экономики и менеджмента). При этом уве-
ренные первые места занимали типичные «славянские» 
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качества, выражаемые ролями TW и CW, – которые описы-
вают добросовестных работников и «добрых людей» [16].

Исследования командных ролей проводились в неболь-
ших учебных группах – «командах», управляющих виртуаль-
ными организациями. Их выводы можно обобщить на более 
масштабные и реальные образования, которые представляют 
собой совокупность более или менее крупных групп, управля-
емых своими командами. В каждой из них существует некий 
набор командных ролей. В зависимости от условий историче-
ского развития той или иной общности в её управленческой 
части реализуется некий набор командных ролей, одни из 
которых могут быть представлены часто, другие – реже, а тре-
тьи – практически отсутствовать. Вполне можно представить 
ситуацию, когда по каким-то причинам в неком сообществе 
роль Председателя-Координатора представлена слабо – и мы 
получаем картину, зафиксированную летописцем у славянских 
племён УIII века: у них было мало Председателей-Координа-
торов. Сегодня это отражается, в частности, в том, что герои у 
россиян – в жизни, литературе, кино – другие, весьма далёкие 
от американских идеалов. Например, здесь намного больше 
фильмов психологических, мелодраматических по сравнению 
с блокбастерами, внутренний мир героев и взаимоотношения 
между ними намного больше значат для сюжета, чем внешние 
события, они – скорее просто добрые люди, чем американские 
«сверхлюди». Такими предстают, например, герои фильмов Э. 
Рязанова: бескорыстно честный страховой агент Юрий Деточ-
кин («Берегись автомобиля»), скромный статистик Анатолий 
Ефремович Новосельцев («Служебный роман»), робкий в 
решении многих вопросов врач Женя Черкашин («Ирония 
судьбы, или С легким паром»). На языке командных ролей эти 
герои соответствуют командной роли, которую Белбин назвал 
«Работником команды» (TW) и которая характеризуется сле-
дующим образом: «Этот человек обладает умением способ-
ствовать созданию хороших человеческих отношений и не 
очень настроен на выполнение задачи. Все члены команды 
являются его друзьями, он создает в группе атмосферу един-
ства. Он хорошо понимает людей, их настроение и чувства. 
Он последовательно работает над достижением гармонии и 
старается не допустить разногласий, предотвратить их при 
малейших признаках. Он не настроен на конкурентную 
борьбу» [9, с. 416).

Отсюда следует, что общество, состоящее по преиму-
ществу из индивидов с характеристиками I и TW, будет 
чувствовать себя очень дискомфортно, если в процессе 
преобразований руководители перенесут его в чуждое ему 
пространство рациональности, прагматизма и жестокой 
конкурентной борьбы, где господствуют другие командные 
роли/коды. Такой опыт проделали однажды трое высших 
менеджеров больших сообществ после ночи, проведенной в 
Беловежской Пуще. Со временем эти преобразования закон-
чились разрушением экономики в их организациях, обнища-
нием работников, большими культурными потерями. Транс-
формация без учета свойств СС удачной не бывает. 

Выводы. При макроэкономических и социально-эко-
номических преобразованиях, в которые вовлечены исто-
рически возникшие разных размеров общины или группы, 
СС (со своим антиподом – принудительной социализиро-
ванностью) может рассматриваться как ситуационная пере-
менная. Успешность преобразований в общине существенно 
зависит от наличия или отсутствия в ней СС, наполнение 
которой определяется командными ролями Белбина и ком-

петентностями-кодами Адизеса. Волевое изменение ситуа-
ции без учета превалирующего уровня СС в долговременной 
перспективе приводит к неудаче преобразований. Азбуку 
командных ролей/кодов А, СН, СО, Е, I, IM, МО, Р, PL, RI, 
SH, TW надо знать. Необходимы дальнейшие исследования 
по нахождению связей между различными ситуационными 
переменными и моделями Белбина и Адизеса.
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Коваленко М.П., Коваленко І.М. Про застосуван-
ня моделей менеджменту до дослідження процесів 
змін

Анотація. Розглядається спонтанна соціалізованість 
(СС) в співтоваристві як ситуаційна змінна. Встанов-
люється зв'язок між СС і командними ролями Белбіна і 
кодами Адізеса. Показано, що успішність перетворень 
в співтоваристві істотно залежить від наявності або від-
сутності в ньому СС. Вольова зміна ситуації без ураху-
вання переважаючого рівня СС призводить в довготри-
валій перспективі до невдачі перетворень.

Ключові слова: спонтанна соціалізованість, процес 
змін, ситуаційні теорії, добровільні асоціації, командні 
ролі М. Белбіна, коди І. Адізеса.
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Kovalenko N.P., Kovalenko І.М. On the application 
of management models to study change processes

Summary. The spontaneous socialization (SS) in the com-
munity as a situational variable is considered. The connection 
between the SS, the Belbin team roles and Adizes codes is es-
tablished. It is shown that the success of reforms in the com-

munity depends greatly on the SS level in it. Volitional change 
in the situation without taking into account the prevailing level 
of the SS leads in the long run to the failure of reforms.

Keywords: spontaneous socialization, change process-
es, situational theory, voluntary association, M. Belbin team 
roles, I. Adizes codes.
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УДК 339.5

Хан Ю.А.,
д.э.н., доцент, г.н.с.,

Казахский научно-исследовательский институт экономики 
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Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы 
развития зернового сектора Казахстана в условиях 
интеграции государств Содружества в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС); даны предложения по 
формированию механизма реализации совместной ев-
разийской интеграции на зерновом рынке. Обоснова-
на необходимость структурирования зернового рынка 
путем создания Единого зернового холдинга в рамках 
ЕАЭС в целях стабилизации и регулирования внутрен-
него рынка зерна. 
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Постановка проблемы. Интеграция – это объективный 
процесс экономического развития, имеющий своей целью 
повышение взаимовыгодности деятельности и получение кон-
курентных преимуществ на аграрном рынке для свободного 
продвижения товаров, технологий, средств труда, капиталов и 
пр. Уровень и динамика развития аграрного сектора в значи-
тельной степени определяют возможности роста сопряженных 
отраслей производства, ресурсов для АПК, перерабатывающей 
промышленности и агропродовольственного рынка. В этой 
системе зерновой рынок является важной интеграционной 
составляющей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эконо-
мическая глобализация, регионализация и интеграция являются 
основными тенденциями общественного развития, формиру-
ющими новый тип мироустройства. Весьма важно увязывать 
формирование отношений с объективным процессом глобали-
зации мировой экономики, а также с развитием региональных 
объединений, в том числе в рамках ЕАЭС.

В современных условиях вектор интеграции прослежи-
вается в экономическом взаимодействии стран Евразийского 
континента как закономерный результат многовекторного 
развития отношений России, Беларуси, Казахстана. Усиление 
интеграции в сфере АПК – один из приоритетов ЕАЭС, тре-
бующий осуществления мер, обеспечивающих системную 
модернизацию и конкурентоспособность продукции аграрного 
сектора, развитие социальной, рыночной инфраструктуры села 

(информационной, производственной, транспортной, торго-
вой, финансовой и пр.). 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Выстраивая интеграционные модели, очень важно видеть те 
перспективы, которые открываются для каждого из участников 
и для интеграционного объединения в целом. В данном кон-
тексте были проведены исследования по адаптации зерновой 
политики Казахстана в условиях ЕАЭС.

Цель статьи заключается в систематизации подходов к 
постановке и реализации зерновой политики Казахстана в 
условиях евразийской интеграции.

Изложение основного материала исследования. Сово-
купный спрос на зерно в мире усиливается: объемы продаж 
пшеницы составляют 20% мирового производства, кукурузы – 
12% [1; 2]. На рынке зерна доминируют несколько весомых 
потенциальных покупателей-операторов: Египет (7–9 млн. т), 
Бразилия (5–8 млн. т), ЕС (5–7 млн. т), Япония (5,5 млн. т), 
страны Ближнего Востока и Южной Азии (10–15 млн. т).  
В этих условиях рост производства зерна выдвигает Казахстан, 
Украину и Россию в число потенциальных лидеров на мировом 
рынке зерна, к росту их влияния на продовольственную ситуа-
цию на мировом рынке [3]. Доля этих стран в мировой торговле 
зерном составила в среднем: по ячменю – 36,5%, по пшенице – 
21,5% и по кукурузе – 7,5% (табл. 1). В среднем за последние 
годы в импорте пшеницы странами постсоветского простран-
ства доля Казахстана составляет 75%, а России – 23% [4]. 

Макроэкономическая модель FAPRI показывает, что к 
2017 г. потребности в пшенице и кукурузе возрастут допол-
нительно на 230 млн. т, из них 143 млн. т – кукуруза. Спрос 
будет увеличиваться за счет производства кормов и промыш-
ленного использования этих культур. Производство продуктов 
животноводства должно вырасти на 50 млн. т, половина из них 
придется на Азию, в то время как производство биотоплива в 
США приведет к потребности в 45–50 млн. т кукурузы допол-
нительно [2].

Рост глобального производства зерна в Черноморском реги-
оне Евразийского континента отразится и на объемах экспорта 
[5]. Так, по оценке экспертов, объем экспорта зерна к 2021 г. 
из Казахстана, России и Украины ежегодно будет превышать 

Таблица 1 
Долевое участие стран ЕАЭС и Украины на зерновом рынке

Группа стран
Общемировая доля, %

по убранной площади в валовом сборе зерна по экспорту зерна
пшеница ячмень кукуруза пшеница ячмень кукуруза пшеница ячмень кукуруза

страны ЕАЭС 17,6 19,1 1,0 10,8 14,8 0,7 16,7 15,0 0,9
Украина 2,9 8,1 1,5 3,0 6,9 1,6 4,8 21,3 6,8
Всего 20,5 27,2 2,5 13,8 21,7 2,3 21,5 36,3 7,7

Источник: по данным Евразийского банка развития (2008–2012 гг.)
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50 млн. т. При этом экспорт пшеницы из этих стран будет самым 
большим по сравнению с другими странами-экспортерами. 
В частности, ожидается, что к 2021 г. Россия нарастит экспорт 
зерна по отношению к среднему показателю 2008–2012 гг. на 
62%, Украина – на 65%, Казахстан – более чем на 60% [6].

Главная особенность мирового рынка зерна – антицикличе-
ская изменчивость валовых сборов и волатильность рыночных 
цен на зерно (табл. 2). Несмотря на значительные колебания 
объемов производства зерна, являющиеся следствием клима-
тических и иных факторов, прослеживается устойчивый рост 
урожайности и валовых сборов, что стало следствием перехода 
на новые технологии производства и управления в зерновом 
хозяйстве [7; 8].

С учетом роста совокупного спроса на продовольствие в 
мире, наличия возможностей для укрепления конкурентоспо-
собности продукции на базе интенсификации производства 
и внедрения инновационных технологий можно говорить о 
межрегиональном усилении роли стран ЕАЭС на мировом 
зерновом рынке. Для решения проблемы неустойчивости зер-
нового производства вследствие неблагоприятного влияния 
природно-климатических, энергетических, конъюнктурных 
факторов в отдельные годы (засуха, резкие колебания мировых 
цен на энергоносители) немаловажное значение имеет форми-
рование резервов зерна в периоды хороших урожаев в странах 
ЕАЭС. По оценкам ряда экспертов [3; 9], резервы зерна в стра-
нах ЕАЭС должны составлять порядка 18–20 млн. т. По нашим 
расчетам, резервы зерна должны быть несколько выше и нахо-
диться в пределах 20–25 млн. т.

Решение проблем развития зернового сектора возможно 
только в контексте единой агарной политики (ЕАП) стран 
ЕАЭС: создания благоприятных условий для расширения про-
изводства и глубокой переработки зерна; взаимной клиринго-
вой торговли и экспорта зерна при усилении конкурентоспо-
собности; оптимизации национальной структуры зернового 
производства; снижении волатильности цен и поддержании 
баланса зерна для обеспечения продовольственной безопасно-
сти экономического сообщества в целом.

В качестве приоритетных задач согласованной зерновой 
политики стран ЕАЭС следует выделить: формирование еди-
ной институциональной инфраструктурной среды; синхрони-
зацию наднациональных и национальных мер и инструментов 
государственного регулирования; повышение инвестицион-

ной и инновационной привлекательности зернового бизнеса, 
создание экономических условий для оптимизации структуры 
производства; стимулирование взаимной торговли зерном и 
обеспечение равных условий доступа на рынки; поддержку 
взаимных инвестиций; сбалансированное и опережающее раз-
витие производственной и транспортно-логистической инфра-
структуры рынка зерна на основе государственно-частного 
партнерства; развитие современных трансферт-технологий, 
ориентированных на структурную модернизацию зернового 
хозяйства и зерновой индустрии и пр.

На национальном уровне каждая из стран ЕАЭС реали-
зует обширный набор превентивных и системных мер по госу-
дарственному и рыночному регулированию зернового рынка. 
Согласованная зерновая политика стран ЕАЭС поможет решать 
как проблемы перепроизводства, так и противостоять резким 
конъюнктурным всплескам спроса и предложения на мировом 
рынке зерна. Квотирование экспортных объемов и регулирова-
ние цен поставок зерна и зернопродуктов (муки и пр.) в рамках 
ЕАЭС может оказывать серьезное влияние на мировой зерно-
вой рынок (по твердой, сильной пшенице и муке). 

Координация внутреннего производства и взаимные межго-
сударственные поставки зерна и зернопродуктов, проведение 
согласованной маркетинговой, транспортно-логистической 
политики по развитию и укреплению их экспорта, включая 
информационно-консультационное обслуживание производи-
телей и экспортеров, – предпосылками для формирования и 
эффективного функционирования «зернового пула». Для этого 
требуется соподчинение организационно-экономических мер 
регулирования зернового рынка в рамках согласованной агро-
продовольственной политики стран ЕАЭС.

Попытки селективной координации мер государственного 
регулирования зернового рынка в этих странах принимались 
неоднократно. В 2001 г. межправительственным советом по 
вопросам АПК на 2001–2010 гг. была принята Программа соз-
дания и функционирования рынка зерна СНГ [9]. Советом по 
агропромышленной политике при интеграционном комитете 
ЕАЭС (2012 г.) был одобрен проект соглашения об органи-
зации и функционировании рынка зерна государств – членов 
ЕАЭС [10]. Идея «зернового пула» Украины, России и Казах-
стана, выдвинутая на Всемирном зерновом форуме (2009 г.) в 
Санкт-Петербурге, получила новое развитие (2013 г.). Однако 
участие Украины в ЕАЭС на сегодня ставится под сомнение 

Таблица 2 
Потенциальные пределы роста урожайности при существующих технологиях производства зерна
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11,5 Казахстан 1039,9
20,8 Россия 576,5
15,5 Австралия 1468,9

20,1-50,0

31,8 Канада 1492,9

100-250

27,5 Украина 839,0
40,0 Аргентина 948,4

св. 550

30,5 Беларусь 721,8

свыше 
50,1

66,8 США 1280,7
67,4 Германия 556,7
70,2 Франция 1014,3

Джерело: рассчитано по данным Евразийского банка развития (2005–2009 гг.)
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в связи с их сотрудничеством по программе ЕС «Восточное 
партнерство» на основе принципов глубокой и всеобъемлющей 
зоны свободной торговли [11]. 

Принятие секторального соглашения по зерновому рынку 
позволит определить в качестве рамочного подхода формиро-
вание специализации каждой из стран ЕАЭС исходя из усло-
вий рационального использования накопленных компетенций 
и естественных преимуществ стран ЕАЭС, согласовать общую 
парадигму государственной поддержки и регулирования всего 
зернопродуктового сектора; задать целевые индикаторы разви-
тия зернового рынка в рамках единой аграрной политики. 

В современных условиях политика экспорта зерна и зерно-
продуктов должна строиться на принципах многовекторности 
и разнополярности, позволяющих диверсифицировать рынки 
сбыта и проявлять гибкость в выборе перспективных направ-
лений реализации зерна. Необходимо структурирование зерно-
вого рынка путем создания Единого зернового холдинга в рам-
ках ЕАЭС в целях стабилизации и регулирования внутреннего 
рынка зерна: Россия создала Объединенную зерновую экспорт-
ную компанию; Казахстан – Единый зерновой холдинг [12].

Формирование единой системы регулирования рынка зерна 
предусматривает отказ от односторонних мер по поддержке 
национального зернового производства и выравниванию вну-
тренних цен на зерно на евразийском пространстве. Эти меры 
предполагают равные условия конкуренции зернового бизнеса 
стран ЕАЭС, отказ от мер односторонней поддержки рыночных 
цен для собственных потребителей за счет развития совмест-
ного зернового бизнеса. Разработка стратегии развития зерно-
вого рынка стран ЕАЭС, включая глубокую переработку зерна, 
предполагает формирование четких ориентиров для зернового 
бизнеса в части целевого размещения производства и взаимной 
торговли зерном.

В этих условиях механизмы и инструменты реализации зер-
новой политики стран ЕАЭС предполагают: программно-целе-
вое субсидирование зернового производства и зерновой инду-
стрии; установление гибкого коридора изменения закупочных 
цен на зерно и зернопродукты; проведение интервенционных 
операций на рынке зерна; поддержку спроса на зерно на вну-
треннем и внешнем рынках, в т. ч. за счет развития зерновой 
индустрии; формирование согласованной экспортной зерновой 
политики; развитие зернопродуктовых кластеров; формирова-
ние системы маркетинговых исследований, ориентированной 
на интересы зернового бизнеса; информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности участников межрегионального 
рынка зерна и пр.

В современных условиях можно выделить ряд основных 
направлений проведения согласованной политики стран ЕАЭС 
в области регулирования межрегионального зернового рынка. 
Особое внимание необходимо уделить решению проблем, свя-
занных с обеспечением технологической и инфраструктурной 
модернизации зерновой индустрии и зернового хозяйства для 
поддержания устойчивости производства. 

Приоритетным направлением развития казахстанского 
зернового бизнеса является структурное совершенствование 
размещения зернового производства в рамках ЕАЭС. В РК 
реализуются схемы специализации регионов по оптимальному 
использованию сельскохозяйственных угодий для производ-
ства конкретных видов продукции. Схема составлена согласно 
административным, территориально-отраслевым делениям 
республики с детализацией до районов на основе ключевых 
факторов, каждый из которых состоит из множества показате-

лей (природно-климатический фактор; производственный фак-
тор; возможности сбыта продукции).

Оценка природно-климатических факторов предполагает 
проведение исследований по следующим показателям: уровень 
осадков, тип почв, уровень засоленности, кислотности, рельеф 
местности, плодородие почв (балл бонитет), наличие полив-
ных земель, суммы температур вегетационного периода и пр. 
Анализ производственных факторов включает показатели про-
дуктивности культур, наличие посевных площадей в регионе, 
рекомендуемые севообороты, наличие и близость перерабаты-
вающих мощностей и ретроспективная специализация регио-
нов и др. Маркетинговый фактор оценивается по показателям 
возможностей сбыта продукции: наличие и близость рынков 
сбыта, возможность доставки продукции на потенциальные 
рынки и пр.

В условиях рискованного земледелия в РК наиболее 
адаптированными культурами остаются пшеница, ячмень и 
овес. С этой целью необходим кластерный подход к выявлению 
зон производства (специализации и размещения) и экспорту 
зерновых культур. Так, в сухостепной зоне Казахстана (Акмо-
линская, Карагандинская области) доля зерновых культур в 
севообороте может снижаться до 70%, а в северной части зер-
новых регионов – до 50%.

По материалам исследований выявлено, что в группе про-
довольственного зерна следует увеличить долю пшеницы  
1–3-го классов с высокими хлебопекарными свойствами, в 
группе зернофуражных и кормовых культур – овес и ячмень, а 
также кукурузу на зерно и зернобобовые культуры. На мировом 
рынке в ближайшей перспективе по этим видам зерна ожида-
ется острый дефицит и, соответственно, опережающий рост 
мировых цен, связанный с ростом спроса на переработку зер-
новых культур на технологические цели. 

Следует отметить, что в Казахстане актуальным является 
сокращение посевов под продовольственную пшеницу для 
приведения зернового баланса в соответствие между объемами 
возможных продаж и объемами производства, а также мерами, 
связанными с реализацией государственной программы по 
развитию мясомолочного скотоводства и возможным ростом 
объемов производства фуражных культур, производства про-
довольственных и технических культур двойного назначения  
(т. е., использование продукции на продовольственные, кормо-
вые и технические цели). 

Меры по стимулированию глубокой переработки зерна в 
Казахстане должны рассматриваться в контексте сбалансиро-
ванного развития зерновой индустрии в рамках реализации 
государственной программы «Агробизнес – 2020» по увели-
чению производства продукции с высокой добавленной стои-
мостью [13;14]. В соответствующих инструментах поддержки 
эти приоритеты указаны, но надо понимать, что производство 
мальтозных сиропов (патоки) и всех остальных стадий глу-
боких переделов и переработки продуктов (за исключением 
чистого протеина и, может быть, крахмала) не совсем выгодно 
получать из пшеницы по сравнению с кукурузой или другими 
видами зерновых культур (из-за высокой рыночной цены). 

С этой позиции требуется согласованная зерновая поли-
тика стран ЕАЭС в данной области, направленная на развитие 
зернобобовых, зернофуражных и крупяных культур. В этом 
плане приемлемым будет глубокая специализация стран ЕАЭС 
по целевому территориально-отраслевому размещению про-
изводства конкретных видов зерновых, зернобобовых, зерно-
фуражных и крупяных культур с определением продуктовых 
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кластеров (например: кукуруза – Россия; пшеница – Россия, 
Казахстан; рожь – Россия, Беларусь, Казахстан; овес, ячмень – 
Россия, Казахстан и т. д.).

Создание на межгосударственном уровне единого инте-
грационного механизма проведения закупочных и товарных 
интервенций государственных закупок, а также залоговых 
операций является эффективным решением транспортно-ло-
гистической, маркетинговой проблемы, а также важнейшим 
механизмом регулирования отношений между странами ЕАЭС. 

Сформированные межгосударственные резервы зерна 
стран ЕАЭС можно будет аккумулировать и реализовывать на 
внешних рынках, а также в целях предоставления продоволь-
ственной помощи и обеспечения продовольственной безопас-
ности на евразийском пространстве. Для этого необходимо 
создать межгосударственный информационно-аналитический 
банк коммуникаций и связи и реализовать его в форме межре-
гиональной зерновой биржи (либеральная (рыночная) схема) 
либо зернового пула (административно-регулируемая (государ-
ственно-частное партнерство) схема). 

В Казахстане предусматривается страхование от всех 
видов рисков природного характера, а не конкретных видов 
производственных рисков, в зависимости от региональной и 
территориально-отраслевой специфики. Механизм субсидиро-
вания страхования в РК изначально направлен на расходование 
значительных бюджетных средств при низкой эффективности 
их отдачи. Данный страховой механизм с увязкой с субсидиро-
ванием аграрного производства не является страхованием по 
своей экономической сути, а направлен на получение ферме-
рами дополнительных финансовых ресурсов за счет выделя-
емых субсидий при полном отсутствии у страховщика ответ-
ственности за риски и страховые случаи. Фермеры, зачастую 
не получая полных выплат по страховым случаям, стремятся 
к нарушению либо упрощению технологии производства для 
снижения производственных затрат. 

Для развития системы управления рисками в агрострахова-
нии требуется введение оценки степени финансовой устойчи-
вости страховщиков (страховых компаний) на основе постро-
ения многоуровневой системы перераспределения рисков с 
государственной поддержкой. Требуется учет перестрахования 
аграрных рисков с максимально эффективным использованием 
существующей перестраховочной емкости участников страхо-
вого рынка, а также разработка единой методики андеррайтинга 
рисков. Реализация совместных программ в области агростра-
хования производства зерна с целью обеспечения устойчиво-
сти доходов производителей послужит основой выравнивания 
экономических условий хозяйствования.

Развитие совместной инфраструктуры зернового рынка 
необходимо для создания благоприятных условий по сохран-
ности зерна, сокращению издержек при транспортировке и 
сбыте, взаимовыгодной торговле и экспорту зерна. Транспорт-
ные расходы по-прежнему являются основными затратами при 
экспорте продукции, что препятствует их сбыту [15–17]. На 
фоне снижения цен на зерно происходит рост инфраструктур-
ных издержек (в т. ч. трансакционных затрат) экспорта зерна. 
Так, рост железнодорожного тарифа на 10–15% ведет к росту 
себестоимости производства, увеличению затрат на хранение, 
перевалку [18].

Создание сети зерновых терминалов на перспективных 
направлениях казахстанского экспорта и их эффективное 
функционирование необходимо увязывать с развитием соб-
ственного морского судоходства, так как Казахстан теряет на 

морских перевозках. Предложение поставок зерна с доставкой 
до морских портов покупателя будет более привлекательным 
для импортеров зерна и окажет стимулирующее воздействие на 
экспорт зерна, а это требует приобретения собственных мор-
ских судов для транспортировки зерна.

В результате продолжающегося мирового финансового кри-
зиса на рынке круп наметились следующие тенденции: увели-
чение рыночных цен, неравномерное распределение крупяных 
культур в структуре производства, сокращение государственных 
закупок зерновых (крупяных) культур и переориентация системы 
реализации с государственных на альтернативные каналы сбыта, 
увеличение числа посреднических структур на потребительском 
рынке и пр. По прогнозам экспертов, темп прироста производ-
ства круп в 2014–2017 гг. составит примерно 5%.

Современный рынок круп стран ЕАЭС отличается высо-
кой стабильностью и поступательной динамикой развития. 
Несмотря на всевозможные внешние факторы, среднегодовой 
прирост его объемов составляет около 4,5–5 % (в основном за 
счет РФ). Уникальность этого сегмента рынка еще и в том, что 
страны ЕАЭС обладают достаточным сырьевым и технологи-
ческим потенциалом для полного удовлетворения собственных 
потребностей в крупах. Единственная культура, которую, по 
всей видимости, никогда не удастся выращивать в нужных объ-
емах, – это рис (устойчивый спрос со стороны РФ, Беларуси). 

Тенденция последних лет заключается в том, что мировые 
цены на большинство круп и продукцию из них росли высо-
кими темпами. Лидерами ценового роста стали горох, пшено, 
геркулес, манная крупа и рис. Основные причины этого: укре-
пление цен на мировом зерновом рынке; стремительное повы-
шение рыночных цен на рис; снижение валовых сборов ряда 
крупяных культур; дальнейший рост затрат их транспорти-
ровку; рост рыночных цен (оптовых, розничных) на все основ-
ные продукты питания. В результате превышения потребления 
риса в мире над его производством и резкого падения мировых 
запасов многие страны – крупные экспортеры риса (с 2007 г.) 
ввели ограничения (Вьетнам, Индия, Египет. Китай с января 
2008 г. установил экспортные пошлины на рис) либо полные 
запреты на его экспорт. Причиной увеличения спроса на крупы 
является также растущий спрос на продукты быстрого приго-
товления.

Традиционно основными товарными группами на рынке 
крупяных изделий стран ЕАЭС являются гречиха, рис, пшено, 
геркулес, манка, пшеничная, перловая и ячневая крупы, горох, 
овсянка, а также кукуруза. Как основной производитель и при-
оритетный потребитель данной продукции РФ доминирует 
в рамках ЕАЭС. При этом российские регионы имеют свою 
специализацию, вытекающую из особенностей природно-кли-
матической зоны: гречиха лучше всего вызревает на Алтае, 
просо – в Центральной России, пшеница – в Краснодарском 
крае и Приволжском регионе. 

В Казахстане также прослеживается глубокая специали-
зация и концентрация крупяного производства и рисоводства, 
где регионом производства риса является в основном Кзы-
лординская область; гречихи – Павлодарская и Восточно-Ка-
захстанская области; проса, пшеницы, овса, ячменя – области 
Северного Казахстана. К сожалению, в программе «Агробиз-
нес – 2020» [14] нет четких акцентов и стимулирующих инди-
каторов на развитие крупяных культур из-за их относительно 
высокой трудоемкости и отсутствия эффективных мер под-
держки, хотя российский рынок является наиболее привлека-
тельным в плане межрегионального рынка сбыта продукции.
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Системный анализ прогноза спроса и предложения зерна 
внутри стран ЕАЭС служит важнейшим инструментом 
оценки перспектив развития межрегионального зернового 
рынка. В рамках мониторинга зернопродуктовой безопасно-
сти и систематического обмена аналитической информацией 
о состоянии рынка зерна необходимо распространить прак-
тику составления прогноза совокупного спроса и предложе-
ния на все страны ЕАЭС с целью предупреждения зернового 
дефицита, информирования рыночных агентов и принятия 
в случае необходимости согласованных мер интервенцион-
ного регулирования для решения проблем продовольствен-
ной безопасности. 

Целесообразно при наступлении потенциальной угрозы 
продовольственной безопасности договориться о принятии 
сторонами определенных обязательств по гарантированным 
поставкам зерна в рамках ЕАЭС. Взаиморасчеты по постав-
кам зерна в страны ЕАЭС, испытывающие дефицит зерно-
вых ресурсов на продовольственные цели, не должны носить 
конъюнктурный характер. Разница в ценах на мировом рынке 
должна возмещаться из единого резервного фонда стран ЕАЭС 
на основе разработанного компенсационного механизма регу-
лирования диспропорций в экономических отношениях. Созда-
ние системы комплексного развития экспорта включает в себя 
увеличение удельного веса продукции с высокой добавленной 
стоимостью (табл. 3). 

В современных условиях основная тенденция в развитых 
странах – одновременное уменьшение тарифов и рост нета-
рифных барьеров. К их числу следует отнести такие меры, 
как технические и фитосанитарные требования к импорту; 
антимонопольное законодательство; общая сельскохозяй-
ственная политика, а также квоты на импорт сельхозпро-
дукции в странах ЕС; субсидии фермерам и ограничения 
на импорт сельхозпродукции в США и пр. Интеграционные 
процессы, гармонизация и унификация законодательства 
стран оказывают положительное влияние на развитие зерно-
продуктового комплекса стран ЕАЭС уже в краткосрочной и 
среднесрочной перспективах.

Ряд сопредельных с Казахстаном стран (Узбекистан, Кыр-
гызстан, Таджикистан и др.), стремясь защитить внутренний 
рынок, вводят акцизы на ввоз казахстанской муки как превен-
тивную меру регулирования торговых отношений: 1) Кыргыз-
стан периодически вводит ограничения на импорт казахстан-
ской муки; 2) Таджикистан также создает неравные условия по 
доступу зерна пшеницы и муки из нее на свой рынок: налог 

на добавленную стоимость при ввозе зерна 10%, а при ввозе 
муки – 18%; 3) Узбекистан снизил ставку акцизного налога на 
ввозимую муку с 15 до 11%, но при этом практически одновре-
менно повысил ставки акцизов на ввозимые макаронные изде-
лия с 20 до 30% (данные ограничения – самые болезненные для 
Казахстана, учитывая, что экспорт муки в эту страну занимал 
в разные годы от 65 до 75% всего экспортного объема). Все это 
требует определенных превентивных мер поддержки экспорта 
зерна и зернопродуктов. 

Внешнеторговые потоки стран ЕАЭС сталкиваются с 
основными вызовами и проблемами: преимущественно сырье-
вой характер экспорта зерна и его низкая диверсификация; низ-
кая доля высокотехнологичной продукции в экспорте; степень 
вовлеченности во взаимную торговлю между странами ЕАЭС 
значительно варьируется [19]. В концентрированной форме 
основные вызовы во внешней торговле в ЕАЭС можно клас-
сифицировать таким образом: 1) доля стран ЕАЭС в экспорте 
и импорте России не превышает 10%; 2) Беларусь критически 
зависит от внешней торговли с Россией; низкие объемы тор-
говли между Беларусью и Казахстаном; 3) экспорт Казахстана в 
основном направлен вне стран Таможенного союза (ТС). 

Основные перспективы улучшения структуры экспортной 
корзины Беларуси – диверсификация и наращивание интенсив-
ности экспорта между странами-участницами, тогда как для 
Казахстана – торговля с остальным миром. Специфика стран 
ЕАЭС в структурной модернизации экономики состоит в сле-
дующем: перед Россией и Казахстаном стоит проблема сырье-
вой направленности экспорта зерна и необходимость глубокой 
диверсификации экономики; в Беларуси основная проблема 
инновационного развития заключается в высокой доле госу-
дарственного сектора в экономике и неразвитости рыночных 
механизмов.

Транспортная логистика является ключевым элементом в 
ценовой конкурентоспособности зерна. К казахстанскому экс-
порту через Россию в другие страны применяются унифициро-
ванные в рамках ЕАЭС транспортные тарифы (2013 г.). Страны 
ЕАЭС приняли на себя обязательства по унификации железно-
дорожных тарифов на грузовые перевозки по видам сообщений 
(внутриреспубликанское, межгосударственное). 

Необходимо отметить, что решением комиссии ТС № 874 
принят технический регламент ТС «О безопасности зерна» 
(2011 г.) [20], устанавливающий единые обязательные для 
применения и исполнения требования к зерну, обеспечения 
свободного перемещения зерна, выпускаемого в обращение на 

Таблица 3 
Добавленная стоимость валовой продукции сельского хозяйства в основных странах – производителях зерна

Группировка по экономическим индикаторам Добавленная стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства, млрд. долл. США

Ранжированный ряд стран по 
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14,2 Аргентина
15,7 Австралия 
16,5 Канада 
19,1 Россия 

(I) св. 200 (II)
21,8 Германия

(A) св. 40 34,8 (B) Франция 
133,7 США

Источник: по данным Евразийского банка развития
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единой таможенной территории и используемого для пищевых 
и кормовых целей. На зерно для семенных целей и продуктов 
переработки зерна действие технического регламента не рас-
пространяется. 

В рамках этого регламента зерно выпускается в обращение 
на единой таможенной территории при условии, что оно про-
шло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соот-
ветствия, установленные этим регламентом, а также другими 
техническими регламентами ЕАЭС, действие которых распро-
страняется на зерно (технический регламент «О безопасности 
пищевой продукции»), т.е. обязательные для применения и 
исполнения требования к процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации зерна, регламентация пра-
вил выпуска зерна в обращение, требования безопасности, мар-
кировки единым знаком обращения продукции.

Интеграция в рамках ЕАЭС в области карантина растений 
позволила упростить фитосанитарные требования (РФ и РБ). 
В частности: 1) решением комиссии ТС от 18.06.2010 г. № 318 
утверждены Единый перечень подкарантинной продукции 
с разделением на высокий и низкий фитосанитарный риск, 
Положения о порядке осуществления карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на таможенной территории 
и таможенной границе ТС; 2) оптимизирован перечень под-
карантинной продукции, из которого исключена продукция, 
не представляющая карантинный фитосанитарный риск; 3) 
исключено требование по сопровождению подкарантинной 
продукции низкого фитосанитарного риска фитосанитар-
ным сертификатом; 4) в соответствии с решением межгосу-
дарственного совета ТС от 15.03.2011 г. № 76, с 01.07.2011 
г. карантинный фитосанитарный контроль, который осущест-
влялся на внутренней границе, перенесен на внешние границы 
ЕАЭС. Приняты меры, которые позволили снять таможенные 
барьеры при перемещении продукции как между странами 
ЕАЭС, так и при импорте такой продукции из третьих стран, 
регламентировать и определить единые подходы к проведе-
нию карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 
отношении ввозимой и перемещаемой между странами ЕАЭС 
подкарантинной продукции.

Реализация стратегии импортозамещения стран ЕАЭС 
является одним из ориентиров экономической политики 
[21;22] – необходимо двигаться в сторону повышения тамо-
женной защиты и ввести оградительные меры с целью защиты 
своих производителей. На этот случай предусмотрен целый ряд 
решений, связанных с договором о создании зоны свободной 
торговли стран СНГ, так называемым Шестым протоколом, 
включая введение соответствующих защитных механизмов, 
которые находятся в полном соответствии с правилами Все-
мирной торговой организации (ВТО) [23]. 

Выводы. Вступление Казахстана в ЕАЭС имеет ряд 
объективных последствий, где основная цель данного объ-
единения состоит в модернизации торгово-экономических 
отношений, охватывающих такие направления, как: 1) вза-
имный доступ к рынкам стран интеграционного объедине-
ния, предполагающий переход на унифицированные и меж-
дународные стандарты на реализуемые продукты; 2) отмена 
либо унификация и согласование экспортных субсидий на 
продукцию; 3) политика сглаживания внутренней государ-
ственной поддержки зернового хозяйства и пр. С учетом 
нынешних экономических и политических реалий строится 
зерновая политика Казахстана на мировом агропродоволь-
ственном рынке. 
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Хан Ю.А. Зернова політика Казахстану в умовах 
євразійської інтеграції

Анотація. У статті розкрито основні проблеми роз-
витку зернового сектора Казахстану в умовах інтеграції 
держав Співдружності в Євразійський економічний союз 
(ЄАЕС); надано пропозиції щодо формування механізму 
реалізації спільної євразійської інтеграції на зерновому 
ринку. У дослідженнях обґрунтовано необхідність струк-
турування зернового ринку шляхом створення Єдиного 
зернового холдингу в рамках ЄАЕС із метою стабілізації 
і регулювання внутрішнього ринку зерна.

Ключові слова: ринок зерна, Євразійський еконо-
мічний союз (ЄАЕС), диверсифікація, спеціалізація ре-
гіонів, інтеграція; інфраструктура, логістика.

Khan Yu.A. Kazakhstan grain policy in terms of 
Eurasian integration 

Summary. The article discusses main issues of 
grain sector development in Kazakhstan under terms of 
Commonwealth countries integration into the Eurasian 
Economic Union (EAEU); there were identified priorities 
of the uniform grain policy within the EAEU; provided 
proposals on the formation of implementation mechanism 
for joint Eurasian integration in the grain market. Researches 
have justified the necessity to structure grain market by 
creating uniform grain holding within the EAEU in order to 
stabilize and regulate internal grain market. 

Keywords: grain market, Eurasian Economic 
Union (EAEU), diversification, regional specialization, 
integration, infrastructure, logistic.
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РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ БРУХТУ ЧОРНИХ 
МЕТАЛІВ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СЕКТОРІВ 
ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто перспективи розвитку 
українського ринку брухту чорних металів та інших сек-
торів економіки в контексті змін у тарифному регулюван-
ні експорту металобрухту. Окреслено загальні проблеми 
металургійного сектора України, пов’язані зі скорочен-
ням обсягів внутрішньої заготівлі й зростанням обсягів 
експорту брухту чорних металів. Із використанням еко-
номіко-математичного моделювання в системі GTAP 
проаналізовано економічні наслідки від змін тарифних 
ставок на експорт брухту чорних металів з України.

Ключові слова: брухт чорних металів, вивізне 
мито, GTAP, економічний добробут, експорт, імпорт, 
внутрішнє виробництво.

Постановка проблеми. Впродовж останніх п’яти років в 
Україні спостерігається негативна динаміка обсягів внутріш-
ньої заготівлі брухту чорних металів, тоді як його експорт 
стрімко зростає (рис. 1).

Так, протягом 2011–2015 рр. внутрішні поставки брухту 
чорних металів для потреб вітчизняних металургійних підпри-
ємств скоротились з 6,8 до 3,1 млн. т. Разом із цим обсяги його 
поставок на експорт зросли з 0,7 до 1,2 млн. т на рік. Динаміка 
поставок супроводжувалася значним зменшенням виплавки в 
Україні сталі – з 35 млн. т у 2011 р. до 23 млн. т у 2015 р.

Висока експортна орієнтованість металургійної промис-
ловості України і обмежені інвестиції в оновлення основних 
фондів ведуть до скорочення її металофонду, що призводить до 
зменшення обсягу легкодоступного брухту і негативним чином 
віддзеркалюється на розмірах заготівлі. Проблема загострю-
ється тим, що зберігається тенденція зменшення обсягів лег-
кодоступного брухту, а інвестиції в обладнання для переробки 
крупного брухту здійснюються незначні. Як наслідок низької 
продуктивності галузі заготівлі брухту й різкого зростання екс-
порту, дефіцитність брухту чорних металів в Україні у 2015 р. 
порівняно з попереднім роком збільшилася в чотири рази і ста-
новила 0,3–0,35 млн. т. За прогнозними оцінками ДП «Укрпро-

мзовнішекспертиза», у 2016 р. очікується подальше зростання 
дефіцитності – до 0,4–0,5 млн. т [2].

У відповідь на зазначені виклики 21 квітня 2016 р. Вер-
ховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому 
проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутріш-
ньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб 
оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури 
(№ 3868)», яким передбачається підвищення експортного мита 
на брухт чорних металів строком на три роки з існуючої ставки 
у 10 євро/т до 30 євро/т.

Перспектива введення в дію зазначених змін у вітчизня-
ному режимі регулювання експорту металобрухту обумовлює 
актуальність використання методів економіко-математичного 
моделювання з метою надання прогнозної оцінки наслідків цих 
змін та визначення їх ефективності для подолання дефіцитно-
сті брухту чорних металів в Україні й досягнення інших цілей 
економічного характеру, передбачених у відповідному законо-
проекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
особливостей розвитку українського ринку металобрухту та 
металургійної галузі в цілому присвячено наукові публікації 
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Внутрішні поставки Експорт Виробництво сталі 

Рис. 1. Внутрішні поставки й експорт українського  
брухту чорних металів та виробництво сталі в Україні  

в 2011–2015 рр., млн. т [1]
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низки вітчизняних учених-економістів, зокрема В.Л. Мазур [3], 
І.М. Кулик [4], Ю.І. Чентукова [5], Л.А. Горшкової [6; 7] та ін. 
Їх науковий доробок – вагомий внесок у формування теорети-
ко-методологічних засад та практичних механізмів розвитку  
(у тому числі, зовнішньоторговельних) українського ринку 
металобрухту як складової частини національного гірничо-ме-
талургійного комплексу України.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Водночас недостатньо уваги приділено використанню 
методів економіко-математичного моделювання в галузі заго-
тівлі брухту з метою обґрунтування доцільності запровадження 
в тих чи інших заходів зовнішньоторговельного регулювання 
(зокрема, тарифних мит на експорт). У поєднанні з необхідні-
стю подолання новопосталих викликів перед металургійною 
галуззю вітчизняної економіки та надання об’єктивної оцінки 
обраним для цього на законодавчому рівні інструментам це 
обумовлює актуальність подальших досліджень у даній сфері.

Мета статті полягає в аналізі потенційних наслідків 
впливу від зміни Україною ставки експортного мита на брухт 
чорних металів на динаміку розвитку галузі заготівлі брухту і 
суміжних галузей вітчизняної економіки, а також на загальні 
тенденції її економічного добробуту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досяг-
нення поставленої мети було проведено економіко-матема-
тичне моделювання у системі GTAP, у ході якого розглянуто 
такі сценарії змін ставки експортних мит на брухт чорних мета-
лів в Україні:

Сценарій 1. Базовий сценарій, що відображає наслідки змін 
цінової ситуації та ставки експортного мита на металобрухт в 
Україні впродовж 2012–2015 рр.

Сценарій 2. Підняття ставки експортного мита на мета-
лобрухт в Україні до 35 євро/т відповідно до початкових поло-
жень проекту Закону № 3868.

Сценарій 3. Підняття ставки експортного мита на мета-
лобрухт в Україні до 20 євро/т.

Сценарій 4. Скорочення мита на експорт металобрухту з 
України до країн ЄС відповідно до положень Угоди про погли-
блену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ними.

Використовувався такий метод рішення, як метод Ейлера 
(три рішення, 2–4–6 кроків у рішенні, 98-відсотковий рівень 
точності рішення). Розглянуто вплив на такі показники, як 
динаміка ВВП, зміни в обсягах зовнішньої торгівлі, цінові 
коливання, зміни в обсягах виробництва та загальні зміни в 
економічному добробуті.

За результатами моделювання, відповідно до базового 
сценарію, відбулося зростання експортного мита на брухт 

чорних металів в адвалерному еквіваленті у зв’язку з різким 
падінням експортних цін на нього впродовж 2012–2015 рр., 
що зробило внесок у падіння річного обсягу ВВП України на 
0,281 млн. дол. США (рис. 2).

За умови підняття експортного мита до 35 євро/т від-
повідно до сценарію 2, очікується падіння ВВП обсягом 
7,217 млн. дол. США. За сценарієм 3 зростання мита до 20 євро/т 
спричинить падіння ВВП на 3,734 млн. дол. Основними чин-
никами падіння ВВП за сценаріями 1–3 є зниження обсягів 
експорту та валових інвестицій у металургійний сектор. Утім, 
необхідно зауважити, що порівняно із загальними обсягами еко-
номіки України зазначені показники становлять дуже незначну 
частку, що не перевищує однієї сотої відсотка її ВВП.

У разі продовження курсу на лібералізацію торгівлі з ЄС, 
що передбачає подальше зниження експортного мита на мета-
лобрухт для цих країн з 10 до 8 євро/т за (сценарій 4), очіку-
ється дуже незначний позитивний вплив на ВВП – зростання 
на 0,409 млн. дол. США, або близько 0,0002%.

Рівень внутрішніх цін на брухт чорних металів демонструє 
незначне падіння за сценаріями 1–3 та мінімальне зростання за 
сценарієм 4 (рис. 3).
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Рис. 3. Зміна внутрішніх цін на металобрухт за 
результатами моделювання, %

Джерело: розрахунки авторського колективу

Найбільше внутрішні ціни на брухт чорних металів упа-
дуть відповідно до сценарію 2, за яким експортне мито зростає 
до 35 євро/т. Однак рівень цього падіння буде вкрай незнач-
ним – 0,00191%. Відповідно, за сценарієм 3 він становитиме 
0,00099%, а за базовим сценарієм – 0,00007%. Лише в умовах 
сценарію 4, що передбачає подальшу лібералізацію торгівлі 
брухтом з ЄС, спостерігатиметься незначне зростання цін – на 
0,00011%.
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Джерело: розрахунки авторського колективу
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Динаміка зовнішньої торгівлі України за розглянутими сце-
наріями в цілому відповідатиме динаміці змін ВВП. Найбіль-
шим буде падіння експорту металобрухту в разі дотримання 
Україною сценарію 2 – 56,94% (рис. 4).

Відповідно до базового сценарію, динаміка зміни експорт-
ного мита на металобрухт у період 2012–2015 рр. призвела до 
падіння експорту цієї продукції на 2,22%. Виконання умов сце-
нарію 3 призведе до падіння експорту брухту чорних металів 
на 29,46%. У разі подальшої лібералізації торгівлі брухтом з ЄС 
його загальний експорт по Україні зросте на 3,23%.

Основною причиною значних обсягів падіння експорту 
є високий рівень коефіцієнту еластичності до заміщення між 
альтернативними джерелами імпорту металобрухту на сві-
товому ринку (відповідне значення в моделі GTAP становить 
7,5), що спричинятиме до мультиплікативного ефекту обме-
ження вітчизняного експорту цієї продукції за зростання виві-
зного мита з кожним відсотковим пунктом в адвалерному екві-
валенті. І навпаки, незначне скорочення експортного мита на 
металобрухт для країн ЄС за сценарієм 4 призведе до помір-
ного нарощення експорту брухту чорних металів з України.

Своєю чергою, результати моделювання не показали знач-
ної кореляції змін в експорті металобрухту та інших товарних 
груп (табл. 1).

За умови впровадження сценарію 2 найбільше зростання 
експорту очікується для інших видів вторинної сировини, і лише 
на 0,014%. Експорт чорних металів, виробів із них та іншої про-
мислової продукції зросте в діапазоні 0,009–0,012%. Зростання 
експорту брухту за сценарієм 4 призведе до падіння експорту за 
іншими товарними групами на менше однієї сотої процента.

Низький рівень кореляції між зменшенням експорту мета-
лобрухту та зростанням експорту готової продукції з нього 
обумовлюється методологічними особливостями побудови баз 
даних GTAP із використанням моделі міжгалузевого балансу 
(таблиць «витрати – випуск») за міжнародними стандартами. 
Необхідно звернути увагу, що наявність низки характерних 
рис функціонування вітчизняного металургійного комплексу 
(зокрема, високого рівня залежності обсягів експорту чорних 
металів і виробів із них насамперед від цінової кон’юнктури 
світових товарних ринків) значною мірою відповідає даним 
особливостям.

Що стосується змін імпорту, то вони будуть украй несут-
тєвими за всіма сценаріями. За сценарієм 2 передбачається 
падіння імпорту брухту чорних металів на 0,023%. За сцена-
рієм 3 – на 0,012%. У разі реалізації сценарію 4 імпорт брухту 
зросте всього на 0,0013% (рис. 5).
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Рис. 5. Зміна реального імпорту брухту чорних металів 
в Україну за результатами моделювання, %

Джерело: розрахунки авторського колективу

Існує дві основні причини змодельованого розвитку подій. 
По-перше, у зв’язку з низьким рівнем кореляції між падінням 
експорту брухту і зростанням внутрішнього виробництва про-
дукції з нього падіння експорту буде супроводжуватись відпо-
відним падінням внутрішнього виробництва, про що йтиметься 
нижче. Відтак, основною причиною падіння імпорту стане 
зростання цін на нього.

По-друге, Україна посідає досить незначну частку на сві-
товому ринку металобрухту, навіть в імпорті серед її основних 
покупців цієї продукції (зокрема, у 2015 р. частка українського 
металобрухту в імпорті Туреччини, до якої спрямовувалось 
77% вітчизняних експортних поставок брухту, становила 
всього 5,1%), тому суттєве закриття вітчизняного ринку прак-
тично не вплине на динаміку світових, а отже, й імпортних цін 
на металобрухт для України. Результати моделювання пока-
зали мізерне зростання імпортних цін на металобрухт у разі 
реалізації сценаріїв 1–3. Вплив такого зростання цін імпорто-
ваного металобрухту на падіння реальних обсягів імпорту зміг 
сягнути хоча б сотих частин відсотка лише завдяки високому 
значенню коефіцієнта еластичності заміни імпорту продукцією 
вітчизняного виробництва (відповідне значення в моделі GTAP 
становить 3,5).

Серед інших секторів економіки найбільший вплив зміни 
вивізного мита на металобрухт матимуть на імпорт іншої вто-
ринної сировини, будівельних послуг, чорних металів, виробів 
із них, а також іншої промислової продукції (табл. 2).

За умови реалізації сценарію 2 потреба в імпорті іншої 
вторинної сировини знизиться на 0,02%, імпорт будівельних 
послуг спаде на 0,014%, металів, виробів із них, а також іншої 
промислової продукції – на 0,009%. За іншими сценаріям коли-
вання імпорту за всіма групами товарів і послуг будуть занадто 
незначними.

Таблиця 1
Зміни реального експорту України за групами товарів і послуг  за результатами моделювання, %

Групи товарів і послуг Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 4
Брухт чорних металів -2,21790 -56,94010 -29,45946 3,22911
Інша сировинна продукція вторинної 
переробки 0,00050 0,01400 0,00724 -0,00080

Меблі, іграшки та спортивні товари 0,00050 0,01401 0,00725 -0,00080
Чорні метали 0,00040 0,00908 0,00470 -0,00052
Вироби з металу 0,00050 0,01254 0,00649 -0,00071
Інша промислова продукція 0,00050 0,01241 0,00642 -0,00070
Будівельні послуги 0,00040 0,01149 0,00595 -0,00065
Транспортні та комунікаційні послуги 0,00030 0,00664 0,00344 -0,00038
Інші сектори економіки 0,00060 0,01437 0,00743 -0,00082

Джерело: розрахунки авторського колективу
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Обмеження експорту брухту чорних металів з України при-
зведе до падіння обсягів його внутрішньої заготівлі за сцена-
рієм 2 на 2,65% і за сценарієм 3 – на 1,37% (рис. 6).
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Рис. 6. Зміни обсягів заготівлі брухту чорних металів  
в Україні за результатами моделювання, %

Джерело: розрахунки авторського колективу

Результати моделювання вказують на те, що 97,3% всього 
падіння вітчизняного виробництва за відповідними сценарі-
ями відбуватиметься у зв’язку зі зниженням обсягів експорту. 
Решта 2,7% цього падіння будуть викликані скороченням заго-
тівлі брухту у зв’язку зі зниженням внутрішніх цін на нього. 

У разі реалізації сценарію 4 очікується зростання на 0,15%. 
У даному випадку експортний чинник також залишається пере-
важаючим фактором змін обсягу внутрішнього виробництва, 
його вага становить 95,6%. Лише 4,4% із нарощених обсягів 
внутрішньої заготівлі брухту будуть спрямовані на задоволення 
зростаючих потреб вітчизняних виробників.

Таким чином, бажаного ефекту зростання внутрішнього 
виробництва продукції з вищою доданою вартістю серед тих 

галузей, які використовують брухт як сировину (чорна мета-
лургія, вироби з металу), в умовах сценаріїв 2 і 3 не відбудеться 
(табл. 3).

Виробництво чорних металів за сценарієм 2 зросте всього 
на 0,004%, іншої промислової продукції – на 0,005%. Відпо-
відно до сценарію 3, вищезазначені показники будуть удвічі 
меншими.

Аналіз наслідків для загального економічного добробуту 
України вказує на його зменшення в разі реалізації сценаріїв 
2 і 3 (тобто в разі підняття експортних мит на брухт чорних 
металів, відповідно, до 35 чи 20 євро/т), тоді як за сценарієм 
4 у добробуті України спостерігаються незначні позитивні 
зміни. Слід також зазначити, що за всіма сценаріями чинни-
ками впливу на загальний добробут є перерозподіл ресурсів, 
зміни умов торгівлі, зміни обсягів інвестицій і заощаджень 
(табл. 4).

Таблиця 4
Зведений огляд економічних наслідків для України  

за результатами моделювання, млн. дол. США
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Сценарій 1 -0,077 -0,071 -0,009 -0,156
Сценарій 2 -1,980 -1,820 -0,219 -4,010
Сценарій 3 -1,020 -0,941 -0,113 -2,080
Сценарій 4 0,112 0,103 0,012 0,227

Джерело: розрахунки авторського колективу

Таблиця 2
Зміни реального імпорту в Україну за групами товарів і послуг за результатами моделювання, %

Групи товарів і послуг Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 4
Брухт чорних металів -0,00090 -0,02326 -0,01203 0,00132
Інша сировинна продукція вторинної переробки -0,00090 -0,02203 -0,01140 0,00125
Меблі, іграшки, спортивні товари -0,00090 -0,02387 -0,01235 0,00136
Чорні метали -0,00040 -0,00906 -0,00469 0,00051
Вироби з металу -0,00040 -0,00928 -0,00480 0,00053
Інша промислова продукція -0,00040 -0,00968 -0,00501 0,00055
Будівельні послуги -0,00060 -0,01438 -0,00744 0,00082
Транспортні та комунікаційні послуги -0,00030 -0,00724 -0,00375 0,00041
Інші сектори економіки -0,00020 -0,00471 -0,00244 0,00027

Джерело: розрахунки авторського колективу

Таблиця 3
Зміни обсягів виробництва в Україні товарів і послуг за результатами моделювання, %

Групи товарів і послуг Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 4
Брухт чорних металів -0,103000 -2,645266 -1,368598 0,150015
Інша сировинна продукція вторинної переробки -0,004100 -0,106060 -0,054873 0,006014
Меблі, іграшки, спортивні товари -0,004600 -0,117838 -0,060967 0,006682
Чорні метали 0,000200 0,004317 0,002233 -0,000245
Вироби з металу 0,000000 0,000043 0,000022 -0,000002
Інша промислова продукція 0,000200 0,005709 0,002954 -0,000324
Будівельні послуги -0,000100 -0,001920 -0,000994 0,000109
Транспортні та комунікаційні послуги 0,000000 -0,000673 -0,000348 0,000038
Інші сектори економіки 0,000100 0,003075 0,001591 -0,000174

Джерело: розрахунки авторського колективу
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Сумарний негативний ефект для економічного добробуту 
України за сценарієм 2 сягатиме 4,01 млн. дол. США. З них 
найбільші втрати відбуватимуться через негативний ефект 
ефективності розміщення ресурсів 

(-1,98 млн. дол. США) та погіршення умов торгівлі 
(-1,82 млн. дол. США). Інвестиції та заощадження зменшаться 
на 0,219 млн. дол. США.

Негативний ефект ефективності розміщення ресурсів у 
моделі GTAP відображає втрату добробуту через порушення 
ринкової рівноваги між сукупним попитом і сукупною про-
позицією внаслідок дії заданої змінної. Найбільший внесок у 
загальний негативний ефект у цій сфері за сценарієм 2 матиме 
втручання у ринок металобрухту (-1,51 млн. дол. США). 

Модель GTAP також дає змогу простежити ефективність 
розміщення ресурсів за податками внаслідок уведення змін-
ної. Так, за сценарієм 2 найбільший негативний внесок матиме 
скорочення експорту й, відповідно, недоотримання податкових 
надходжень із нього розміром 1,4 млн. дол. США. Відчутний 
від’ємний внесок у 0,361 млн. спостерігатиметься і за подат-
ками на споживання (для України це насамперед недонадхо-
дження ПДВ унаслідок падіння заготівлі брухту). Помітним 
також буде від’ємний внесок податків на імпорт унаслідок його 
падіння за сценарієм 2. Від’ємний внесок за іншими подат-
ками в загальний негативний ефект ефективності розміщення 
ресурсів буде незначним і коливатиметься в межах 0,016–
0,034 млн. дол. США.

Що стосується змін умов торгівлі, то їх особливістю в 
моделі GTAP є розкладання загального ефекту умов торгівлі 
за цінами: світовими, експортними та імпортними. В умо-
вах реалізації сценарію 2 найбільш істотним очікується нега-
тивний вплив від зниження експортних цін, тоді як наслідки 
динаміки світових та імпортних цін у разі реалізації сценарію 
2 матимуть мізерний вплив на падіння добробуту від зміни 
умов торгівлі. Основний вплив ефект експортної ціни матиме 
на чорні метали (-0,287 млн. дол. США), іншу промислову 
продукцію (-0,250 млн. дол. США), транспортні та телекомуні-
каційні послуги (-0,348 млн. дол. США). Обумовлено це вели-
кою вартісною часткою зазначених товарних груп у сукупному 
експорті. Нульовий показник для брухту чорних металів обу-
мовлений тим, що даний ефект враховує лише зміни відповід-
них цін унаслідок уведення зовнішнього шоку, а не сам шок 
(тобто падіння обсягів експорту металобрухту саме внаслідок 
підняття вивізного мита до 35 євро/т у даному разі не врахо-
вується).

У разі реалізації сценарію 3 сумарний негативний 
ефект для економічного добробуту України становитиме 
2,08 млн. дол. США, з них найбільші втрати також відбува-
тимуться через негативний ефект ефективності розміщення 
ресурсів (-1,02 млн. дол. США) та погіршення умов торгівлі 
(-0,94 млн. дол. США). Баланс «Інвестиції та заощадження» 
відображатиме негативний ефект у 0,113 млн. дол. США. Зага-
лом, наслідки за всіма структурними елементами зазначених 
ефектів є аналогічними до сценарію 2, лише меншими за обся-
гами пропорційно до рівня зовнішнього шоку (підняття мита 
до 20, а не 35 євро/т).

За сценарієм 4 позитивний ефект для економічного добро-
буту України становитиме 0,227 млн. дол. США, з них 0,112 млн. 
завдяки ефективному перерозподілу ресурсів, 0,103 млн. – 
поліпшенню умов торгівлі і 0,012 млн. дол. – балансу «інвес-
тиції – заощадження». Позитивний ефект від перерозподілу 
ресурсів відбудеться насамперед завдяки наближенню до рів-

новаги на ринку металобрухту (0,086 млн. дол. США). Роз-
глядаючи даний ефект за податками, слід зазначити, що най-
більш позитивний внесок відображається за податками на 
експорт (0,080 млн. дол. США) і податками на споживання 
(0,021 млн. дол. США). Поліпшення умов торгівлі відбува-
тиметься насамперед за такими групами товарів і послуг, як 
чорні метали (0,016 млн. дол. США), інша промислова продук-
ція (0,014 млн. дол. США), транспортні та телекомунікаційні 
послуги (0,020 млн. дол. США).

У регіональному розрізі найбільших втрат у добробуті від 
реалізації сценаріїв 2 і 3, крім України, зазнає ще й Російська 
Федерація. Натомість найбільший позитивний ефект матимуть 
Китай та ЄС (табл. 5).

Таблиця 5
Регіональний розріз економічних наслідків для країн 
світу за результатами моделювання, млн. дол. США

Країни і 
регіони Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 4

Україна -0,156 -4,010 -2,080 0,227
Росія -0,003 -0,154 -0,053 0,005
Китай 0,014 0,377 0,192 -0,020
ЄС-28 0,021 0,335 0,238 -0,063
Решта 
країн 0,051 1,072 0,623 -0,057

Всього -0,073 -2,380 -1,080 0,092
Джерело: розрахунки авторського колективу

Так, негативні економічні наслідки для РФ за сцена-
рієм 2 оцінюються у 0,154 млн. дол. США, за сценарієм 
3 – 0,053 млн. Позитивний ефект для Китаю становитиме 
0,377 і 0,192 млн. дол. США відповідно; для ЄС – 0,206 і 
0,155 млн. дол. США за сценаріями 2 і 3. Однак позитивний 
ефект для цих країн не перекриє втрати України і РФ, тому 
загальносвітовий показник становитиме -2,38 млн. дол. США 
за сценарієм 2 і -1,08 млн. дол. США за сценарієм 3. У разі реа-
лізації сценарію 4 спостерігаються зворотні тенденції як для 
України з РФ, так і для Китаю з ЄС. Загальносвітовий позитив-
ний ефект для добробуту становитиме 0,092 млн. дол. США.

Висновки. Підвищення мита на експорт брухту чорних 
металів до 35 євро/т або 20 євро/т за розглянутими сценаріями 
в цілому негативно позначиться на економіці України і саме по 
собі не матиме достатнього позитивного впливу для тих галу-
зей промисловості, які використовують металобрухт як сиро-
вину. Найбільш відчутним, відповідно до розглянутих сцена-
ріїв, буде падіння обсягів експорту брухту – 56,94% (сценарій 
2) та 29,46% (сценарій 3). Обсяги заготівлі брухту скоротяться 
на 2,64% (сценарій 2) та 1,36% (сценарій 3). 

Як наслідок, не відбудеться й відчутного зростання обся-
гів виробництва чорних металів та виробів із них. За резуль-
татами обох сценаріїв воно становитиме менше однієї сотої 
відсотка. Загальні зміни в економічному добробуті внаслідок 
підняття експортного мита на брухт чорних металів будуть не 
на користь України за рахунок негативного ефекту ефектив-
ності перерозподілу ресурсів, а також формування негативного 
сальдо балансу «інвестиції – заощадження» та негативних змін 
в умовах торгівлі.

Проте слід наголосити на тому, що зазначені негативні 
зміни в разі підняття експортних мит на металобрухт можуть 
бути послаблені чи усунені за умов використання державою 
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інших заходів підтримки та розвитку вітчизняного ринку мета-
лобрухту. Наприклад, створення привабливих умов для здійс-
нення інвестицій в переробку металобрухту сприятиме пози-
тивному перерозподілу ресурсів, у тому числі і трудових, що 
вивільняться із підвищенням ставок на експорт. Забезпечення 
прозорості закупівель металобрухту на внутрішньому ринку та 
надання першочергового доступу вітчизняним виробникам під 
час закупівлі брухту внутрішньої заготівлі перед іноземними 
також дасть змогу частково зменшити негативний ефект, що 
підтверджується розрахунками, адже проведені розрахунки не 
враховують стимулювання інвестицій в обладнання для пере-
робки крупного брухту чи технічну зміну в процедурах вну-
трішньої торгівлі.

Реалізація сценарію 4 (подальше зменшення ставки екс-
портного мита на металобрухт для країн ЄС до 8 євро/т відпо-
відно до Угоди про асоціацію) призведе до зростання експорту 
брухту (на 3,23%) та обсягів його заготівлі (на 0,15%). Зміни 
в загальному економічному добробуті також будуть позитив-
ними (+0,227 млн. дол. США).
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Неботов П.Г., Новодережкин В.И., Новодережки-
на Е.В, Иванов Е.И. Регулирование отечественного 
экспорта лома черных металлов: оценка влияния на 
развитие секторов экономики и общего благососто-
яния в Украине

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы 
развития украинского рынка лома черных металлов и 
других секторов экономики в контексте изменений в 
тарифном регулировании экспорта металлолома. Оп-
ределены общие проблемы металлургического сектора 
Украины, связанные с сокращением объемов внутрен-
ней заготовки и ростом объемов экспорта лома черных 
металлов. С использованием экономико-математиче-
ского моделирования в системе GTAP проанализиро-
ваны экономические последствия изменений тарифных 
ставок на экспорт лома черных металлов из Украины.

Ключевые слова: лом черных металлов, вывозная 
пошлина, GTAP, экономическое благосостояние, экс-
порт, импорт, внутреннее производство.

Nebotov P.G., Novoderezhkin V.I., Novoderezh- 
kina K.V., Ivanov E.I. Ukraine’s ferrous scrap exports 
regulation: evaluation of impact on economy develop-
ment and general welfare

Summary. The article deals with prospects of 
Ukrainian ferrous scrap market and other economic sectors 
development in the context of changes in tariff regulation 
of ferrous scrap export. General problems of Ukraine’s 
metallurgical industry related to the decline in ferrous 
scrap domestic procurements and the growth in its export 
are outlined. Using GTAP economic and mathematical 
modeling system, the economic effects of changes in 
Ukrainian ferrous scrap export tariffs are analyzed.

Keywords: ferrous scrap, export duty, GTAP, economic 
welfare, exports, imports, domestic production.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ AМЕРИКАНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ  
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню сутті та зна-
ченню стратегічних орієнтирів корпорацій на ринку фінансо-
вих послуг. Розглянуто стратегічні орієнтири американських 
корпорацій, які спеціалізуються у сфері фінансових послуг. 
Викладено компаративний аналіз стратегічних орієнтирів 
американських банківських корпорацій на ринку фінансових 
послуг. 

Ключові слова: глобалізація, корпорація, США, ринок 
фінансових послуг, стратегічне бачення, організація. 

Постановка завдання. У наш час стратегічні орієнтири 
корпорацій відіграють важливу роль в їх подальшій діяль-
ності та лідерстві на глобальних ринках. Стратегічні орієн-
тири сучасних корпорацій розглядаються неодмінною рисою 
їхнього розвитку та еволюціонування на глобальних ринках їх 
спеціалізації. У статті розглянуто стратегічні орієнтири корпо-
рацій, які спеціалізуються у сфері фінансових послуг, а саме 
американські транснаціональні банківські корпорації Bank of 
America, JP Morgan Chase, Wells Fargo та Citigroup. Чітко визна-
чені та сформульовані стратегічні орієнтири цих корпорацій 
стали запорукою їх глобального лідерства, конкурентоздатно-
сті на глобальному ринку фінансових послуг, що простежу-
ється останніми роками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням нау-
кової проблематики стратегічних орієнтирів у процесі трансфор-
мації управління та функціонування корпорацій на глобальних 
ринках знайшло своє відображення у низці праць відомих та 
авторитетних фахівців-економістів, таких як: Є.Г. Панченко, 
Д.Г. Лук’яненко, Т.В. Кальченко, Л.В. Руденко-Сударєва, 
В.О. Співак, І.Б. Гурков, О.І. Пушкар, М.В. Бгашев, Г.Н. Кон-
стантинов, Ю.М. Лапигін, М.С. Старікова, А.Дж. Стрікленд, 
А.А. Томпсон, Г. Мінцберг, Дж. Коллінс, Дж. Порас та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні кор-
порації вважаються основними господарюючими суб’єктами в 
сучасній глобальній економіці, діяльність яких полягає у збіль-
шенні їхньої ролі у світовому виробництві, торгівлі, фінансах, 
але водночас вони повинні підлаштовуватися до змін, які відбу-
ваються останніми роками в глобальній економіці. 

Зазначають, що глобальні корпорації вичерпали свої 
резерви конкурентоздатності за рахунок таких внутрішніх 
факторів, як зниження собівартості та підвищення якості 
відносно традиційних товарів. Причому на сучасних гло-
бальних ринках стають лідерами такі корпорації, які вмі-
ють використовувати переваги глобалізації у своїх опера-
ціях. Тобто першочергово глобальні корпорації ставлять на 
головне місце розробку глобальної стратегії їхньої діяльно-
сті та їхніх стратегічних орієнтирів, з огляду на те, що тут 
криється головне джерело їх конкурентних переваг та при-
бутковості [3, с. 67]. 

Корпорації, які впроваджують нові стратегії розвитку у 
свою діяльність, перебувають на лідерських позиціях у гло-
бальних рейтингах, а ті корпорації, що відстають у цій області 
змін, утрачають свої позиції та намагаються якнайшвидше 
перебудуватися та прилаштуватися до нових умов у середо-
вищі. 

Незважаючи на поширеність централізації влади у при-
йнятті стратегічних рішень, треба усвідомлювати, що мож-
ливості топ-менеджменту в реалізації визначених стратегіч-
них орієнтирів корпорацій значно обмежені, ніж можливості 
затвердження стратегічних планів. У сучасних корпораціях 
стратегічні орієнтири визначаються спрямованістю на забезпе-
чення стійкого положення як на ринковій арені (з точки зору 
конкурентів та споживачів), так і на внутрішній арені (з точки 
зору акціонерів та працівників).

Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5

Формулювання
стратегічного 
бачення та місії

Постановка цілей Розробка стратегії
Впровадження та 
реалізація 
стратегії

Оцінка діяльності, 
слідкування за 
змінами та 
корегування 

Повернення до 
завдань 1, 2, 3, 4 за
необхідності

Поліпшення та 
зміна за
необхідності 

Перегляд за
необхідності 

Перегляд за
необхідності 

Поліпшення та 
зміна за
необхідності 

Рис. 1. Головні завдання стратегічного менеджменту [7, с. 35]
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Тому вибір стратегічних орієнтирів часто перетворюється 
в суб’єктивний процес відстоювання своїх інтересів різними 
зацікавленими групами осіб усередині корпорації. Завдяки 
процесам глобалізації дії стосовно формування стратегічних 
орієнтирів у корпораціях базуються на врахуванні цінностей 
системи всіх пов’язаних мережевими відносинами підприємств 
та підрозділів. Процес визначення стратегічних орієнтирів зво-
диться не лише до управлінських дій стосовно вибору траєкто-
рії розвитку організації в часі, але й до визначення зв’язків, які 
мають значення для зростання, конкурентоздатності корпорації 
[6, с. 439]. 

Характеризуючи стратегії корпорацій, представимо про-
цес розробки та реалізації стратегії корпорації, що скла-
дається з п’яти взаємопов’язаних управлінських завдань:  
1) формування стратегічного бачення майбутнього корпора-
ції, 2) постановка цілей, 3) розробка стратегії, 4) реалізація 
стратегії, 5) оцінка результатів та коригування стратегічного 
бачення, глобальних цілей, стратегії її реалізації з ураху-
ванням набутого досвіду, появи нових ідей та можливостей 
[7, с. 35], що подано на рис. 1. 

Відповідно до підходу І.Б. Гуркова [2, с. 43], найвищим рів-
нем стратегічних орієнтирів корпорацій виступає «стратегічне 
бачення», тобто загальні орієнтири корпорації по відношенню 
своїх майбутніх дій. За «стратегічним баченням» науковець 
виділяє загальні цілі, які виражаються якісними характерис-
тиками майбутнього стану організації та кількісними пара-
метрами, які описують її бажаний стан. Автор зазначає, що 
найбільш поширені стратегічні орієнтири корпорацій на гло-
бальних ринках полягають у зміцненні своїх позицій на гло-
бальному ринку, підвищенні конкурентоздатності, залучення 
до виробництва товарів та послуг висококваліфікованих спе-
ціалістів, впровадженні інноваційних технологій. Загальний 
алгоритм розробки стратегічних орієнтирів корпорації нами 
показано на таблиці 1. 

Запропонований підхід дає змогу стверджувати, що стра-
тегічне бачення тісно пов’язане з місією організації, але це не 
одне й те ж саме. Окреслені поняття важливі для визначення 
майбутнього організації та шляхів його досягнення. Чітко 
сформульоване стратегічне бачення виступає необхідною пере-
думовою стійкого стратегічного лідерства. Стратегічне бачення 
необхідне для ефективного керівництва та прийняття відпові-
дальних рішень, орієнтує корпорацію на майбутнє, визначає 

пріоритетні потреби споживачів та види діяльності, довгостро-
кову конкурентну позицію корпорації. Стратегічні орієнтири в 
корпорації починаються з пошуку відповідей на такі питання: 
«Куди корпорація має прямувати?», «Як зміниться ситуація в 
галузі в найближчому майбутньому?», «Як ця зміна відобра-
зиться на стані корпорації в цілому?» [1, с. 18].

Отже, значення стратегічного бачення для корпорації поля-
гає в такому: 1) стратегічне бачення надає сенс праці; 2) стає 
засобом мотивації працівників; 3) об’єднує діяльність бага-
тьох в одному напрямку діяльності. Стратегічне бачення не 
виокремлює бажання отримати прибуток, а об’єднує індивіду-
альні ідеали, забезпечує спадкоємність наступних цілей кор-
порації, а також допомагає розробити критерії їх досягнення. 
У стратегічного бачення немає фінішної межі, воно створює 
імпульс для постійного прогресу в корпорації [5, с. 82]. 

Також стратегічне бачення корпорації пов’язане з визначен-
ням її місії та цілей, що в сукупності представляє собою один з 
етапів стратегічного управління та складається з чотирьох під-
процесів. Перший полягає в чіткому визначенні стратегічного 
бачення корпорації; другий – у формуванні місії корпорації, 
третій – визначає довгострокові цілі, четвертий – встановлює 
короткострокові цілі.

Метою визначення місії корпорації виступає дослідження 
сутності її «філософії існування», що, своєю чергою, надає 
широкий набір напрямів стосовно визначень її цілей. 

Місія корпорації представлена у вигляді окремих твер-
джень («кодексом» організації), що визначають її економічну, 
соціальну та управлінську «філософію», економічні крите-
рії прибутковості, виробничої діяльності та якості товарів та 
послуг, стилю поведінки всередині організації. Існує широке 
та вузьке розуміння місії корпорації. У широкому розумінні 
місія – це філософія та призначення, сенс існування організа-
ції. У вузькому – це чітко сформульоване твердження відносно 
того, з приводу чого або для чого взагалі існує та функціонує 
дана корпорація, з огляду розуміння місії як твердження, що 
розкриває сутність її існування, в якому виявляється її відмін-
ність від інших [1, с. 20]. 

У контексті сказаного слід зазначити, що місія корпора-
ції складається з таких основних складників: 1) визначення 
області конкуренції; 3) стратегічне бачення; 3) компетентність 
персоналу; 4) конкурентні переваги; 5) основні зацікавлені 
групи (стейкхолдери). 

Таблиця 1
Загальний алгоритм розробки стратегічних орієнтирів корпорації

Етапи Зміст етапу
Етап 1 Визначення провідних пріоритетів менеджменту корпорації

Етап 2  Позиціонування поточного стану основних стейкхолдерів відносно корпорації – визначення їх відносно потужності та 
активності

Етап 3 Перспективний аналіз положення стейкхолдерів відносно корпорації – виявлення факторів, які ведуть до послаблення або 
до посилення активності окремих стейкхолдерів

Етап 4 Кінцеве виявлення ключових стейкхолдерів у поточному та майбутньому періодах, чиїм інтересам повинні відповідати 
стратегічні орієнтації корпорації

Етап 5 Визначення специфічних інтересів та очікувань «ключових гравців» та прогнозування ступеню стійкості їхніх інтересів 

Етап 6 Позиціонування результативності компанії відносно інтересів ключових гравців і виявлення поточних та майбутніх 
критичних невідповідностей

Етап 7 Підсумовування виявлених «критичних невідповідностей» та виявлення їх взаємозв’язків

Етап 8 Підсумкове формулювання корпоративних цілей як одночасне або поетапне позбавлення від «критичних 
невідповідностей»

Джерело: побудовано автором на основі даних [2, с. 66−67]



25

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Визначення області конкуренції являє собою галузевий 
напрям, який містить перелік сфер діяльності, в яких збира-
ється функціонувати корпорація. Споживчий напрям визначає 
коло клієнтів, яких буде обслуговувати корпорація. Географіч-
ний напрям характеризує країни та регіони, де могла б функці-
онувати корпорація. 

Стратегічне бачення передбачає визначення тих ключових 
показників, які намагається досягнути корпорація в майбут-
ньому. Зазвичай це формулюється так: «Ми прагнемо до ...», 
тобто стратегічне бачення може описувати кількісні та якісні 
показники, які визначають основні напрями розвитку корпора-
ції. Причому стратегічне бачення дає змогу суб’єктам зовніш-
нього середовища оцінити наміри корпорації стосовно подаль-
ших дій на ринку. 

Своєю чергою, у постановці цілей повинні приймати 
участь усі менеджери корпорації. Кожен підрозділ корпора-
ції потребує виокремлення конкретних цілей, виконання яких 
сприяє досягненню глобальних цілей корпорації. У корпора-
ції необхідно створювати атмосферу всезагальної орієнтації 
на результат. Для цього загальні цілі корпорації конкретизу-
ються для кожного окремого підрозділу, а відповідальність за 
їх досягнення несуть менеджери всіх рівнів. Зазначене може 
стати неможливим за умови існування хоча б незначного непо-
розуміння відносно виконання поставлених задач. В ідеалі 
створюється єдине колективне зусилля, коли кожен підрозділ 
організації прагне досягнути цілі в своїй сфері діяльності, що 
сприяє вирішенню глобальних цілей корпорації та реалізації її 
стратегічного бачення та окреслених стратегічних орієнтирів у 
діяльності корпорації на глобальних ринках. 

У масштабах усієї корпорації застосовуються зазвичай два 
типи оцінки роботи – фінансові та стратегічні результати, при-
чому вирішальна роль відводиться першим. Реалізація страте-
гічного бачення без достатнього рівня прибутковості ставить 
під загрозу благополуччя і взагалі саме існування корпорації. 
Ні інвестори, ні акціонери не будуть укладати свої фінансові 
ресурси у збиткову організацію. Попри всю важливість фінан-
сових показників тільки їх недостатньо. Менеджери повинні 
уважно стежити за стратегічним становищем корпорації: її кон-
курентоздатністю та галузевим позиціонуванням у довгостро-
ковій перспективі. Якщо корпорація не підвищує свою конку-
рентоздатність і не зміцнює свій стан на ринку, то її досягнення 
та фінансова стабільність є досить хиткими [7, с. 38−39]. 

Зауважимо, що основні зацікавлені групи (стейкхолдери) 
розглядаються як складова частина місії організації, яка поля-
гає в тому, що місія визначає групи осіб та організацій, спів-
робітництво з якими сприяє її процвітанню, встановлює їх 
вимоги та формує пріоритети роботи менеджерів [1, с. 20−21]. 

Висловлюючи сенс існування організації, місія водночас є 
інструментом комунікацій корпорації із зовнішньою середою 
та із власним персоналом. У цьому плані вона містить чотири 
основні складові елементи. Наведемо їх: 

1) Орієнтація «продукт – ринок – технологія»: який базовий 
продукт випускає корпорація; на які ринки він орієнтований; 
основні споживачі продукту; основні технології, що використо-
вуються для його виробництва.

2) Цілі корпорації: на що орієнтована корпорація (лідерство 
на ринку); ставлення корпорації до ризиків; розподіл ресурсів 
у корпорації. 

3) Філософія корпорації: основні цінності, що проголошує 
корпорація; кодекс поведінки корпорації; підходи до лідерства 
та прийняття рішень у корпорації; взаємодія корпорації з клієн-

тами та зовнішнім середовищем; розуміння корпорацією соці-
альної відповідальності.

4) Імідж корпорації: намагання корпорації вибудовування 
свого іміджу в очах клієнтів, інвесторів, партнерів та соціуму в 
цілому [4, с. 79−80].

Зрозуміло, що відповіді на ці запитання дають змогу більш 
впевнено погоджувати інтереси усередині корпорації та буду-
вати для неї нові стратегічні орієнтири.

Названі вище елементи дають змогу перейти від загаль-
ного формулювання місії до конкретних планів роботи.  
З метою розв’язання цього питання треба визначити конкретні 
цілі організації. Під цілями розуміються конкретні результати 
стратегічного бачення. Цілі організації використовуються як 
критерій для оцінки можливих успіхів у реалізації тієї чи іншої 
стратегії. 

Із теорії організацій відомо, що кожна організація – це 
цільова спільнота осіб, але ціль не повинна розумітися спро-
щено. Тобто йдеться про цільову структуру, яка складається 
як мінімум із трьох груп цілей, які представляють собою орга-
нічну єдність, але ефективність досягнення цілей цих груп є 
різною в умовах різних структур [5, с. 86−87]. 

Головними групами осіб, цілепокладання яких впливає на 
діяльність корпорації, виступають її власники, працівники, 
споживачі товарів та послуг організації, партнери організації. 
Найбільший вплив на досягнення цілей корпорації мають інте-
реси її власників, працівників та споживачів товарів та послуг 
організації.

Спроби вчених класифікувати цілі корпорації призводять 
до того, що в одному випадку розглядається цільова картина 
в таких чотирьох вимірах, а саме економічному, кількісному, 
якісному та з точки зору розвитку організації в цілому. У дру-
гому випадку цілі організації представляються у виді переліку 
цілей: неоекономічних (соціальних), економічних (якісних та 
кількісних показників діяльності), тимчасових (короткостроко-
вих, довгострокових). У третьому – виділяється ключове поло-
ження організації, у межах якого виокремлюються цілі: позиці-
онування на ринку (позиція стосовно конкурентів); інновації в 
технології, методах організації праці; виробництво за менших 
витрат; ресурсна база та майбутня потреба в них; прибутковість 
(кількісний рівень необхідної прибутковості); управлінські 
аспекти; соціальна відповідальність; персонал (цілі повинні 
відображати мотиваційний напрям усього персоналу організа-
ції) [5, с. 87]. 

Своєю чергою, для визначення критерію якості цілей вико-
ристовуються такі показники: конкретність (чим конкретніше, 
тим легше оцінити досягнення цілі); напруженість (підвищує 
мотивацію); вимірність; порівняність (цілі конфігураторів та 
ієрархічна порівняність); гнучкість можливого коригування 
стратегії. 

Відповідно до підходу І.Б. Гуркова, система погодження 
інтересів для розробки стратегічних орієнтирів корпорації не 
може створюватися одноразово. Існує чотири базових меха-
нізми координації інтересів менеджменту та стейкхолдерів: 
стандартизація норм взаємовідносин; створення спеціалізова-
них інститутів узгодження у складі корпорації; судова практика 
вирішення протиріч; позасудова практика вирішення протиріч 
[2, с. 61].

Стандартизація норм взаємовідносин останнім часом отри-
мала широке поширення, серед яких виокремлено: 1) стан-
дарти взаємовідносин з акціонерами (стандарти корпоратив-
ного управління), 2) стандарти взаємовідносин із споживачами 
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Таблиця 2
Приклади стратегічного бачення та місії американських банківських корпорацій (ТНБ)

№ Стратегічне бачення та місія

1.

Bank of America. «Ми працюємо для того, щоб побудувати такі взаємовідносини, які допоможуть зробити ваше фінансове 
життя кращим», – Браян Мойніхен, генеральний директор Bank of America.
Наше стратегічне бачення та місія. «Ми бачимо нашу компанію в лідерах глобальної індустрії фінансових послуг. 
Мільйони наших клієнтів у різних кінцях світу – це мільярди доларів прибутку від надання фінансових послуг. Наша місія 
цілком зрозуміла. Ми працюємо для покращання фінансового життя тих, хто веде з нами свої справи. Ми прислуховуємося 
до наших споживачів, щоб задовольнити їхні фінансові потреби на високому рівні. Протягом останніх трьох років ми 
зміцнили наші позиції, і тепер ми маємо рекордний рівень капіталу та ліквідності. Ми вирішили багато питань, які виникли 
в результаті економічного спаду та які впливали на потенційний розвиток нашої компанії в майбутньому. Ми звузили нашу 
увагу, щоб зосередитися безпосередньо на нашому бізнесі, який направлений на обслуговування трьох основних наших груп 
клієнтів – інституційних інвесторів, компаній та самого населення. 
Завдяки нашим здібностям ми можемо реалізувати фінансові цілі та потреби наших клієнтів набагато краще, чим це зробить 
будь-яка інша компанія в цій сфері. Наша діяльність полягає в наданні послуг різним суб’єктам бізнесу. Так, для звичайних 
людей ми надаємо наші послуги, вивчаючи цільове призначення нашої фінансової допомоги. Для компаній ми забезпечуємо 
фінансові та консультативні потреби наших комерційних та інвестиційних клієнтів по всьому світу. Для інституційних 
інвесторів ми забезпечуємо нашим клієнтам їхні збутові та торговельні можливості, науково-дослідні експертизи у більш ніж 
100 країнах. 
Завдяки нашій філантропії та волонтерству Банк Америки витрачає свої фінансові ресурси, час та енергію на допомогу 
бідним людям у тих країнах, в яких ми здійснюємо нашу діяльність». 

(стандарти якості, методики ISO, DIN), 3) стандарти взаємо-
відносин із робітниками (стандарт соціальної відповідальності  
SA 8000).

Спеціалізовані внутрішньокорпоративні інститути 
узгодження інтересів набули найбільшого поширення в Німеч-
чині. Згідно з німецьким законодавством, будь-яка компанія, в 
якій працює більше 500 робітників, повинна створити Нагля-
дову раду, яка складається з менеджменту компанії, акціонерів, 
працівників, кредиторів, а також її компетенцією розглядається 
схвалення планів реструктуризації компанії, зміни стратегії та 
інші важливі питання. 

Судова практика вирішення протиріч між менеджментом 
корпорації та стейкхолдерами набула значного поширення 
майже в усіх розвинутих країнах, особливо у США та Велико-
британії. У цій системі кожне рішення суду по тому чи іншому 
питанню стосовно взаємовідносин корпорації зі стейкхолде-
рами створює прецедент, який використовується для подаль-
ших рішень щодо вихідних питань. Така судова практика 
активно сприяє стандартизації взаємовідносин. 

Практика досудового вирішення конфліктів «господарюю-
чих суб’єктів» існує протягом тривалого часу. По мірі накопи-
чення досвіду взаємодії корпорацій зі стейкхолдерами виникає 
перехід взаємовідносин у правове поле, але в будь-якій системі 
залишається місце для досудових дій [2, с. 61−64]. 

Під час стратегічного управління слід пам’ятати про «ієрар-
хічну структуру стратегії», сутність якої полягає в такому: 
на вищому рівні управління вважається засобом досягнення 
будь-яких цілей, а на більш низьких рівнях – виступає ціллю. 
Із цього випливає, що стратегія, розроблена для організації в 
цілому, виступає в якості цілі відносно структурних підрозді-
лів організації. На основі вказаної цілі розробляються функці-
ональні стратегії структурних підрозділів, які, своєю чергою, 
виступають цілями окремих, менших, підрозділів організації та 
її поодиноких співробітників [5, с. 87]. 

У контексті зазначеного слід ураховувати, що стратегічне 
бачення та місія відіграють важливу роль у розвитку корпора-
ції, але вони не можуть функціонувати окремо, самі по собі. 
Для цього необхідний лідер або група лідерів, які зможуть 
бачити майбутні орієнтири для корпорації. Успішний лідер 

повинен мати хороші навички стосовно праці у перспективі. 
Насамперед сюди можна віднести вміння створювати особисте 
бачення майбутнього, бачення майбутнього корпорації та здат-
ність створити бачення майбутнього корпорації привабливим 
не тільки для ключових співробітників, але й для всього персо-
налу. Лідер повинен всіляко заохочувати персонал корпорації, 
домагаючись того, щоб бачення майбутнього, створене ліде-
ром, стало основою для побудови особистого бачення майбут-
нього її ключовими співробітниками. Приклади формулювання 
стратегічного бачення та місії фінансових банківських корпо-
рацій наведені в табл. 2.

Утім, стратегічне бачення та місія корпорації не можуть 
існувати без взаємозв’язку із принципами або цінностями 
діяльності корпорації. Стратегічне бачення, місія, лідерство, 
цілі та цінності корпорації повинні знаходитися в гармонії між 
собою. Якщо в корпорації не буде гармонії, то і не існуватиме її 
цілісність, тобто в такій організації не спостерігатиметься роз-
виток та стратегічне бачення майбутнього її функціонування. 

Отже, піддавши аналізу табл. 2, можна зробити висновок, 
що всі представлені вище американські фінансові корпорації 
мають у своїх діях багато спільного, а в довгостроковому своєму 
баченні вони прагнуть: 1) розвиватися в глобальних масшта-
бах; 2) проводити закордонну експансію на нових ринках; 3) не 
відставати від інноваційних компонентів у глобальній індустрії 
фінансових послуг; 4) бути конкурентоспроможними суб’єк-
тами на ГРФП; 5) надавати якісні фінансові послуги суб’єктам 
глобального бізнесу на усіх континентах світу. Окреслені риси 
притаманні тим гравцям, які стали глобальними фінансовими 
лідерами у тій чи іншій індустрії глобальної економіки. 

Таким чином, маючи відносно достовірну інформацію 
стосовно діяльності американських фінансових корпорацій, 
можна стверджувати, що вони протягом багаторічної історії 
свого розвитку, найкращим чином використовували процеси 
глобалізації для себе, активно поширюючи свою діяльність 
поза межі країни-базування (США), тому сьогодні їхні під-
розділи можна зустріти в кожній країні світу. Будь-яка кор-
порація прагне функціонувати на глобальному рівні, а гло-
бальний рівень – це найбільше досягнення корпорації за 
весь час її існування. 
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2.

Citigroup. «Рух уперед оснований на минулому та надихається майбутнім», – Макл О’Нілл – генеральний директор компанії 
Citigroup.
Наше стратегічне бачення та місія. «Майбутній розвиток нашої компанії повинен проводитися на глобальному рівні; ми 
повинні гідно конкурувати на глобальному ринку фінансових послуг; відкривати наші підрозділи у нових країнах; завдяки 
високій якості наших послуг та їхнього широкого асортименту ми повинні залучати якнайбільше нових клієнтів до нашої 
мережі». Місія компанії полягає в «постійному обслуговуванні, надійному партнерстві, наданні високоякісних фінансових 
послуг нашим клієнтам, що забезпечує зростання та економічний прогрес у нашій країні». 
«Наша основна діяльність полягає у: гарантуванні активів наших клієнтів; видачі різного виду позик; здійсненні платежів та 
доступу на ринки капіталу від імені наших клієнтів. Ми маємо більш ніж 200-річний світовий досвід допомоги нашим клієнтам 
у складну для них фінансову годину. Наша глобальна фінансова компанія є фінансовим інститутом, який об’єднує мільйони 
людей через сотні країн та міст. Ми захищаємо заощадження людей та допомагаємо їм здійснювати нові угоди – від повсякденних 
дрібних угод до купівлі їхнього власного житла. Місія наша полягає в повсякденному покращанні якості життя наших клієнтів. 
Ми радимо людям, як раціонально вкладати їхні гроші для майбутніх потреб: майбутнє навчання їхніх дітей у вищих навчальних 
закладах країни, їхнього власного виходу на пенсію, а також допомога в придбанні прибуткових цінних паперів. 
Завдяки цим можливостям ми повинні діяти відповідально, робити все можливе, щоб досягати найкращих результатів у 
майбутньому, правильно управляти ризиками, які виникають під час нашої діяльності. Якщо ми не зможемо досягти наших 
запланованих результатів, ми будемо проводити аналіз нашої всієї діяльності та виявляти помилки, які ми зробили». 

3.

Wells Fargo. «Все, що ми робимо, робиться завдяки вашій довірі. Довіра заробляється не лише завдяки одній транзакції, 
одного робочого дня, однієї робочої години. Вона заробляється поступово, відносини за відносинами. Мова йде про 
створення довгострокових відносин між постачальником та споживачем нашого продукту», – Джон Стампф, генеральний 
директор Wells Fargo.
Наше стратегічне бачення та місія. «Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби наших клієнтів та допомогти їм 
добитися успіху у фінансовому плані. Наше бачення фінансового успіху наших клієнтів основане на простій умові: ми 
віримо в те, що наші клієнти паралельно з усіма бізнес-сегментами зможуть краще обслуговуватися та зберегти свої гроші 
та час, якщо вони звернуться зі своїми потребами (у фінансових послугах) до постачальника, якого вони добре знають та 
якому можна довіритися; постачальнику, який забезпечує надійне управління та консультації; постачальнику, який може 
обслугувати повний спектр їхніх фінансових потреб через широкий вибір його продуктів та послуг. 
Багато компаній розробляють набір базових цінностей, але мало тих, які приділяють таку увагу стратегічному баченню, 
як наша компанія Wells Fargo. Ще менше компаній спираються та лишаються вірними своїм основним принципам роботи. 
Ми зберегли вірність нашому стратегічному баченню протягом двох десятиліть нашої роботи. За ці два десятиліття багато 
чого змінилося. Ми були свідками технологічного, комунікаційного прогресу. Ми не могли уявити все це собі декілька років 
тому. Ми бачили, як зростало населення США, побачили, як глобалізація торкнулася майже всіх аспектів нашого життя. Ми 
бачили періоди економічного зростання країни та періоди економічного занепаду, яких не було з часів Великої Депресії. Ми 
бачили колапс головних фінансових інститутів нашої країни, нові хвилі розвитку в різних галузях та сферах економіки нашої 
країни. Через всі ці призми ми побачили, якої зміни набули інтереси та потреби наших акціонерів та споживачів і як швидко 
ми адаптувалися під ці зміни. 
Наш прогрес не був досконалим. Очікування інших та навіть наше високе очікування від нашої діяльності не завжди 
співпадали в реаліях. Коли ми робили помилки, ми визнавали їх, ми вчилися на них, і ми продовжуємо рухатися вперед ще з 
більш глибокою відданістю та розумінням того, що ми все робимо правильно. 
Сьогодні ми віримо в наше стратегічне бачення та цінності так сильно, як це було в перший раз, коли ми висвітлили їх на 
папері. Ми лишаємося вірним нашим принципам роботи, тому що вони будуть вести нас до подальшого зростання та успіху 
на багато десятиліть вперед». 

4.

JP Morgan Chase. «Сила та авторитет нашої компанії дозволила завжди бути з нашими клієнтами та партнерами – у добрі 
часи та часи скрути. Ця сила дала нам можливість постійно вкладати наші зусилля, авторитет, знання у ведення нашого 
бізнесу на роки вперед», – Джеймс Даймон, генеральний директор JP Morgan Chase.
Наше стратегічне бачення та місія. «Стратегічне бачення бедення бізнесу нашої компанії полягає у винятковому 
обслуговуванні наших клієнтів; в операційних перевагах компанії; у схильності нашої компанії до відповідальності, 
цілісності та справедливості у її діяльності; у створенні команди лідерів та філософії переможців. 
Враховуючи масштаб змін та число тих викликів, перед якими зіштовхнулася наша компанія за останні декілька років, ми віримо в 
те, що ми зможемо їх використати для створення нового стратегічного бачення нашої компанії, стосовно того, як ми повинні вести 
свій бізнес і що ми повинні зробити для того, щоб поліпшити нашу діяльність в майбутньому розвитку. Усі наші дії повинні бути 
далекоглядними, спираючись на те, що ми вивчили під час наших стратегічних помилок у нашій діяльності. Самоаналіз є дуже 
важливою складовою структури нашої компанії. Схильність нашої компанії до цілісності, чесності та відповідальності надає нам 
сили для того, щоб ми вирішували проблеми нашої компанії на всіх рівнях її розвитку. 
Ми наймаємо та утримуємо висококваліфікований управлінський склад, ми підвищуємо та навчаємо наших працівників на 
кожній стадії їхньої професійної кар’єри в нашій компанії, ми будуємо нашу роботу на моральних принципах, ми аналізуємо 
зроблені помилки з нашим персоналом, кожен працівник нашої компанії має прагнути стати лідером – усе це робиться для 
того, щоб наша компанія залишалася конкурентоздатною та займала вищі щаблі у світових рейтингах.
Фінансові послуги, які ми надаємо нашим клієнтам, – це тільки невелика частина того, що прагне створити наша компанія. 
Оскільки ми є глобальним фінансовим інститутом, ми маємо можливість внести свій особистий вклад у функціонування 
глобальної фінансової системи, забезпечити прибутки нашим акціонерам, належно обслуговувати наших клієнтів та 
інститути, з якими ми співпрацюємо на глобальному рівні. 

Джерело: побудовано на основі [8–11]

Закінчення таблиці 2
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Петько С.М. Стратегические ориентиры амери-
канских корпораций на рынке финансовых услуг

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущ-
ности и значения стратегических ориентиров корпора-
ций на рынке финансовых услуг. Проанализированы 
стратегические ориентиры американских корпора-
ций, которые специализируются в сфере финансовых 
услуг. Проведён компаративный анализ стратегических 
ориентиров американских банковских корпораций на 
рынке финансовых услуг. 

Ключевые слова: глобализация, корпорация, США, 
рынок финансовых услуг, стратегическое видение, ор-
ганизация. 

Pet’ko S.M. Strategic guidelines of American 
corporations in the financial services market

Summary. The article is devoted to studying of 
the essence and impotence of strategic guidelines of 
corporations on the financial services market. The article 
analyzes strategic guidelines of American corporations, 
specializing in financial services sphere. The author 
conducts the comparative description of the strategic 
guidelines of the American multinational bank corporations 
on the financial services market. 

Keywords: globalization, corporation, the USA, 
financial services market, strategic guidelines, organization.
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ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  
ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Анотація. Статтю присвячено розгляду особливос-
тей та тенденцій сучасного розвитку вищої освіти. Про-
ведено оцінку переваг та проблем вітчизняної системи 
вищої освіти, позицій України в міжнародних освітніх 
рейтингах. Запропоновано заходи щодо адаптації вищої 
освіти до глобалізаційних викликів із метою підвищен-
ня її конкурентоспроможності.

Ключові слова: вища освіта, система вищої освіти, 
глобалізація, ринок освітніх послуг, вищий навчальний 
заклад.

Постановка проблеми. За останні десятиліття на міжна-
родному рівні активно відбуваються глобалізаційні процеси, 
тому уряди більшості країн світу приділяють увагу розвитку 
національної системи освіти, передусім з урахуванням впливу 
процесів інтеграції та глобалізації. Глобалізацію розглядають 
як стандартизацію, економічну інтеграцію та крос-культурну 
взаємодію на відміну від інтернаціоналізації, яку в освіті 
пов’язують більшою мірою зі зростанням обсягів академічної 
мобільності. У галузі освіти виділяють такі характерні риси 
глобалізації освітнього простору: зростання попиту на якісну 
освіту, уніфікація знань, прагнення країн світу досягнути висо-
ких показників якості освіти, диверсифікація, запровадження 
інновацій в освітньому процесі, зростання освітніх бюджетів 
тощо. 

За таких обставин національні системи вищої освіти вже 
не можуть не враховувати глобальні тенденції, така ситуація 
виступає однією з найважливіших передумов для їх перегляду. 
Співтовариство вищої освіти здатне певною мірою адаптува-
тися до змін, що відбуваються, шляхом підвищення освітнього 
рівня, формування напрямів майбутнього розвитку освітньої 
політики, визначення можливостей країн на довгострокову 
перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’я-
зані з розглядом глобальних тенденцій в освітньому просторі 
та проблем розвитку освіти, розглядали у своїх працях С. Голо-
вань, С. Гуткевич, І. Ільницька, О. Красовська, А. Марчук, 
В. Новицький, І. Онищенко, Л. Хижняк та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Значення вищої освіти для розвитку суспільства важко 
недооцінити, оскільки вона сприяє зростанню людського капі-
талу, генеруванню нових інтелектуальних ідей, упровадженню 
інновацій та технологій і в кінцевому результаті визначає 
рівень соціально-економічного розвитку держави та її кон-
курентоспроможність. Зміни в системі вищої освіти спричи-
няються як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Серед 
найбільш вагомих викликів слід назвати швидкозмінні вимоги 
ринку, перетворення вищої освіти в основне джерело іннова-
ційного розвитку, диверсифікацію освітніх програм, зроста-
ючу трудову та освітню мобільність [1]. За таких умов вищі 
навчальні заклади постали перед новими викликами – встигати 

за вимогами часу, щоб успішно конкурувати на ринку освітніх 
послуг, який вже давно не обмежується національними кордо-
нами, одночасно будучи відповідальними за освітній процес та 
адаптацію молоді у швидкій соціалізації.

Мета статті полягає у виявленні впливу процесів глобалі-
зації освітнього простору на вищу освіту України та розробці 
напрямів щодо її адаптації до умов глобального розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта пере-
творилась на продуктивну силу, яка дедалі більшою мірою 
визначає успішність націй та цілих регіонів у конкурентній 
боротьбі за виживання, тому сучасний етап розвитку людської 
цивілізації, що визначається як перехід до суспільства знань, 
характеризується якісно новими вимогами до розвитку освіти 
[2, с. 6–7]. Вітчизняні вчені наголошують, що вища освіта 
загалом зазнає меншого впливу глобалізації, ніж, наприклад, 
фінанси та міжнародна торгівля. Проте в ній досить помітно 
проявилися тенденції зростання фінансових потоків та масо-
вість. На збільшення освітніх бюджетів впливають урядові 
стратегії фінансування економік; прагнення громадян забез-
печити освітою своїх дітей; поширеність приватного інвесту-
вання; збільшення кількості дорослих, які отримують додат-
кову освіту; стрімке впровадження інформаційних технологій в 
освітній процес [3]. Тому зміни у контингенті студентів в Укра-
їні відбивають не лише демографічні тенденції, а й сформоване 
ставлення до отримання вищої освіти у суспільстві.

Щодо масовості, то зазначають, що вища освіта перетво-
рюється з певного привілею на соціальний стандарт, стає соці-
альною реальністю на зразок писемності та доступу до теле-
фонного зв’язку або Інтернету [3]. І тому стратегія розвитку 
навчальних закладів, серед іншого, будується з урахуванням 
популярності певних спеціальностей серед населення. 

Як можна побачити на рис. 1, тренд постійного зростання 
кількості студентів вищих навчальних закладів в Україні почи-
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Рис. 1. Кількість студентів 
у вищих навчальних закладах України [4]

Інформація за 2014/15, 2015/16 н.р. подається без урахування тимча-
сово окупованих територій.
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наючи з 2008 р. має спадну тенденцію, кількість студентів 
стрімко знижується.

Порівняння розподілу студентів за галузями освіти в Укра-
їні, Польщі, Франції та Італії показує, що в цілому співвідно-
шення є подібним [5]. За період з 1991 по 2013 р. в Україні 
збільшилась питома вага студентів, що здобувають освіту за 
напрямом «соціальні науки, бізнес та право». Контингент осіб, 
які обрали освіту за напрямом «інженерія, промисловість та 
будівництво», скоротився у відносному виразі, але збільшився 
в абсолютному. Найбільшого скорочення зазнала освіта у вій-
ськовій сфері, що стало наслідком демілітаризаційних процесів 
у країні [5].

Аналогічні тенденції можна спостерігати і щодо кількості 
вищих навчальних закладів в Україні (рис. 2).
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Рис. 2. Кількість вищих навчальних закладів України [4]
Інформація за 2014/15, 2015/16 н.р. подається без урахування тимча-
сово окупованих територій.

Можна побачити, що після 2008 р. кількість вищих навчаль-
них закладів, передусім тих, що віднесені до ІІІ та IV рівнів 
акредитації, починає поступово зменшуватися, тому на даний 
час ми можемо спостерігати якісно нову динаміку розвитку 
вищої освіти. Ресурси для кількісного збільшення контингенту 
студентів як основного напряму підвищення попиту на вищу 
освіту кардинально зменшуються.

Провідна світова мережа дослідницьких університетів 
«Юніверсітас 21» оприлюднила черговий щорічний рейтинг 
національних систем вищої освіти. Результати показали, що 
в рейтингу 2014 р. лідируючі позиції посіли США і Швеція 
(відповідно, 1-е і 2-е місця, загальна кількість досліджуваних 
країн – 50). Постсоціалістичні європейські країни показали 
такі результати: Словенія (25-те місце), Чехія (26-те), Угорщина 
(29-те), Польща (31-е), Словаччина (37-е), Румунія (39-те), Бол-
гарія (40-е), Хорватія (44-те). Україна посіла 42-ге місце [6].

Рейтингова система базується на врахуванні чотирьох 
груп критеріїв: ресурси (загальні та державні витрати на вищу 
освіту, витрати навчальних закладів на дослідження і роз-
робки), середовище (стан регуляторного середовища, державна 
політика і регулювання у сфері вищої освіти), зв’язки (інтегро-
ваність вищих навчальних закладів у суспільні мережі, у тому 
числі в міжнародний освітній і науковий простір) та результати 
(впливовість вищих навчальних закладів).

Розглянемо наведені вище складники. Україна була зарахо-
вана до першої десятки країн за рівнем витрат на вищу освіту 
у відсотках до ВВП, проте за витратами на одного студента 
розміщується на рівні найнижчої групи. Видатки вітчизняних 
навчальних закладів на дослідження та розробки показують 
43-тє рейтингове місце, що не зовсім відповідає стандартам, 

прийнятим у високорозвинених країнах. Україна є беззапе-
речним лідером за часткою представників жіночої статі серед 
студентів у системі вищої освіти. Високий рівень якості також 
притаманний системі збору та опрацювання статистичних 
даних у вітчизняній освіті.

Українські вищі навчальні заклади у категорії «Зв’язки» 
представлені значним відсотком наукових публікацій, які вико-
нані спільно з іноземними партнерами (33-тя позиція), однак 
ситуація виглядає набагато складнішою в частині кількості 
публікацій, виконаних спільно з дослідниками-практиками, та 
в секторі трансферу знань між навчальними закладами і бізне-
сом (49-та позиція).

За представленістю результатів наукових досліджень уче-
них у журналах, які індексуються в наукометричній базі даних 
Scopus, вітчизняні вищі навчальні заклади мають невисокі 
показники за міжнародними стандартами. Присутність вітчиз-
няних навчальних закладів у рейтингах кращих університетів 
є достатньо скромною. Винятком є чотири університети, які 
знайшли своє місце в міжнародному рейтингу QS у 2013 р., 
але жодного з них не було представлено в Шанхайському і рей-
тингу «Таймс» [6].

Отже, серед важливих переваг вітчизняної вищої освіти 
можна назвати її соціальну структуру, широкий доступ насе-
лення до вищої освіти та якість системи збору статистичних 
даних. І водночас можна погодитися, що ці фактори не є визна-
чальними для підвищення конкурентоспроможності навчаль-
них закладів на міжнародному рівні. Оскільки фактори гло-
бальної конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти 
не є достатньо розвиненими, то слід розробляти стратегію, 
спрямовану на відкриття для зовнішнього світу і формувати 
нові принципи діяльності та управління у напрямі посилення 
конкурентних позицій у глобальному освітньому просторі.

Зазначають, що в Україні спостерігається стабільно висо-
кий рівень державних витрат на освіту, який відповідає кращим 
світовим стандартам. Державні витрати на вищу освіту досягли 
свого максимуму в 2010 р. (2,3% ВВП) і надалі мають тенден-
цію до скорочення. В Україні домінує державне фінансування 
освіти. Витрати державного бюджету України на сферу освіти 
протягом 2004–2012 рр. зросли втричі та досягли 26,9 млрд. грн. 
(3,36 млрд. дол. США). Фінансування вищої освіти з місцевих 
бюджетів залишається незначним [5]. Більшість механізмів 
фінансування освіти, що довели свою ефективність у розвине-
них країнах, такі як, наприклад, гранти, не знайшли поширення 
в Україні, тому вітчизняні студенти схильні до пошуку роботи 
навіть за рахунок навчання, переходу на заочну форму, що 
може негативно відображатися на якості освітнього процесу. 

Серед недоліків або структурних перекосів фінансування 
можна назвати практичну відсутність у країні практики дер-
жавного стимулювання участі корпоративного сектору у 
фінансуванні вищої освіти, хоча світовий досвід свідчить про 
усвідомлення на мікрорівні важливості компетенції працівни-
ків, що стимулює інвестування працедавцями у підвищення 
їхнього освітнього рівня. Успішність цієї політики позитивно 
впливає на прибутковість бізнесу, і основними споживачами 
освіти за європейськими стандартами є студенти і працедавці. 
Окремі вади української вищої освіти, особливо в галузі еко-
номіки, пов’язані із відсутністю тісної взаємодії між бізнесом 
та наукою, коли діяльність вітчизняних підприємств та дослі-
дження науковців університетів не пов’язані між собою, та 
неможливістю ефективно проводити студентську практику, а 
також із відсутністю даних про реальний стан підприємств на 
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відміну від європейських університетів. Очевидно, що за таких 
умов розбудовувати навчальну та наукову діяльність україн-
ських навчальних закладів відповідно до світових стандартів 
необхідно, хоча і непросто.

На сучасному етапі спостерігається стрімке збільшення 
українських абітурієнтів, які мають бажання здобути вищу 
освіту за кордоном. Позитивно характеризується потік україн-
ських студентів до Польщі, що польська сторона вважає успі-
хом маркетингової стратегії, яка застосовується на українських 
теренах. 

Щодо чисельності іноземних студентів в Україні, то іно-
земці становлять близько 3% її студентського контингенту. Цей 
показник є досить низьким порівняно з провідними країнами 
світу, які демонструють коливання в межах 10–20% і прагнуть 
довести контингент міжнародних студентів до 25–35% [5]. 
Причиною того, що на навчання до України приїжджає незна-
чна кількість іноземців з економічно розвинутих країн, є недо-
статньо високі котирування вітчизняних навчальних закладів 
у міжнародних рейтингах. Можна погодитися з думкою, що 
наявність іноземних студентів в українських університетах 
слугує важливим індикатором розвиненості та привабливості 
освітнього простору країни і підтверджує відповідність вітчиз-
няної освіти кращим світовим зразкам. Залучення інозем-
них студентів до Україні є пріоритетним засобом підвищення 
іміджу вищої освіти та її інтеграції до міжнародного освітнього 
простору шляхом диверсифікації мов навчання, створення 
можливостей для студентів отримувати подвійні дипломи про 
вищу освіту та брати участь у програмах мобільності. 

Рейтинг освіти є також важливою складовою частиною 
Глобального індексу конкурентоспроможності країни. Так, у 
2014 р. в Україні якість системи освіти в цілому оцінювалась на 
рівні 72 з 144 країн, що досліджувалися, і це було на 16 позицій 
нижче, ніж у 2010 р. (табл. 1).

Таблиця 1 
Рейтингові позиції України за складовими частинами 

Глобального індексу конкурентоспроможності [7]
Критерій 2010 р. 2014 р.

Якість системи освіти в цілому 56 72
Стан вищої і професійної освіти 46 40
Якість освіти з менеджменту бізнесу 108 88
Якість вищої математичної  
і природничої освіти 42 30

Нещодавно Україна за вищою освітою та професійною 
підготовкою піднялась на сім позицій і зайняла 34-те місце зі 
140 країн світу. Таким чином, вища освіта залишається кон-
курентною перевагою України. Україна зайняла 14-те місце у 
світі за рівнем охоплення вищою освітою, 38-ме – за якістю 
викладання математики і природничих наук, 44-те місце – за 
доступом до Інтернету в школах [7]. 

Ознакою глобального простору також виступає інформа-
тизація всіх сфер суспільного життя, і саме тому вища освіта 
вже не може зводитися до традиційного формального розпо-
ділу ролей між викладачем і студентом. Для швидкої адаптації 
в умовах диверсифікації інформаційних потоків має змінитися 
завдання викладача щодо максимізації та оптимізації інформа-
ційного потоку – розробка ефективних методичних систем та 
врахування фактора особистості [8].

Важливою є розбудова привабливої та конкурентоспромож-
ної національної системи вищої освіти України, інтегрованої 

як до європейського простору вищої освіти, так і до європей-
ського дослідницького простору. Саме у гармонійному поєд-
нанні освіти і наукових досліджень полягає секрет швидкого 
успіху та прогресу розвинених країн, які розглядають наукові 
дослідження як основу соціального та економічного прогресу. 
У зв’язку з цим основними пріоритетами подальшого розвитку 
національної системи освіти можна назвати: трансформацію 
університетів у центри освіти та науки, які спроможні проду-
кувати конкурентоспроможні інтелектуальні ідеї для іннова-
ційного та технологічного розвитку країни; забезпечення рів-
ноправної конкуренції між вищими навчальними закладами на 
ринку освітніх послуг із метою створення сприятливих умов 
для підвищення якості освіти; налагодження взаємозв’язку між 
навчальними закладами та бізнес-структурами; впровадження 
у навчальні програми з підготовки студентів практичної та 
фахової складових; розвиток системи освіти протягом усього 
життя; інформування суспільства щодо цінності певних спеці-
альностей на вітчизняному або міжнародному ринку праці.

Висновки. Проведений аналіз сфери вищої освіти в Укра-
їні загалом показав недостатній рівень глобальної конкурен-
тоспроможності вітчизняних навчальних закладів, їх слабку 
представленість та інтеграцію у світовий і європейський нау-
ково-освітній простір. Виклики для українських навчальних 
закладів передусім пов’язані з проявами глобалізації та заго-
стренням конкуренції на ринку освітніх послуг, однак їх слід 
розглядати як передумови для якісного зростання, що може 
призвести до підвищення якості вищої освіти в Україні, іміджу 
в міжнародному освітньому просторі, а також до повернення 
позитивної динаміки розвитку галузі.

Стратегічним завданням для вітчизняної вищої освіти є 
повноцінна та рівноправна інтеграція до світового освітнього 
простору. Оскільки зовнішні фактори помітно впливають на 
вітчизняні системи освіти всіх країн, то, з одного боку, це є 
можливістю адаптувати позитивний досвід кращих навчальних 
закладів, а з іншого – запропонувати власні напрацювання.
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Полякова Ю.В. Вызовы глобализации образова-
тельного пространства для высшего образования 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей и тенденций современного развития выс-
шего образования. Проведена оценка преимуществ и 
проблем отечественной системы высшего образования, 
позиций Украины в международных образовательных 
рейтингах. Предложены мероприятия по адаптации 
высшего образования к глобализационным вызовам с 
целью повышения его конкурентоспособности.

Ключевые слова: высшее образование, система 
высшего образования, глобализация, рынок образова-
тельных услуг, высшее учебное заведение.

Poliakova Ju.V. Challenges for higher education due 
to globalization of educational space

Summary. The article examines the peculiarities 
and tendencies of contemporary development of higher 
education. It presents an evaluation of the benefits and 
problems of the national system of higher education as well 
as Ukraine's position in international education rankings. 
Measures to adapt higher education to the challenges of 
globalization in order to increase its competitiveness are 
proposed.

Keywords: higher education, system of higher 
education, globalization, education services market, 
institution of higher education.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті проведено оцінку соціально- 
екологічних наслідків структурних трансформацій 
аграрного сектора економіки України. Визначено ди-
намічні коливання соціально-економічних показників. 
Проведено аналіз стану земельного фонду та основних 
показників, що характеризують вплив діяльності сіль-
ськогосподарських товаровиробників на навколишнє 
середовище. Визначено основні напрями соціальної 
політики та основних заходів щодо збереження навко-
лишнього середовища в межах концепції структурної 
політики аграрного сектора економіки. 

Ключові слова: сільське господарство, структурна 
трансформація, соціальні фактори, екологія, структур-
на політика, структурно-модернізаційна концепція. 

Постановка проблеми. В умовах трансформації аграр-
ного сектора економіки особливо загострюється питання 
соціально-екологічних наслідків даного процесу. Одним із 
першочергових питань є визначення стану соціальних та еко-
логічних наслідків трансформацій, дослідження яких пови-
нен охоплювати аналіз основних показників соціального роз-
витку, охорони земель, внесення мінеральних добрив, викиди 
в атмосферу, води, а також витрати на охорону навколишнього 
середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі 
досліджень були враховані наукові бачення дослідників пер-
спектив розвитку сільського господарства, зокрема: В. Андрій-
чука, О. Бородіної, В. Геєця, О. Гудзинського, Ю. Лупенка, 
П. Саблука, Г. Черевка, В.Я. Месель-Веселяка, В.В. Юрчишина, 
О.М. Бородіної, І.Р. Залуцького, В.К. Збарського, Ю.Я. Лузана, 
Б.Й. Пасхавера, А.Ю. Пікуса, В.М. Зубеця, І.В. Прокопи, 
М.П. Талавирі, М.М. Федорова та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. На основі проведених досліджень та опрацювання 
наукових праць визначено відсутність прямого зв’язку соці-
ально-екологічних факторів та ефективності структурних тран-
сформацій аграрного сектора України. 

Метою статті полягає в оцінці соціально-екологічних 
наслідків структурних трансформацій, результат якої перед-
бачає визначення концепції подальших структурних тран-
сформацій. 

Вклад основного матеріалу дослідження. Рівень ВВП 
на душу населення відображає загальний рівень економічного 
розвитку. Його порівняння з іншими країнами світу дає змогу 
відобразити місце України в міжнародному економічному 
просторі. Динаміка фактичного рівня ВВП України на душу 
населення (у дол. США) свідчить про його зростання протягом 
2002–2014 рр. (рис. 1). Аналізом визначено позитивну дина-
міку нарощення показника в 2002–2008 рр. від 874,9 дол. США 
до 3 881,4 дол. США. 2009 р. характеризувався зниженням 
показника на 1 340,9 дол. США, або на 34,5%, що слід уважати 
результатом фінансово-економічної кризи. 

До 2013 р. відбувалось поступове зростання, рівень 
цього показника збільшився до найвищого рівня і становив 
3 995,9 дол. США. За даними МВФ, у 2015 р. ВВП на душу 
населення становив 2 109 дол. США, що свідчить про стрімке 
падіння обсягу валового внутрішнього продукту. Аналізуючи 
дані МВФ, які віддзеркалюють стан світової економіки, варто 
зазначити, що рейтинг України значно знизився відносно 
попередніх років і посів 134-е місце з показником 2 109 дол. 
США, що у 4,7 рази менше світового значення показника 
(рис. 3). Лідируюча позиція належить таким країнам, як Люк-
сембург (103 187 дол. США), Швейцарія (82 178 дол. США), 
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Рис. 1. Динаміка ВВП України на душу населення, дол. США 
Джерело: розраховано автором за даними [1]
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Катар (78 829 дол. США), Норвегія (76 266 дол. США), США 
(55 904 дол. США) та Сінгапур (53 224 дол. США). Варто звер-
нути увагу, що серед пострадянських країн показник вітчизня-
ної економіки є одним із найнижчих. 

Зауважимо, що в 2013 р. Україна в загальному рейтингу 
країн за рівнем ВВП, за різними підрахунками, займала  
109-е місце (із показником 3 867 дол. США) [4] та 113-е місце 
(із показником 3 867 дол. США) [5], а в 2014 р., за даними Сві-
тового банку, посідала 125-е місце зі значенням ВВП на душу 
населення 3 082 дол. США. Таким чином, через загальну полі-
тико-економічну кризу вітчизняна економіка в 2015 р. відносно 
попереднього року втратила 31,6%, або 973 дол. США ВВП 
на душу населення, що характеризує негативні наслідки тран-
сформаційних процесів економічної системи України. 

Дослідження стану земельного фонду відіграє визначальну 
роль у визначенні трансформаційного вектору аграрного сек-
тора економіки, тому потребує значної уваги визначення еко-

логічного стану земельного фонду України. Фонд земель 
сільськогосподарського призначення зменшився протягом 
2009–2014 рр. на 0,2% (82,2 тис. га), натомість площа забудова-
них земель зросла на 2,1%.

Протягом 2010–2014 рр. площа землекористування сіль-
ськогосподарських підприємств України збільшилась на 
22,8% і становила в 2014 р. 21258,2 тис. га (табл. 2). Їх пере-
важна частка належить сільськогосподарським угіддям, серед-
ній обсяг яких становив 18 933,0 тис. га, а відносно базового 
року значення зросло на 24%: від 16 577,2 тис. га в 2010 р. 
до 20 548,9 тис. га в 2014 р. Звернемо увагу, що в середньому 
93,6% сільськогосподарських угідь припадає на ріллю, площа 
якої в 2014 р. становила 19 293,4 тис. га, що на 25,2% більше, 
ніж у 2010 р. і на 0,5%, ніж у 2013 р. 

Охорона земель сільськогосподарського призначення 
передбачає передусім здійснення таких заходів, як будівниц-
тво протиерозійних гідротехнічних споруд і залуження сильно 

10
31

87
 

82
17

8 

78
82

9 

76
26

6 

55
90

4 

53
22

4 

51
64

2 

51
42

4 

51
06

8 

49
13

9 

35
70

2 

32
48

1 

84
47

 

65
83

 

57
87

 

21
09

 

19
65

 

17
40

 

10
83

 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

Лю
кс

ем
бу

рг
 

Ш
ве

йц
ар

ія
 

Ка
та

р 

Но
рв

ег
ія

 

СШ
А 

Сі
нг

ап
ур

 

Ав
ст

ра
лі

я 

Д
ан

ія
 

Іс
ла

нд
ія

 

Са
н-

М
ар

ін
о 

Із
ра

іл
ь 

Яп
он

ія
 

Ро
сі

я 

Бе
ло

ру
сі

я 

На
м

іб
ія

 

Ук
ра

їн
а 

Ні
ка

ра
гу

а 

М
ол

да
ві

я 

Пі
вд

ен
ни

й …
 

Середній показник у світі: 10023 дол. США 

Рис. 2. Рейтинг світового ВВП на душу населення в 2015 р., дол. США
Джерело: розраховано автором за даними [2]

Таблиця 1
Земельний фонд України, тис. га

Показник Роки Т пр, %2009 2010 2011 2012 2013 2014
Загальна земельна площа 60354,8 60354,8 60354,9 60354,9 60354,9 60354,9 100,0
Землі сільськогосподарського 
призначення 42813,7 42792,8 42776,9 42456 42744,5 42731,5 99,8

Ліси та лісовкриті площі 10591,9 10601,1 10611,3 10621,4 10624,4 10630,3 100,4
Забудовані землі 2499,1 2512,5 2523,2 2535,2 2542,6 2550,4 102,1
Землі під водою 2423,2 2423,5 2422,8 2423 2422,9 2426,4 100,1
Відкриті Заболочені землі 979,4 979,9 980,1 980,1 981,6 982,6 100,3
Інші землі 1047,5 1045 1040,6 1039,2 1038,9 1033,7 98,7

Джерело: розраховано автором за даними [1; 5]

Таблиця 2
Динаміка земельних площ сільськогосподарських підприємств України, (тис. га)

Показник Роки Т пр., % Середній 
розмір2010 2011 2012 2013 2014

Земельна площа сільськогосподарських 
підприємств, усього 17314,9 17152,2 21409 21166,9 21258,2 122,8 19660,2

у тому числі
сільськогосподарські угіддя 16577,2 16436,1 20665,5 20437,2 20548,9 124,0 18933,0
з них: рілля 15412,8 15334,3 19395,4 19186,7 19293,4 125,2 17724,5
сіножаті та пасовища 968,9 913,2 1065,2 1047,2 1053,6 108,7 1009,6

Джерело: розраховано автором за даними [1]
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деградованої і забрудненої шкідливими речовинами ріллі. До 
першого напряму відносять вали-канави, вали-тераси, вали- 
дороги, протиерозійні ставки (накопичувачі твердого стоку), 
водостійкі споруди, берегоукріплення. Варто зауважити, що в 
питанні здійснення заходів з охорони земель виявлено нега-

тивну динаміку. Протягом 2010–2014 рр. зведення валів-кана-
лів було на 90,2% менше, ніж у 2010 р., протиерозійних ставків 
(накопичувачів твердого стоку) найбільше зведено в 2012 р. 
(19,2 га), а в 2014 р. показник знизився до нуля, тоді як бере-
гоукріплення в 2014 р. становило 0,2 км на відміну від показни-

ків 2010 р. (4,3 км) та 2012 р. (9,0 км).
Разом із тим необхідно звернути увагу, 

що у 16 раз збільшилась будова валів-доріг 
у 2014 р.: від 0,1 км у 2010 р. до 1,6 км у 
2014 р. Звертаючи увагу на проведені приро-
доохоронні заходи, направлені на залуження 
сильно деградованої і забрудненої шкідли-
вими речовинами ріллі, необхідно заува-
жити, що їх показник значно знизився, що 
не відповідає загальним потребам аграрного 
ринку. Так, найбільша площа за даним напря-
мом була оброблена в 2011 р. і становила 
1 383,0 га, але в 2014 р. показник становив 
40,2 га, що на 96% менше, ніж у 2010 р.

Активне застосування засобів захисту 
рослин має негативний вплив на загальні 
трансформаційні процеси аграрного ринку, 
тому виникає необхідність у нівелюванні 
зазначеного впливу, яке проводиться шля-
хом вапнування та гіпсування ґрунтів, на 
яких сільськогосподарськими підприєм-
ствами здійснювались такі заходи (рис. 3). 
Встановлено, що протягом 2010–2014 рр. 
зростає площа, на якій здійснювались 
засоби захисту рослин: від 12 239 тис. га 
до 14 005,3 тис. га.; найвищий обсяг був у 
2013 р. – 14 981,8 тис. га. Із них значна частка 
належить площі, на якій застосовувались 
пестициди, використання яких має негатив-
ний вплив на екологічність сільськогосподар-
ського виробництва. 

Аналізуючи стан екологічних показників 
трансформаційного розвитку аграрної еконо-
міки країни, варто зосередити увагу на тен-
денціях внесення мінеральних та органічних 
добрив, яке визначає не лише якість виробле-
ної продукції, насамперед віддзеркалює стан 
навколишнього середовища. Доведено, що 
протягом 1990–2014 рр. зменшується частка 
площ, оброблених мінеральними добривами, 
у структурі загальної площі сільськогоспо-
дарських угідь (рис. 3). 

Таким чином, темп росту внесення міне-
ральних та органічних добрив, розрахований 
ланцюговим методом, засвідчив зростання 
показника використання мінеральних добрив 
та скорочення органічних добрив (рис. 3) Так, 
найвищий темп росту внесення мінеральних 
добрив був у 2001 р. (143,3%), а в 2009 р. 
його значення було найменшим – 83,3%. 
Мінімальний показник у використанні міне-
ральних добрив виявлено у 2003 р. – 77,5%, 
а в 2014 р. його значення було найбільшим – 
102,5%.

Порівнюючи рівень утворення відходів 
від різних видів діяльності, зауважимо, що 
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 Джерело: розраховано автором за даними [1]

Рис. 4. Темп росту внесення мінеральних та органічних добрив  
у сільськогосподарських підприємствах України, крім малих 

(на одиницю площі, у % до попереднього періоду) 
Джерело: розраховано автором за даними [1]

Рис. 5. Утворення відходів в Україні від економічної діяльності  
підприємств та організацій, тис. т

Джерело: розраховано автором за даними [1]
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частка в ньому сільського господарства в 2010–2014 рр. не 
перевищувала 3%: у 2011 р. її рівень був найбільшим і стано-
вив 2,81%, а найменший – у 2010 р. – 2,04%. У натуральному 
вираженні утворення відходів в Україні мало незначну тенден-
цію до зниження в 2010–2014 рр., але необхідно зауважити, що 
в 2011 р. помітне було збільшення показника на 45,2% і ста-
новило 12 438,2 тис. т. Крім того, загрозу екологічному стану 
аграрного сектору становлять викиди в атмосферу, які зміню-
ються відповідно до трансформаційних тенденцій (табл. 3).

Виявлено, що в умовах швидкого розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва викиди в 
атмосферу мають тенденцію до збіль-
шення в 2009–2013 рр., але в 2014 р. 
помітне скорочення показника, що 
пов’язано зі складними політико- 
економічними умовами, а саме про-
веденням антитерористичної операції 
в Луганській та Донецькій областях 
та окупацією Автономної Республіки 
Крим. 

Протягом досліджуваного періоду 
частка сільського, лісового та рибного 
господарства у загальній структурі 
викидів в атмосферу від стаціонарних 
джерел забруднення має тенденцію 
до збільшення і становить від 1,6% 
у 2009 р. до 2,4% у 2014 р., що свід-
чить про погіршення стану виробни-
цтва сільськогосподарської продукції. 
Разом із тим зростають і обсяги вики-
дів від підприємств даного виду еко-
номічної діяльності в 2010–2013 рр. 
Так, у 2010 р. значення показника на 
16,4% більше, ніж у попередньому 
році, а у 2013 р. – на 11,5%. У 2014 р. 
характерним було зменшення викидів 
в атмосферу від стаціонарних джерел 
забруднення на 13,7%.

Стратегічними цілями структур-
ної політики є забезпечення продо-
вольчої безпеки держави шляхом 
просування політичних зобов’язань 
на підтримку продовольчої безпеки 
та досягнення необхідного рівня 
інформованості щодо споживання 
продуктів харчування населенням. 
Пріоритетною ціллю є підвищення 

продуктивності та сталості сільського, лісового та рибного 
господарства, що має досягатися реалізацією стратегій під-
тримки високопродуктивних секторів сільського господарства 
з одночасним збереженням природних ресурсів. 

Забезпечення інклюзивності та ефективності аграрної 
системи України має здійснюватися шляхом державної під-
тримки малих та середніх фермерських господарств, що віді-
грають найважливішу роль у зростанні рівня зайнятості сіль-
ського населення і, відповідно, у зниженні рівня бідності. 
Подолання бідності сільського населення є головним пріори-

Стратегічна ціль полягає у кількісних та якісних змінах будови сільського 
господарства з метою сталого розвитку аграрної сфери економіки

Цілі першого порядку

Оптимальні 
пропорції галузей 

сільського 
господарства 

Усунення 
диспропорцій у 

межах національної 
системи економіки 

Будова раціональної 
структури аграрної 

економіки 

Забезпечення сталого розвитку:
- оптимізація галузевої структури з 
метою збереження екосистеми регіону;
- оптимальне просторове та 
географічне розміщення 
сільськогосподарського виробництва.

Формування конкурентоздатного 
сільського господарства:
- вхід у світовий економічний простір;
- економічна частина інтеграційних 
заходів;
- залучення інвестицій у сільське 
господарство.

- системність;                            - комплексність;                            - безперервність; 
- гнучкість;                                - компліментарність;                     - пріоритетність;
- спадковість;                             - альтернативність;                       - законність.
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Таблиця 3
Динаміка викидів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

Показник Рік Середній 
показник2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всього 3928,1 4131,6 4374,6 4335,3 4295,1 3190,4 4042,5
Сільське, лісове та рибне 
господарство 61 71 72,7 80 89,2 77 75,2

Частка сільського, лісового  
та рибного господарства, % 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1 2,4 1,9

Т пр. ланц.(всього), % 105,2 105,9 99,1 99,1 74,3 Х
Т пр. ланц. (с/г), % 116,4 102,4 110,0 111,5 86,3 Х

Джерело: розраховано автором за даними [1]

Рис. 6. Засади формування структурної політики
Джерело: власні дослідження
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тетним завданням державної політики. Ця проблема є досить 
складною та актуальною, має вирішуватися шляхом створення 
відповідних умов до доступності бідного населення до про-
дуктів харчування, енергетичних та інформаційних ресурсів. 
Політика соціального захисту є достатньо розповсюдженою, 
але досвід свідчить про низьку ефективність заходів соціаль-
ної підтримки. Підтримка підприємств галузей сільського 
господарства шляхом податкової пільгової політики відносно 
малих та середніх підприємств дає можливість використання 
сільськогосподарськими підприємствами додаткових трудових 
ресурсів зі значним рівнем оплати праці [6; 7]. 

Важливим завданням структурної політики є забезпечення 
стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом фінан-
сової підтримки в умовах дії стихійних лих та техногенних 
катастроф. Це стає особливо актуальним в Південному регіоні, 
оскільки частина земель сільськогосподарського призначення 
знаходиться в зоні ризикованого землеробства. У цьому контек-
сті важливості набувають розробки окремих програм розвитку 
сільського господарства півдня України [7]. 

Структурно-модернізаційною концепцією передусім 
визначаються оновлення технологій виробництва та струк-
турна перебудова сільського господарства. Згідно з її заса-
дами, акцент робиться на внутрішній ринок, зростання 
споживчого попиту на продукти харчування, розширення 
суспільного виробництва, яке сприяє поступовому зни-
женню інфляції та підвищенню якості сільського населення. 
Концепцією передбачається збереження достатньо активної 
ролі держави щодо визначення цілей та пріоритетів роз-
витку основних галузей сільського господарства, її завдань 
як інвестора у формуванні крупного національного капіталу 
та виконання ролі гаранта збереження ключових систем жит-
тєзабезпечення населення.

Проблемним моментом концепції є виключення структур-
них елементів економічної системи на основі існуючого попиту, 
який не відображає реальних потреб сільського господарства 
у фінансових, трудових та інформаційних ресурсах. Обраний 
режим фінансової економії посилює попитові обмеження, що 
призводить до примітивізації сільськогосподарського вироб-
ництва завдяки втраті доступу до наукомістких, технологічно 
складних виробництв. Досвід передових країн свідчить про 
необхідність орієнтації на «випереджальний попит», на пер-
спективні порівняльні конкурентні переваги.

Висновки. Структурно-модернізаційна концепція базу-
ється на поетапному підході до вирішення стратегічних завдань 
трансформації сільського господарства. Зокрема, потребує 
активізації інституційна політика держави відносно сільського 
господарства за рахунок цілеспрямованого використання капі-
талів фінансово-промислових груп, що розширює їх вплив на 
формування нової структури сільського господарства в аспекті 

виробництва та власності. Основним завданням постає забез-
печення простого відтворення, модернізація основних галузей 
сільського господарства з подальшою стабілізацією внутрішніх 
цін на продукти харчування та промислову групу товарів. 
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НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІСТ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ ЯК ОСНОВА 
КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті запропоновано нове трактування 
змісту теорії вартості в контексті «новостворена вар-
тість є результатом спожитої вартості». Трактування 
базується на реаліях практики організації економічних 
відносин. На основі пропонованого змісту теорії вар-
тості обґрунтовано висновки за основними аспектами 
актуальних проблем реалізації економічних реформ 
в Україні. Отримані висновки можуть стати основою 
формування прагматичної та ефективної концепції еко-
номічного зростання в Україні. 

Ключові слова: спожита вартість, новостворена 
вартість, економічні ресурси, капітал, власність, корис-
тування, розпорядження, наймана праця, прогнозування. 

Постановка проблеми. Усі проблеми економічного роз-
витку як у світі, так і в Україні пов’язані з організацією процесу 
економічного відтворення, створення та розподілу вартості на 
всіх рівнях економічних систем. Новостворена вартість має 
своє «джерело», тому логічно, що для стимулювання вироб-
ництва новоствореної вартості слід передусім приділяти увагу 
цьому джерелу. Таким джерелом вартості, згідно з теорією тру-
дової вартості (яка є домінуючою концепцією), є праця. Однак 
із визнанням праці основним джерелом новоствореної вартості 
вона разом із тим не визнається як основний інструмент еко-
номічного розвитку. Дане протиріччя між теорією і практикою 
формування вартості може бути вирішене лише після його нау-
кового опрацювання. Таке опрацювання, своєю чергою, мож-
ливе лише за умови заміни сліпої віри в істинність теорії трудо-
вої вартості на її критичний аналіз та пошук адекватної реаліям 
економічного життя і більш прийнятної альтернативи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі кон-
цепції джерел створення вартості можна звести до двох осно-
воположних напрямів: трудової теорії вартості та «граничної 
корисності блага». Трудову теорію вартості, яка «визрівала» 
майже ціле сторіччя, започаткували і розробляли Д. Рікардо 
[1] і А. Сміт [2], а завершив її формування К. Маркс [3]. Тео-
рію «граничної корисності» запропонували й обстоювали 
Є. Бем-Баверк [4], Ф. Візер [5], У.С. Джевонс [6], К. Менгер [7]. 
Шукали компромісів між двома антагоністичними підходами 
А. Маршалл [8], М. Туган-Барановський [9]. Наукові напра-
цювання С.Г. Міхнєвої виглядають як альтернатива існуючим 
поглядам, однак її трактування знань як джерела вартості [10] 
не вносить ясності в дане питання, адже кількісна та вартісна 
оцінка субстанції «знання» є не менш проблемною,чим вар-
тісна оцінка праці або «блага». Як наслідок, у вітчизняній еко-
номічній науковій думці відсутні досьогодні будь-які нові або 
практично корисні підходи до обґрунтування джерел вартості. 
Проблема залишається недостатньо науково опрацьованою та 
актуальною. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Сучасні вітчизняні науковці здебільшого зосереджують 
свою увагу на коментуванні теорії трудової вартості або на пов-
ному її неприйнятті,не пропонуючи нічого альтернативного. 
Таку ситуацію можна обмежити теоретичною науковою про-
блематикою. Однак наука має бути практично орієнтованою, 
тому маючи науково обґрунтовані знання щодо джерела варто-
сті, можливо буде сформувати систему дій щодо забезпечення 
її приросту, економічного зростання. Проблемою є також те, 
що вітчизняною економічною наукою ігнорується зв'язок між 
теорією вартості та відносинами власності. Таке ігнорування 
призводить до того, що широкі маси суб’єктів економічної 
діяльності в Україні залишаються як би «поза дією» законів 
вартості, не вмотивовані до створення новоствореної вартості. 
І дана ситуація має своє розв’язання, на думку автора, через 
пошук взаємозв’язку між змістом теорії вартості та відноси-
нами власності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні нового бачення змі-
сту теорії вартості, визначення в якості джерела новоствореної 
вартості спожитої вартості у її взаємозв’язку з відносинами 
власності із формулюванням можливих та позитивних наслід-
ків пропонованої парадигми для активізації економічного 
зростання в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Очевидно, що 
як суспільство, так і система державного управління, очікує від 
економічної науки не безрезультатних дискусій щодо тракту-
вання змісту наукових термінів, що є поширеною практикою, 
а формування логічних концепцій, що можуть мати практичне 
застосування та забезпечать практичний ефект. Сьогодні очіку-
ваний практичний ефект від вітчизняної економічної науки – це 
забезпечення сталого економічного розвитку України, форму-
вання «дорожньої карти» руху до успішної економіки на основі 
вимірних критеріїв цього успіху.

Всю сукупність критеріїв оцінки рівня економічного роз-
витку можна поділити на три групи: перша – виробничі параме-
три (приріст реального національного доходу (НД), реального 
валового внутрішнього продукту (ВВП), а також збільшення 
обсягів НД та ВВП на душу населення [11]); друга – соці-
альні і третя – нематеріальні, духовні (наприклад, «коефіцієнт 
щастя»). Відкинувши від економіки невимірні духовні субстан-
ції, отримуємо виробничі та соціальні критерії рівня економіч-
ного розвитку. Їх узагальненням може бути, на нашу думку, два 
критерії: обсяг та приріст виробництва валового внутрішнього 
продукту як загалом так і на душу населення; ступінь розпо-
ділу національного багатства між багатими та бідними катего-
ріями населення (прийнятий нині критерій – співвідношення 
доходів 10% найбагатших та 10% найбідніших груп населення 
в країні). За зміни сучасних економічних догм на пропонований 
автором підхід як критерій економічного розвитку можливо 
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буде використовувати не дохід (він є дзеркалом економічних 
ресурсів і не завжди адекватно відображає реалії, оскільки 
віддача ресурсів суттєво різниться), а самі економічні ресурси, 
національне багатство та його розподіл між громадянами – 
його власниками. 

Виходячи із пропонованих критеріїв, можна констатувати, 
що для забезпечення економічного розвитку України системі 
державного управління необхідно зосередитись на таких прі-
оритетах:

1) забезпечити зростання обсягів валового внутрішнього 
продукту;

2) забезпечити тенденцію покращання співвідношення 
доходів 10% найбагатших та 10% найбідніших груп населення 
в Україні хоча б до тих параметрів, які існують у західноєвро-
пейських країнах. 

Щодо першого пріоритету, він і шляхи його досягнення 
на перший погляд є очевидними, з іншого боку, очевидним 
і малодослідженим є його зв'язок із другим пріоритетом, а 
це питання мотивації до економічної діяльності широких 
мас населення. Як причину відсутності суттєвого прогресу у 
світі щодо вирішення проблем бідності бачимо можливості 
для відносного вирівнювання доходів населення на початку 
їх створення (створення вартості), а не на стадії розподілу. 
В існуючій моделі соціального вирівнювання через бюджет 
довести науково та практично обґрунтованість та справед-
ливість такого перерозподілу концептуально неможливо, 
наслідком чого є тимчасове згладжування проблеми замість 
її вирішення. Виглядає так, що використання в Україні моделі 
соціального вирівнювання через бюджет взагалі сьогодні є 
неприйнятним, оскільки для запровадження таких механізмів 
час упущено, у постіндустріальному суспільстві виникли нові 
механізми як створення, так і розподілу (приховування) дохо-
дів (офшори є яскравим прикладом цього). 

Практика світового економічного розвитку свідчить, що є 
пряма залежність між його темпами та ступенем мотивації тих, 
хто створює новостворену вартість. А створюють її дві кате-
горії продуцентів: власники засобів виробництва та наймані 
працівники. Згідно з теорією трудової вартості, «праця» най-
маних працівників створює вартість, а не діяльність власників 
капіталу, згідно з теорією трудової вартості, вони не є носіями 
«праці». Інтереси власників засобів виробництва, бізнесу обме-
жені прибутковістю їх бізнесу, і ця прибутковість часто для них 
зростає за обмеженого використання найманих працівників, за 
обмеження їх ініціативи, рівня заробітної плати. 

Дотримуючись концепції трудової вартості, вирішити про-
тиріччя між інтересами населення (яке в Україні у своїй масі 
є фактичними або потенційними найманими працівниками) 
і інтересами власників засобів виробництва, з іншого боку, 
неможливо, про що свідчить практика економічного життя. 
В економіці демократичної країни України для вирішення вка-
заного конфлікту інтересів, відповідно, все має бути приведене 
до одномірності, все населення, як власники, так і наймані пра-
цівники, мають бути однаково вмотивовані в результатах еконо-
мічної діяльності. У даному сенсі є два варіанти: перший – усі 
є найманими працівниками в держави – власника (державний 
капіталізм, реалії радянської економічної системи, що втратили 
сьогодні будь-який сенс), другий – усі громадяни – власники і 
співвласники. 

Другий варіант – єдино можливий для успіху національної 
економіки України, питання лише в його науковому обґрунту-
ванні та практичній імплементації. Потенційним опонентам 

можна відповісти коротко, міркуємо від зворотного: хто і коли 
практично або теоретично довів, що такий варіант економіч-
ного життя неможливий?

Визначимось з ідентифікацією поняття «власник». Загалом, 
усі є власниками чогось, тих чи інших економічних ресурсів 
(а такими є усі, що мають вартість) – одягу, мобільних теле-
фонів і т. п. І з економічної точки зору вся власність, будь-які 
економічні ресурси є продуктивними, джерелом новоствореної 
вартості. Однак на даний час усіх членів суспільства не будемо 
ідентифікувати як власників, оскільки більшість населення або 
працює як наймані працівники, або мають малий чи середній 
бізнес, в якому вони приймають безпосередню трудову участь 
нарівні з працівниками, або як менеджери. Ця категорія теоре-
тичних «власників» (власники малого та середнього бізнесу), 
власне, є об’єктом експлуатації з боку великого бізнесу в не 
меншій мірі, ніж наймані працівники. Сьогодні є також зако-
нодавчі та ментальні трактування хто власник продуктивних 
ресурсів, а хто – ні, які змушують обмежити на сьогодні коло 
власників як таких, лише тими, хто обмежений лише юридич-
ними межами власності на той чи інший об’єкт і не обтяжений 
трудовими зусиллями щодо користування своєю власністю, 
продукуванням новоствореної власності.

У контексті ідентифікації власності на економічні ресурси, 
які, власне, і є об’єктом відтворення, важливо також визначи-
тись з їх змістом. На сьогодні з цим немає однозначності, існує 
низка публікацій учених із цього приводу в площині тракту-
вання змісту і процесу відтворення капіталу, але питання розу-
міння змісту об’єкта економічного відтворення залишається 
дискусійним [12]. Виходячи з реалій практики організації 
економічного життя автор обґрунтував власну позицію щодо 
даного питання в монографії «Україна: наукові основи еконо-
мічного прогресу в ХХІ столітті» [13]. Якщо коротко, позиція 
зводиться до того, що економічними ресурсами, капіталом, 
можна вважати лише такі, з усієї їх сукупності (які трактуються 
сьогодні як економічні), що відповідають двом критеріям. 

Перший – відповідність кількісного виміру і вартісної 
оцінки згідно зі стандартами бухгалтерського обліку. Відпо-
відно, облік не передбачає вартісної оцінки людських ресурсів 
(персоналу), тому «людський капітал» – неекономічна кате-
горія, що не є об’єктом економічного відтворення. Процес 
створення нової людини не передбачає «споживання вартості 
інших людей». Відповідно, люди також і не є об’єктом власно-
сті інших людей. 

Другий критерій – факт залучення до участі в процесі 
економічного відтворення. Згідно з цим, у створення природ-
них ресурсів не було здійснено ніяких вкладень (вони не є 
спожитою вартістю попереднього циклу), відповідно, вони  
(у т. ч. будь-яка земельна площа) не можуть трактуватись як 
економічні ресурси, не можуть мати вартості або бути об’єктом 
власності. 

Використавши два наведені «фільтри», ми в результаті 
маємо, що об’єктом економічного відтворення і, відповідно, 
об’єктом власності, об’єктивно є лише ті матеріальні речі, що 
були створені як результат економічного відтворення попе-
реднього циклу, набули вартості, мають вартісну оцінку (не є 
відходами). Усі інші трактування є суб’єктивними і не мають 
під собою ніякої логічної або наукової основи, суперечать прак-
тиці економічного життя. 

Сучасні вчені, поєднуючи теорію трудової вартості та 
теорію граничної корисності, визначають, що товари свою 
мінову цінність черпають із двох джерел – рідкісності і кіль-
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кості праці, що необхідна для їх добування. Констатується, що 
мінова цінність переважної більшості товарів визначається 
тільки працею [14]. Звичайно, вартість як спосіб виміру вини-
кає в результаті обміну, встановлюється так звана «мінова вар-
тість», але праця тут ні до чого (вона вимірюється часом і не 
має вартісних вимірників). Разом із тим речі, які не перебува-
ють у сфері обміну, також мають вартість, для вирішення даної 
дилеми винайдено поняття «корисність». Дана корисність 
є, безумовно, неекономічною субстанцією, яка не має своїх 
вимірників і застосування в економічній практиці. У практиці 
обліку вартість речей, що не перебувають у стадії обміну, вста-
новлюється методом аналогії: їх вартість – це вартість товарів, 
аналогів на ринку. Тому, на думку автора, слід уникати пошире-
ної підміни понять «новостворена вартість» і «мінова вартість» 
(джерелом обох визначається «праця»).

Найбільш важливе і принципове питання нашого дослі-
дження, це пошук відповіді на питання, що є джерелом ново-
створеної вартості. Найбільш поширений варіант: таким дже-
релом є праця найманих працівників. Що ж таке їх праця? 
Абстрактна невимірна категорія, що неначе вимірюється часом. 
Чомусь спожиті ресурси по обліку переносять свою вартість на 
новостворену продукцію, а не час переносить свою вартість на 
продукцію (згідно з «логікою» теорії трудової вартості). «Дже-
релом» нової води є спожита вода, «джерелом» новонарод-
жених дітей є їх батьки, а джерелом нової вартості є спожита 
вартість. 

Визнання цих реалій практики на науковому рівні приво-
дить, на думку автора, до глибоких і конструктивних для наці-
ональної економіки висновків. 

1. Якщо нова вартість є результатом спожитої, а спожита 
вартість – це капітал, який має свого власника (лише він пов-
ною мірою реалізує права користування та розпорядження 
капіталом), то приріст цієї вартості може бути забезпечений 
лише власниками капіталу, економічних ресурсів. 

Найманий працівник таким не є, він лише тимчасово вико-
нує часткову функцію власності – користування капіталом 
(без функції розпорядження). Відповідно, наймана праця не є 
продуктивною ні для найманого працівника, ні для власника 
капіталу, ні для держави в цілому, це призводить до часткових 
(юридичною термінологією – нікчемних) результатів праці. 
Поділ поняття «власність» на «володіння», в сенсі розпоря-
дження, та на «користування», в сенсі праці найманого пра-
цівника з ресурсами, власником яких він не є, – абсолютно 
штучне, протиприродне і під собою не має ніякого обґрунту-
вання. Володіння людини певним капіталом у повному сенсі 
даного поняття (розпорядження з одночасним користуванням) 
і є її реальна продуктивна «праця». Місце власника у процесі 
створення нової вартості наведено на рис. 1. 

Спожита 
вартість, капітал 

(власність)

Створена 
вартість, капітал 

(власність)

Власник 
капіталу

Власність як процес 
використання 

капіталу, «праця»

Рис. 1. Власність як єдине джерело новоствореної вартості

Теза «будь-хто в ринковій економіці може бути власником 
економічних ресурсів», як свідчить практика (адже ніхто не 

проти бути таким власником), на практиці не реалізується ніяк 
і перспектив реалізації цієї тези за існуючого розуміння дже-
рел вартості немає. Відповідно, сама теза є фікцією. Окрема 
«пересічна» людина буквально «відрізана» системою правил 
«бізнесу» від повноцінного володіння (розпорядження + корис-
тування) економічними ресурсами.

2. Якщо спожита вартість (а не праця найманих працівни-
ків) є джерелом новоствореної власності, то перше, з чого має 
почати держава для формування та реалізації концепції еконо-
мічного зростання, це створення відкритого реєстру власно-
сті на усі об’єкти, що трактуються як економічні ресурси на 
території країни, тотальна персоніфікація власності. Технічні 
можливості електронного врядування роблять це простим і 
легким для реалізації, було б бажання. Реєстр має охоплювати 
дві площини – особистісну та локально-територіальну (для 
рухомих об’єктів власності мають бути додаткові регуляторні 
механізми). Порівняння двох баз даних може дати відхилення, 
приведення яких до відповідності не є проблемою.

3. Якщо ми визнаємо, що джерелом новоствореної власно-
сті є спожита вартість, то, відповідно, суб’єкт (власник) спожи-
тої вартості (економічних ресурсів) є водночас суб’єктом (влас-
ником) новоствореної вартості (рис. 1) і, само собою, суб’єктом 
перетворення спожитої вартості в новостворену, тобто власни-
ком-працівником в одній особі. Відносини найманої праці втра-
чають за даного розуміння економічних реалій усілякий сенс. 
Підприємство – це товариство співвласників, де замість заро-
бітної плати співвласник отримує свою частку від реалізованої 
продукції. Така модель найефективніша та найсправедливіша з 
усіх відомих, вона відома як кооператив (кооперативний сектор 
у розвинених країнах становить біля 40 %), суть її чомусь мало-
відома в євроінтеграційній Україні.

4. Пропонований підхід до трактування спожитої вартості 
як єдиного джерела новоствореної вартості дає нам принципово 
інше бачення побудови податкової системи. Державні послуги 
надаються пропорційно до джерела вартості – спожитої вар-
тості (економічних ресурсів, саме їх охороняє армія, поліція і 
т. п.), саме тому лише економічні ресурси, їх вартість можуть 
бути об’єктом (базою) оподаткування і ніщо інше. Суб’єктом 
сплати податків можуть бути лише персоніфіковані власники 
цих ресурсів і ніхто інший. А чи отримують вони дохід, чи ні, 
державу це не повинно цікавити з точки зору оподаткування, 
це їх вільний вибір (демократія). Податкові ставки, безу-
мовно, повинні бути рівними для всіх власників (демократія, 
рівні умови). З іншого боку, податкові ставки – це «розцінки» 
за послуги, що надаються державою (вони легко піддаються 
обчисленню, розмір і структура бюджетних витрат не є засекре-
ченими). Відношення бюджету до вартості ресурсів (бази опо-
даткування) дає нам єдину для всіх ставку податку. Кожен пла-
тить єдину ставку податку ,в якій розшифровка – на армію, на 
освіту і т. п. (відповідно до статей бюджетних витрат). Зникає 
потреба в прогресивному оподаткуванні, соціальне вирівню-
вання відбувається в «автоматичному» режимі, зникає основа 
для так званого подвійного оподаткування. 

5. Концепція «єдине джерело новоствореної вартості – спо-
жита вартість» спрощує і нівелює дублювання управлінських 
функцій у системі державного управління. Вся діяльність у 
системі зосереджується на індикативному управлінні еконо-
мічними ресурсами, організації відносин між співвласниками, 
встановлення правил товарообміну між ними. Доходи власни-
ків перестають бути об’єктом управління, як і зникають і всі 
інші об’єкти сучасного державного регулювання економіки. За 
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рахунок цього система національної економіки стає прозорою, 
прогнозованою, здатною до оптимізації. Стають можливими 
та раціональними системи прогнозування, обліку, статистики 
та аналізу. Прогнозування є першою і тому найактуальнішою 
для вдосконалення в Україні функцією управління. У резуль-
таті річного стажування в університеті США автор здійснив 
адаптацію системи макроекономічного програмування, що 
використовується в розвинених країнах, до українських реалій. 
Опрацьовані методики відображені в опублікованій монографії 
[15]. За пропонованого підходу державне управління автома-
тично стає ефективнішим у рази порівняно з прийнятим під-
ходом. У принципі міняється розуміння так званої «державної 
власності». Нею є лише персоніфікована власність тих людей, 
які виконують функції державного управління. І новостворену 
вартість у системі державної (водночас їх приватної) власно-
сті вони створюють лише за рахунок надання якісних управ-
лінських послуг населенню (сукупності власників) на основі 
визначених розцінок за послуги з державного управління – від-
повідних податкових ставок у складі єдиного податку. 

6. Бюджетна система за пропонованого підходу перетво-
рюється в сукупність цільових фондів, сформованих через 
сплату цільових податків населенням (власниками економіч-
них ресурсів) для реалізації на основі суспільного консенсусу 
тих чи інших цільових програм на тому чи іншому рівні об’єд-
нання громадян – власників (місцевий, регіональний, держав-
ний). Маніпулювання бюджетними коштами за такого підходу 
виключається концептуально. 

7. Якщо спожита вартість (ресурси) є джерелом новоство-
реної вартості (товарів і послуг, нових ресурсів), то економічні 
ресурси, що споживаються, мають декларуватись (для системи 
державного та громадського обліку, тобто статистики) їх власни-
ками постійно, відповідно, очевидним є декларування їх зносу. 
Їх знос, споживання – це собівартість товарів, робіт і послуг, що 
поставляються власниками – продуцентами на ринок. Тоді стає 
можливим перехід від хаотичного, спекулятивного ціноутво-
рення до більш справедливого та науково обґрунтованого. Еко-
номічна наука правильно стверджує, що індивідуальна ціна 
товару – це його суспільна собівартість. За сучасної системи 
обліку індивідуальні собівартості та як їх середньозважена 
суспільна собівартість є невідомими, що унеможливлює впо-
рядкування системи ціноутворення та загалом регулятивні мож-
ливості держави у сфері економіки. За пропонованого підходу, 
знаючи знос ресурсів, а приховати його (як у випадку маніпулю-
вання декларуванням доходів) неможливо (для цього слід прихо-
вати, власне, самі ресурси, що виключено), середня (суспільна) 
собівартість сукупності виробників на певний товар і на певному 
ринку є відомою на кожен момент часу і вона є загальновизна-
ною, прозорою і справедливою ціною (яка міняється з часом 
пропорційно зміні суспільних (середніх) витрат). Такий меха-
нізм ціноутворення потребує встановлення також нових правил і 
способів контролю конкурентної боротьби. Система придбання 
товарів та послуг споживачами має повністю перейти на плано-
вий механізм попередніх замовлень. 

Висновки. Бачимо, що проста і очевидна теза, що, власне, 
не потребує якихось додаткових теоретичних доказів і обґрун-
тувань, щодо того, що новостворена вартість (товар, послуга) 
створюється не міфічною «працею» або часом, а за рахунок 
спожитої вартості, дає принципово інше бачення економічних 
реалій та можливостей до їх вдосконалення з метою забезпе-
чення економічного зростання в Україні. Доказом очевидності 
спожитої вартості як джерела новоствореної є вся наявна прак-

тика економічних відносин, економічного обліку, адже згідно з 
обліком, не абстрактні час або праця переносять свою вартість 
на новостворений продукт, а саме спожиті економічні ресурси, 
їх вартість. Роль власника в процесі економічного відтворення 
потребує також конкретизації. Лише спроба в даній публікації 
визначити межі власності на економічні ресурси дає конкретні 
та далекосяжні практичні висновки. Подальші дослідження 
змінять економічну парадигму і, відповідно, економічні реалії. 

Отже, можна визначити, що конкретизація теорії вартості в 
економічних реаліях сьогодення в поєднанні з перетворенням 
власника з абстрактного юридичного «володаря» на відпові-
дальну за результати використання власності особу потребує 
подальших досліджень і дає нам принципово нове і практично 
актуальне бачення можливостей щодо формування та реаліза-
ції концепції економічного зростання в Україні. 
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Недбалюк А.П. Новый взгляд на содержание  
теории стоимости как основа концепции экономиче-
ского роста в Украине

Аннотация. В статье предложена новая интерпрета-
ция содержания теории стоимости в контексте «вновь 
созданная стоимость является результатом потреблен-
ной стоимости». Интерпретация базируется на реалиях 
практики организации экономических отношений. На 
основе предлагаемого содержания теории стоимости 
обоснованы выводы относительно основных аспектов 
актуальных проблем реализации экономических ре-
форм в Украине. Полученные выводы могут стать ос-
новой формирования прагматической и эффективной 
концепции экономического роста в Украине.

Ключевые слова: потребляемая стоимость, вновь 
созданная стоимость, экономические ресурсы, капитал, 
собственность, пользование, распоряжение, наемный 
труд, прогнозирование.

Nedbalyuk О.P. A new look at the contents of the 
theory of value as the basis of the concept of economic 
growth in Ukraine

Summary. The paper proposed a new interpretation 
of the content of the theory of value in the context "newly 
created value is the result of consumption of value". The 
interpretation is based on the realities of the practice of eco-
nomic relations. Based on the proposed content of the theo-
ry of value grounded made conclusions concern of the main 
aspects of the actual problems of implementation of eco-
nomic reforms in Ukraine. Those findings should be used 
such the basis of forming a pragmatic and efficient concept 
of economic growth in Ukraine.

Keywords: consumed value, newly created value, eco-
nomic resources, capital, ownership, use of property, dis-
posal of property, wage labor, economic forecasting.
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА  
ВИРОБНИКІВ СИРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. У статті висвітлено питання сутності, 
значення та необхідності постійного вдосконалення 
маркетингової товарної політики українськими вироб-
никами продукції сиру. Запропоновано характеристику 
видів сиру для дослідження їх конкурентоздатності. 

Ключові слова: товар, маркетингова товарна полі-
тика, споживчі товари, продукція сиру, товарний асор-
тимент, ринок сиру, асортимент продукції сиру, конку-
рентоздатність виду сиру.

Постановка проблеми. У механізмі функціонування 
товарного ринку, який зумовлюється попитом, пропозицією, 
ціною і конкуренцією, наріжним каменем є товар – носій функ-
ціонально-цінних властивостей для задоволення потреб існу-
ючих і перспективних споживачів. Для того щоб товар дійсно 
став товаром, його необхідно створювати на основі глибоких 
науково-технологічних і маркетингових досліджень щодо 
потреб запитів і вподобань споживачів, а також умов функці-
онування ринкового середовища, насамперед конкурентного 
середовища.

У системі ринкового господарювання товар є індикатором 
економічної потуги й активності виробника. Саме товар на 
ринку визначає економічний стан підприємств – товаровироб-
ників продукції сиру, адже їх комерційний успіх безпосередньо 
залежить від пропонованих ними тих видів сиру, які бажає і 
хоче споживати кінцевий покупець.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
теоретико-методичних підходів до товарної політики вироб-
ничих підприємств у галузях національного господарства при-
свячені наукові праці Гаркавенко С.С., Базилевич В.Д., Боняр 
С.М., Захожая В.Б., Криковцевої Н.О., Кортельової Н.В., Луція 
О.П., Мороз Л.А., Мочерного С.В., Чухрай Н.І. та ін. Проте в 
наукових працях недостатньо приділено уваги вдосконаленню 
товарної політики виробників продукції сиру. Зокрема, відсутні 
науково обґрунтовані способи оцінки конкурентоздатності пев-
ного виду сиру. 

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-методичних 
засад та обґрунтуванні практичних способів удосконалення 
маркетингової товарної політики виробників сиру національ-
ного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична 
економія [9] трактує товар як продукт праці, який задовольняє 
певну потребу людини і виробляється не для власного спожи-
вання, а для продажу, для обміну. При цьому товар розглядається 
як такий, що має двоїстий характер, а саме: споживну вартість – 
здатність продукту задовольнити конкретну потребу людини і 
вартість – уречевлену в товарі працю виробників, здатність при-
рівнюватись до інших товарів і обмінюватися на них.

Дещо по-іншому дає визначення товару Ф. Котлер [5]. 
Він стверджує, що товар – це всі ті речі, які задовольняють 
бажання чи потреби і пропонуються на ринку з метою при-

вертання уваги, придбання покупцем, використання або спо-
живання ним.

За призначенням товари як об’єкти продажу та купівлі, за 
сферами застосування поділяються на два класи:

- споживчі товари, або товари широкого вжитку;
- товари виробничого призначення.
Споживчі товари призначені для задоволення власних або 

домогосподарських потреб. Ці товари мають різну класифі-
кацію, а саме: товарознавчу, торговельну, статистичну, митну, 
міжнародну. Кожна з цих класифікацій має свою конкретну 
ціль щодо характеристик комерційної, товарознавчої, митної та 
маркетингових ознак товарів.

Для того щоб товар у реальному виконанні ефективно задо-
вольняв потреби цільового сегменту ринку сиру, підприємства 
молокопереробної галузі разом із роздрібними продавцями 
повинні постійно і науково обґрунтовано здійснювати маркетин-
гову товарну політику. Остання в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби є запорукою комерційного успіху для товаровиробни-
ків як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у 
рамках яких один або декілька товарів використовуються як 
основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми 
[10, с. 184].

Вчені-економісти розглядають маркетингову товарну полі-
тику як структуру, яка складається з трьох основних блоків:

• розробки товару;
• обслуговування товару;
• виведення з ринку застарілих товарів (елімінювання) 

[6, с. 10].
У наведеній структурі найважливішим є перший блок – 

розробка товару, яка може здійснюватися способом розробки 
принципово нового товару або вдосконаленням уже існуючих 
на ринку товарів. Стосовно продукції сиру, то очевидним є те, 
що виробники цієї продукції повинні зосереджувати значну 
увагу на вдосконаленні певних типів сирів. Насамперед йдеться 
про зміну певних споживчих характеристик конкретного виду 
сиру відповідно до потреб і запитів цільового сегменту ринку.

Для ринку сиру надзвичайно важливе значення має другий 
блок маркетингової товарної політики – обслуговування про-
дукції сиру, що пов’язано з процесами забезпечення умов збере-
ження тієї сукупності біологічних характеристик, які задоволь-
няють запити й очікування прихильників певних марок сиру.

Обслуговування продукції сиру передусім передбачає 
організацію логістики, тобто процесу управління товарорухом 
щодо збереження якості сирів і контроль цієї якості. Ефективна 
логістика базується на ретельному підході до вибору каналів 
розповсюдження та їх структури, адже чим більшу кількість 
рівнів містить канал збуту, через які проходить продукція сиру 
на шляху до кінцевого споживача, тим більший ризик утратити 
не тільки відомості про виробників, відповідальних за якість, а 
й саму якість [6, с. 11].
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У зв’язку з цим суб’єктам ринку продукції сирів, до яких 
висуваються жорсткі вимоги щодо їх якості, доцільно скоро-
чувати до мінімуму кількість рівнів товароруху. Водночас для 
збереження якості різних типів сиру необхідно ретельно дотри-
муватися умов і режимів його транспортування в належно облад-
наних транспортних засобах та зберігання на складах і в місцях 
продажу відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог.

Індикаторами виведення конкретних видів сиру з ринку 
може бути зниження обсягів попиту і збуту та скорочення 
частки ринку і зменшення норми прибутку.

Проведення маркетингової товарної політики в діяльності 
підприємств – виробників сиру пов’язане не лише з участю 
у формуванні відповідних біологічних та харчових власти-
востей, що є надзвичайно важливим, але, головним чином, з 
оцінкою і забезпеченням належного рівня факторів оточення 
певного типу сиру. Йдеться про створення і вдосконалення 
характеристик, які формують привабливість конкретного типу 
сиру та попит на нього. 

Основними цілями маркетингової товарної політики під-
приємств молокопереробної галузі мають бути:

• оптимізація товарної номенклатури й асортименту;
• розробка, впровадження і постійне поліпшення сис-

теми управлення якістю;
• створення конкурентних переваг сирів, які продукує 

підприємство;
• збільшення частки ринку сиру;
• зменшення витрат виробництва;
• збільшення частки ринку сиру, отже, й обсягів продажу 

та прибутків.
Товарна номенклатура молокопереробних підприємств 

характеризується виробництвом товарних груп, тісно пов’яза-
них між собою через подібність їх функціонування, наприклад 
молоко, сир, сметана і таке інше. Більш детальну оцінку пропо-
зиції продукції сиру можна отримати, аналізуючи асортимент 
цієї продукції.

Товарний асортимент представляє собою сукупність асор-
тиментних груп певного типу сиру, що пропонуються вироб-
ничо-збутовими підприємствами. Своєю чергою, асортиментна 
група є сукупністю асортиментних позицій виду сиру і харак-
теризується [7, с. 66]:

• шириною, яку визначає кількість запропонованих асор-
тиментних груп;

• глибиною, яка відображає наявну кількість позицій у 
кожної асортиментній групі;

• насиченістю, яка визначається загальною кількістю 
запропонованих товарів;

• зіставністю, яка відображає взаємозв’язок окремих 
асортиментних груп у контексті кінцевого споживання, діапа-
зону цін, каналів розподілу і таке інше.

Законом України «Про молоко та молочні продукти» [3] 
визначено основні засади державної політики щодо забезпе-
чення безпечності та якості молока і молочних продуктів. При 
цьому виокремлено положення про забезпечення внутрішніх 
потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту.

Для кінцевого споживача не цікавим є те, який існує вироб-
ничий асортимент продукції сиру. Його цікавить асортимент 
сирів у місцях продажу-купівлі, тобто торговий асортимент.

У зв’язку з цим важливе значення товарної політики у 
формуванні ринку сиру має управління асортиментом в ланці 
роздрібної торгівлі. Завданням управління асортиментом про-
дукції сиру є його оптимізація для збалансованості з попитом 

споживачів, забезпечення ефективної комерційної діяльно-
сті торговельних підприємств завдяки якісному задоволенню 
потреб і запитів кінцевих споживачів.

У обстежених автором десяти найбільших, великих та 
середніх торговельних підприємствах міста Києва і Київської 
області в липні 2015 р. насиченість асортименту по молоку 
коливалася від 13 позицій («Ашан», м. Київ) до 25 позицій 
(«Метро», м. Київ). Водночас насиченість торгового асорти-
менту по різних типах сирів коливалася від 19 позицій («Фора», 
м. Вишневе Київської обл.) до 36 позицій (оптовий ринок сіль-
ськогосподарської продукції «Столичний», м. Київ). 

В обстежених торгівельних підприємствах асортимент сиру 
був сформований молокопереробними підприємствами з бага-
тьох областей України та імпорту, тобто йдеться про широкий 
асортимент продукції сиру. Широкий і насичений асортимент 
сирів дає споживачам можливість вибору конкретного виду 
сиру відповідно до їх смаків та вподобань. Водночас широкий 
асортимент сирів вимагає від покупців витрачати більше часу 
і зусиль для ознайомлення й оцінки тієї чи іншої марки сиру, 
адже ці марки в багатьох випадках мало чим відрізняються 
одна від одної і це призводить до стурбованості та розгублено-
сті окремих споживачів під час прийняття рішень про купівлю.

Управління широким і насиченим асортиментом сирів із 
метою його оптимізації має базуватися на аналізі й оцінці його 
структури. Під останньою слід розуміти кількісне співвідно-
шення окремих марок сирів до асортименту сирів у цілому і 
виражене у відсотках.

Структура асортименту сиру, як і його класифікація в 
товарній політиці підприємств молокопереробної галузі і від-
повідних торговельних підприємств, розробляється для досяг-
нення певної мети. Так, якщо класифікація відображає лише 
якісний склад продукції сиру, то структура характеризується 
кількісною оцінкою і дає можливість для прийняття конкрет-
них практичних та економічно доцільних для підприємства і 
споживачів управлінських рішень.

Діяльність менеджменту суб’єктів ринку сиру національ-
ного господарства в товарній асортиментній політиці має базу-
ватися на тому, що структура функціональна і динамічна навіть 
за незмінного її якісного складу. Отже, асортиментну структуру 
продукції сиру в конкретному випадку необхідно розглядати і 
формувати відповідно до виконуваних нею функцій, основною 
з яких є належне задоволення запитів і потреб споживачів.

Об’єктами класифікації під час визначення структури асор-
тименту продукції сиру в конкретному торговельному підпри-
ємстві може бути її надходження, обсяги продаж окремих видів 
і марок та їх запаси. Структура може оцінюватись за показ-
никами кількості асортиментних одиниць сиру та їх ціни або 
лише за одним із цих показників. 

Із метою оцінки повноти асортименту сирів за відповідними 
ознаками можна порівнювати наявну асортиментну структуру з 
бажаною, яка встановлюється на основі аналізу попиту спожи-
вачів або розробляється у вигляді моделі асортименту. Остання 
представляє собою обґрунтовану еталонну структуру і може 
використовуватись як критерій оцінки товарного асортименту.

Асортиментні моделі можуть розроблятись на різних рів-
нях національного господарства: галузевому, регіональному, 
окремих виробничих і оптових та роздрібних торговельних 
підприємствах. Залежно від цього будуть використовуватися 
різні ознаки та різна глибина класифікації.

У формуванні продовольчого ринку національного госпо-
дарства для розроблення моделі товарного асортименту форму-
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ються відповідні комплекси продовольчої продукції за певними 
ознаками щодо особливостей товарного угрупування. Спорід-
неними ознаками товарного комплексу «молоко і молочні про-
дукти» є функціональне призначення цих продуктів. Так, зако-
ном України «Про молоко та молочні продукти» [3] визначено, 
що традиційні молочні продукти – масло, сири, а також кисло-
молочні продукти, вироблені із застосуванням чистих культур-
них молокопереробних бактерій – ацидефілів, є простокваша, 
ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір – із застосуван-
ням заквасок на кефірній основі.

По суті, товарні комплекси є функціональними системами, 
які включають такі ланки: споживач, товар, оточуюче середо-
вище і функціонують на засадах системного підходу. У прак-
тичній діяльності суб’єктів українського ринку сиру виявлення 
та оцінка системоутворюючих та системообумовлюючих фак-
торів дає можливість сформувати ознаки та показники класи-
фікації певних типів сирів комплексу молока і молокопродуктів 
відповідно до потреб і запитів споживачів. Водночас виявля-
ються ознаки і показники певних типів сирів, які забезпечують 
задоволення цих запитів. Врешті, сукупність цих ознак і показ-
ників є об’єктивно обґрунтованою підставою для класифікації 
сирів у комплексі «молоко і молокопродукти» та основою фор-
мування більш повного образу конкретного виду сиру в уяві 
цільових сегментів споживачів під час його вибору, оцінювання 
і прийняття рішень щодо купівлі. 

У формуванні товарної політики виробників сиру важливе 
значення має підвищення конкурентоздатності своєї продукції. 
Саме поняття «конкуренція» (зіткатися, суперничати) є об’єк-
тивним законом функціонування ринку, дія якого проявляється 
у зовнішній примусовій силі стосовно необхідності виробни-
чо-збутових компаній в постійному вдосконаленні. Закон кон-
куренції, як слушно зауважують окремі вчені [6, с. 63], – це 
один із головних економічних законів, відповідно до якого від-

бувається об’єктивний процес підвищення якості продукції та 
зниження ціни.

Необхідно розрізняти поняття «конкурентоздатність» і 
«конкурентоспроможність». Конкурентоздатність визначається 
щодо товарів, які вже існують на ринку, а конкурентоспромож-
ність як комплекс споживчих і цінових характеристик товару, 
що визначає його потенційний успіх на ринку, притаманний 
новим (піонерним) товарам, які тільки мають виходити на 
ринок. Оскільки на ринку сиру національного господарства 
в переважній більшості функціонують традиційно відомі 
вироби, то конкурентним буде використання поняття «конку-
рентоздатність».

Конкурентоздатність продукції сирів є поняттям більш 
широким, ніж якість, і воно узагальнює:

• якість конкурентного виду сиру як найважливішу 
характеристику;

• економічну характеристику (витрати на виробництво, 
збут, розповсюдження та купівельну спроможність спожива-
чів).

Діяльність молокопереробних підприємств – продукцієнтів 
сиру щодо підвищення конкурентоспроможності цієї продукції 
має здійснюватись упродовж усього «життєвого циклу» пев-
ного типу сиру. Дослідження конкурентоздатності останнього 
передбачає вивчення його характеристик, що показані в табл. 1.

З означеної в таблиці характеристики окремих видів сиру 
для дослідження їх конкурентоздатності можна виділити кри-
терії для кількісного чи якісного аналізу, на основі якого оціню-
ють його конкурентоздатність. До критеріїв конкурентоздатно-
сті продукції сиру можна віднести:

• рівень та стабільність якості певного типу сиру;
• імідж бренду конкурентного виду сиру;
• ціна споживання певного типу продукції сиру;
• інформативність щодо конкурентної марки сиру.
Наведені критерії в сукупності представляють комплек-

сний критерій конкурентоздатності окремих видів сиру. Цей 
критерій необхідний для оцінювання рівня конкурентоздат-
ності конкретного виду сиру, метою якого для продукцієнта 
є забезпечення конкурентних переваг свого виробу на ринку 
сиру порівняно з товарами-конкурентами як обов’язкової 
умови комерційного успіху.

Методика оцінювання конкурентоздатності певного виду 
сиру може бути здійснена таким чином [1, с. 214]:

• збирання та аналіз інформації про ринок сиру, покуп-
ців, конкурентів;

• формування вимог до товару-еталона;
• визначення переліку параметрів (інформаційних, тех-

нологічних, економічних), які підлягають оцінюванню та 
їхньої питомої ваги;

• розрахунок одиночних параметричних індексів;
• розрахунок групових параметричних індексів за норма-

тивними, технологічними й економічними параметрами;
• розрахунок інтегрального показника конкурентоздатно-

сті певного виду сиру;
• підготовка висновків щодо конкурентоспроможності 

певного виду сиру;
• розробка заходів щодо підвищення конкурентоспро-

можності певного виду сиру та оцінювання витрат на їх реалі-
зацію.

В економічній теорії [2; 8] поняття «рівень конкурентоздат-
ності» (К) пов’язують із відношенням показників конкурентоз-
датності продукції конкретної фірми (Кф) і її конкурента (Кк). 

Таблиця 1
Характеристика виду сиру  

для дослідження їх конкурентоздатності
Об’єкт 

дослідження Характеристика

Ціна та якість

Важливі характеристики конкурентного 
типу сиру для споживача, але їх оптимальне 
співвідношення не гарантує ринкового успіху 
продукції. На оцінку конкурентної марки сиру 
впливають смаки, звички. Сукупність стійких 
уявлень (інколи суто емоційних) і створює 
імідж продукту

Імідж
Сформоване і постійно підтримане стійке пози-
тивне уявлення споживачів про вид сиру, торгову 
марку, фірму. В основу продукту покладено 
якісні переваги одного виду сиру над іншим

«Дерево 
властивостей»

Графічне зображення багаторівневої (ієрар-
хічної) структури, яка відтворює сукупність 
властивостей продукції сиру. «Дерево власти-
востей» має відображати функціональність, 
естетичність, економічність, екологічність 
певного виду сиру, що досліджується

Економічність 
певного виду 
сиру

Характеризують такі показники, як собівартість 
виробництва конкурентних видів сиру, ціни 
виробника, оптового та дрібнооптового 
торгівців, а також роздрібні ціни

Джерело: складено автором на основі [4, с. 185]
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Якщо це відношення К>1, то продукція цієї конкретної фірми 
вважається конкурентоздатною.

Рівень конкурентоздатності певного виду сиру на внутріш-
ньому ринку національного господарства можна оцінити за 
системою одиничних або групових показників.

Одиничний показник конкурентоздатності показує спів-
відношення (у відсотках) показників однорідних параметрів 
порівнювальних видів сиру.

Груповий показник конкурентоздатності узагальнює оди-
ничні показники і характеризує рівень задоволення потреби 
споживачів продукції сиру загалом. Тобто груповий показник 
поєднує функціонально-технологічні та економічні параметри 
певного виду сиру.

Груповий показник конкурентоздатності певного типу сиру 
за технолого-економічними параметрами (Кт.е.п.) можна розра-
хувати за формулою:

Кт. е.п. = �аі
Рі
Роі 

п

і=1

Кц.п. = �Піо
Сі
Соі

п

і=1

,                               (1)

де п – кількість технологічних параметрів;
аі – коефіцієнт вагомості і-го параметру (визначається на 

основі експертних оцінок);
Рі – абсолютне значення і-го технологічного параметру 

типу сиру, який оцінюється на конкурентоздатність;
Роі – абсолютне значення і-го технологічного параметру 

товару-еталона.
Щодо групового показника конкурентоздатності певного 

типу сиру за економічними параметрами (Кц.п.), то його можна 
розрахувати так:

Кт. е.п. = �аі
Рі
Роі 

п

і=1

Кц.п. = �Піо
Сі
Соі

п

і=1
,                              (2)

де п – кількість економічних параметрів певного типу сиру;
Сі – грошове вираження витрат і-го параметру у виробни-

цтві певного типу сиру;
Соі – грошове вираження витрат і-го параметру у виробни-

цтві товару-еталона;
Піо – питома вага витрат виробництва типу сиру, який оці-

нюється на конкурентоздатність, у ціні продажу товара-ета-
лона.

На думку окремих учених, яку також поділяє і автор, для 
оцінки узагальненого показника конкурентоздатності (К), мож-
ливе використання такої залежності [4, с. 198]:

К=0,35Кяк+0,25Кціна+0,15Креал+0,10Крекл.,      (3)
де Кяк – значення показника якості оцінюваного типу сиру;
К ціна – значення показника ціни оцінюваного типу сиру;
К реал. – значення показника реалізації оцінюваного типу 

сиру;
К рекл. – значення показника реклами оцінюваного типу 

сиру;
0,35; 0,25; 0,15; 0,10 – коефіцієнти значущості відповідно 

до показників якості, ціни, реалізації та реклами.
Якщо К>1, то оцінюваний вид сиру є конкурентоздатним, 

якщо К<1, то він поступається товару конкурента і якщо К=1 – 
перебуває з ним на одному рівні.

На основі аналізу результатів оцінюваного виду сиру щодо 
його конкурентоздатності менеджментом виробничо-збутової 
компанії мають прийматись рішення щодо поліпшення управ-
ління конкурентоспроможністю даного виду продукції. Ці 
рішення стосуються етапів розробки певного типу сиру, його 

виробництва, розподілу та просування на ринок національного 
господарства.

Висновки. Ефективна товарна політика виробників сиру 
національного господарства є запорукою їх комерційного 
успіху в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Вона має 
базуватися лише на запитах і вподобаннях кінцевих спожива-
чів. При цьому виробники сиру мають постійно вдосконалю-
вати виробничо-технологічну діяльність щодо підвищення кон-
курентоздатності своєї продукції.

Важливе значення в товарній політиці виробників сиру має 
вдосконалення якості продукції сиру, що може бути предметом 
окремого дослідження.
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Парий Л.В. Маркетинговая товарная политика 
производителей сыра национального хозяйства

Аннотация. В статье освещены вопросы 
сущности, значения и необходимости постоянного 
совершенствования маркетинговой товарной 
политики украинскими производителями продукции 
сыра. Предложены характеристики видов сыра для 
исследования их конкурентоспособности.

Ключевые слова: товар, маркетинговая товарная 
политика, потребительские товары, продукция сыра, 
товарный ассортимент, рынок сыра, ассортимент 
продукции сыра, конкурентоспособность видов сыра.

Parii L.V. Marketing commodity politics of producers 
of cheese of national economy

Summary. Questions of essence, value and need of 
continuous improvement of marketing commodity poli-
tics by the Ukrainian production of cheese are considered. 
Cheese’s types characteristics are offered for research their 
competitiveness.

Keywords: goods, marketing commodity politics, con-
sumer goods, Cheese’s production, commodity range, mar-
ket of cheese, product range of cheese, competitiveness of 
cheese’s types. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ  
РОЗВИТКУ ОЛІЄЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто ключові момен-

ти формування інноваційно-інвестиційної стратегії 
олієжирового підкомплексу України. Визначено прин-
ципи, етапи, пріоритети під час реалізації зазначеної 
стратегії. Сформовано систему оптимізації виробни-
чих можливостей олієжирового підкомплексу на основі 
стратегічного ситуаційного аналізу.

Ключові слова: стратегія, інновація, організацій-
ний потенціал, пріоритети розвитку.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток олієжи-
рового підкомплексу України, враховуючи його загально-
національну значимість, специфічне місце у забезпеченні 
добробуту населення і продовольчої безпеки країни, потре-
бує формування чіткої інвестиційно-інноваційної стратегії 
розвитку, завдяки реалізації якої підприємства підкомплексу 
зможуть посилити конкурентні позиції на ринку, більш ефек-
тивно використовувати свої внутрішні ресурси та згладити 
вплив кон’юнктурних коливань на світовому та національ-
ному олієжировому ринку. Зміни, що з’являться в резуль-
таті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії, створять 
основу, яка здатна забезпечити конкурентоспроможність 
олієжирового підкомплексу України в сучасних умовах роз-
витку глобальної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
питань стратегічного розвитку підприємств присвячені праці 
таких зарубіжних учених, як: Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, 
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон. Вагомий внесок у роз-
робку зазначених напрямів дослідження зробили такі вітчизняні 
науковці, як П.Т. Саблук, С.П. Капшук, В.Г. Кухта, П.А. Лайко, 
О.Д. Витвицька та ін. Проте низка аспектів стратегії та прак-
тики активізації інноваційно-інвестиційного розвитку пере-
робних галузей країни залишаються недостатньо вивченими. 
Специфічні умови діяльності вітчизняних переробних галузей, 
у тому числі й олієжирової, вимагають подальших досліджень 
проблемних питань стратегічного розвитку підприємств для 
можливості надання практичних рекомендацій.

Виділення невиділених раніше частин загальної про-
блеми. Багато різноманітних аспектів щодо формування інно-
ваційно-інвестиційної стратегії залишаються недостатньо 
розкритими і потребують більш глибокого вивчення. Це пов’я-
зано з тим, що зараз створюються нові умови функціонування 
товарних ринків і формування стратегій розвитку галузі як 
ніколи є актуальним.

Метою статті полягає у вивченні особливостей форму-
вання інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку олієжиро-
вого підкомплексу України та визначенні умов для її успішної 
реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вдоскона-
лення організації виробництва й підвищення його ефективності 
можливо шляхом реалізації стратегії в системі виробничо- 
збутових координат. 

Якщо під загальною стратегією розуміється спільний план 
дій, а під стратегією організації – комплекс довгострокових 
заходів, спрямованих на забезпечення життєздатності органі-
зації і підвищення її конкурентоспроможності, то ділова стра-
тегія містить у собі визначення підприємством довгострокових 
пріоритетів, цілей, планів і методів їх досягнення, що охоплю-
ють усі сфери її господарської діяльності. Крім того, мають 
місце й такі елементи стратегічного управління, як «стратегія 
виживання», «маркетингова стратегія», «продуктово-ринкова 
стратегія», «стратегія активного впливу» та ін.

У класичному розумінні інноваційно-інвестиційна стра-
тегія – це запрограмований результат інтелектуальної праці 
суб’єкта управління, заснований на принципах і розподілений 
по етапах [4, с. 58].

Дослідження категорійного апарату «інноваційно-інвести-
ційна стратегія» дало змогу сформувати основні трактування 
даної категорії. В.Н. Сердюк уважає, що інноваційно-інвести-
ційна стратегія становить пошук і відбір напрямів ринкових 
можливостей, а також пошук інвестиційних ресурсів і меха-
нізмів їх залучення для реалізації виділених напрямів. Інно-
ваційно-інвестиційна стратегія є підлеглою по відношенню до 
загальноекономічної стратегії розвитку, тому що здійснюється 
в її рамках. З іншого боку, інноваційно-інвестиційна страте-
гія, що розробляється в процесі аналізу існуючих і потенцій-
них джерел та механізмів фінансування інвестицій, впливає на 
загальноекономічну стратегію і в низці випадків призводить до 
її коригування [5, с. 16]. 

Згідно з Н.Ю. Романенко, інноваційно-інвестиційна стра-
тегія покликана забезпечувати всі основні напрями розвитку 
інноваційної діяльності підприємства та інвестиційних від-
носин шляхом застосування наукових принципів формування 
довгострокової інноваційно-інвестиційної мети, вибору най-
більш ефективних шляхів її досягнення, своєчасного кори-
гування напрямів формування і використання інвестиційних 
ресурсів за зміни умов зовнішнього середовища [6, с. 9].

Саме розробка інноваційно-інвестиційної стратегії зможе 
знайти вираження в інноваційних та інвестиційних програмах 
і великих проектах, які охоплюватимуть усі стадії технологіч-
ного циклу і на основі яких можна буде зробити прогноз на три-
валий період функціонування підприємства

Олієжировий підкомплекс в економіці України характе-
ризується значним внеском у виробництво та реалізацію про-
дукції АПК і харчової промисловості, питомою вагою в їх 
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структурі, особливою роллю у вирішенні проблем внутрішньої 
продовольчої безпеки, формуванні національного фонду спо-
живання, збільшенні експортного потенціалу країни, внеску 
у формування Зведеного бюджету України, соціальної значи-
мості та мультиплікативного ефекту від галузі. Специфічні 
особливості підкомплексу пов’язані із задоволенням фізіо-
логічних потреб людини в олії та жирах, комплексною пере-
робкою олійної сировини, високим ступенем залежності від 
сільського господарства, високою ресурсомісткістю та концен-
трацією виробництва, експортною орієнтацією галузі [2].

На функціонування підприємств олійно-жирової про-
мисловості України значною мірою впливають такі фактори: 
тенденції розвитку сучасних ринків, жорстка конкуренція на 
внутрішніх та зовнішніх продовольчих ринках, постійно зро-
стаючі вимоги до якості та безпечності товару, його ціни, сту-
пеня задоволення споживачів, а також посилення впливу нових 
сучасних технологій.

Робота олієжирових підприємств пов’язана з низкою спе-
цифічних особливостей, які необхідно враховувати під час 
розробки стратегії розвитку, а саме: вимушена сезонність та 
висока залежність роботи олійно-жирових підприємств від 
ситуації на ринку соняшника, неповна завантаженість вироб-
ничих потужностей окремих виробництв, експортна орієнтація 
олійно-жирової промисловості, недостатність обігових коштів 
тощо [3, с. 14].

Дослідження діяльності олієжирових підприємств дало 
змогу визначити коло основних стратегічних завдань із досяг-
нення конкурентних переваг, на вирішення яких були спрямо-
вані прямі інвестиції:

– підвищення прибутковості;
– формування технологічних ланцюгів;
– послаблення конкуренції і впливу на ціни;
– диверсифікація ризиків;
– подальший перепродаж підприємств;
– «захоплення» території.
До основних принципів формування інноваційно-інвес-

тиційної стратегії в олієжировому підкомплексі України нами 
віднесено:

‒ зосередження дій усіх органів управління в одному 
напрямі; 

‒ зміцнення існуючих і формування нових конкурентних 
переваг;

‒ поєднання дій щодо співробітництва, «захисту» або 
«нападу» в напрямі конкуренції;

‒ спланований, обґрунтований і довгостроковий характер 
дій;

‒ врахування реальних фінансових можливостей компа-
нії, що спирається на об’єктивну оцінку її ринкового, виробни-
чого, технологічного та трудового потенціалу;

‒ дотримання норм чинного законодавства.
Нами виділено такі організаційні етапи реалізації інновацій-

но-інвестиційної стратегії олієжирового підкомплексу України:
Перший етап – прийняття рішення про розробку інвес-

тиційної програми, спрямованої на зміцнення конкурентних 
переваг.

Другий етап – стратегічний аналіз конкурентних переваг.
Третій етап – розробка інвестиційної стратегії компанії.
Четвертий етап – визначення організаційної концепції пря-

мого інвестування.
П’ятий етап – оцінка інвестиційної стратегії.
Шостий етап – реалізація стратегії та її моніторинг.

При цьому дані етапи необхідно їх оцінити з позицій 
таких підходів: регіонального, капітальних вкладень, вар-
тісного, портфельних інвестицій, венчурного фінансування, 
«дослідницького наповнення», додаткової прибутковості, 
економічного, маркетингового, еклектичного, креативного та 
використання методів оцінки: ефективності, дисконтованих 
грошових потоків, техніко-економічного аналізу, а також дохід-
ного, витратного та ін.

Пріоритетами галузевої політики під час реалізації зазначе-
ної стратегії розвитку є:

1. Підтримка організацій, що функціонують у межах 
олієжирового підкомплексу, продукція яких успішно реалізу-
ються в інших регіонах і за кордоном (відстрочення або роз-
строчення податкових платежів, надання позичок на пільгових 
умовах та інші заходи державної підтримки з наданням пере-
ваги інноваційно активним підприємствам). 

2. Залучення з інших сфер господарюючих суб’єктів пере-
важно «чистих» галузей, наукоємних, високотехнологічних 
виробництв.

3. Залучення підприємств галузі до участі в різних ярмар-
ково-виставкових місіях, презентаціях, що проводяться як в 
Україні, так і за кордоном, з метою пропаганди вітчизняних 
товаровиробників та їх виробничих досягнень.

4. Сприяння використанню високих технологій для 
модернізації галузі.

5. Підтримка створення та виробництва високотехноло-
гічної та наукомісткої продукції, використання нової техніки і 
технологій;

6. Підтримка співробітництва та зміцнення ділових зв’яз-
ків з іншими регіонами в галузі.

7. Сприяння господарюючим суб’єктам у розширенні 
ринку збуту продукції через розвиток мережі міжрегіональних 
зв’язків.

8. Сприяння впровадженню систем сертифікації товарів і 
послуг для підвищення їх конкурентоспроможності на міжре-
гіональних та міжнародних ринках.

Сфера товарного виробництва є основою економіки та 
основним джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів, тому 
підвищення потенціалу виробничої сфери є основою розвитку 
регіональних ринків. За допомогою створення в регіонах тор-
гових домів або торговельних представництв можливе про-
ведення низки заходів щодо зміцнення та розвитку галузевої 
системи.

Тільки незначна частина організацій гармонічно вико-
ристовує складники успішного просування продукції на зов-
нішні ринки.

Етапи технології підвищення потенціалу виробничої сфери 
реалізуються в таких напрямах:

1. Моніторинг менеджменту та маркетингової культури 
підприємств виробничої сфери олієжирового підкомплексу.

2. Класифікація і групування всіх господарюючих суб’єктів 
за рівнем розвитку менеджменту та маркетингової культури.

3. Розподіл організацій за рівнем розвитку всередині 
галузі.

4. Моніторинг зовнішньо- та внутрішньогалузевого стану.
5. Розробка комплексу заходів для кожної групи підприємств 

за рівнем розвитку з метою підвищення їх положення всередині 
групи, а також для створення умов переходу у вищу групу.

Тому до основних завдань сучасного етапу розвитку 
олієжирового підкомплексу відносимо: підвищення якості під-
приємницьких ресурсів, формування оптимальних господар-
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ських зв’язків, які дають змогу ефективно керувати сировин-
ними і товарними потоками. 

Можливими шляхами реалізації зазначеної стратегії є 
впровадження нововведень і новацій на діючих підприємствах 
галузі та технічне переозброєння комплексу. За рахунок зміни 
технологічної та відтворювальної структури капітальних вкла-
день у галузь можна досягти швидкого оновлення матеріаль-
но-технічної бази та основних виробничих фондів у перероб-
ній промисловості. 

У результаті реалізації ефективних управлінських рішень 
щодо перерозподілу інвестицій та використання зазначеної 
відтворювальної структури в олієжировій індустрії вдасться 
не тільки покращати можливості експлуатаційного потенціалу 
шляхом технічного переоснащення галузі, а й на 100% запов-
нити переробні потужності виробничих підприємств.

Нами розроблено модель оптимізації виробничих мож-
ливостей олієжирового підкомплексу на основі стратегічного 
ситуаційного аналізу (рис. 1).

Основою даної моделі співпраці є інформаційно-аналітич-
ний блок, що сприяє галузевому розвитку, оскільки на підприєм-
ствах галузі спостерігається стійке зростання випуску продук-
ції, маркетингове супроводження продукції на товарні ринки, 
активне заповнення нових сегментів ринку. Багато в чому це 
викликано ефективною роботою маркетингових служб підпри-
ємств (там, де вони є), високою кваліфікацією їхнього персоналу. 

Але, незважаючи на це, в основній масі в організаціях 
олієжирового підкомплексу роль і стан маркетингових служб, 
а також кваліфікація працівників залишаються на низькому 
рівні. З метою підвищення маркетингового потенціалу вироб-
ничої сфери необхідно:

‒ проведення моніторингу маркетингових служб усіх 
організацій галузі;

‒ утвердження практики формування довгострокових 
планів маркетингового розвитку організацій галузі; 

‒ формування електронної інформаційної бази даних 
господарюючих суб’єктів олієжирового підкомплексу;

Стратегічний ситуаційний аналіз загроз із боку зовнішнього середовища і  
можливостей розвитку внутрішнього середовища управління і збутом продукції в 

олієжировому підкомплексі АПК

1 етап 

2 етап

Система експертного прогнозування з використанням методів і моделей 
імітаційного аналізу

3 етап

Встановлення тенденцій і прогнозних оцінок розвитку

характеристик ресурсного потенціалу організації виробництва, праці 
й управління

вирощування олійних культур та  
виробництво олієжирової продукції системи товарообігу, збуту і комунікацій

виробничої інфраструктури і 
матеріально-технічного забезпечення

аграрної політики і галузевої науки  і 
науково-технічної продукції

4 етап

Розробка цільових програм розвитку на основі:

експертного прогнозного моделювання статистичного моделювання індикаторів 
розвитку виробничої системи

інвестиційної місткості і привабливості
статистичного моделювання індикаторів 

розвитку збутової системи

порівняльних оцінок модельованих 
показників

блокового моделювання соціально-
економічних орієнтирів

5 етап

Організація проектування на основі прогнозних орієнтирів

6 етап

Оптимізація цінової структури і можливостей виробничої взаємодії асортиментної, 
цінової, збутової і комунікаційної політики в олієжировому підкомплексі

Рис. 1. Система оптимізації виробничих можливостей олієжирового підкомплексу 
на основі стратегічного ситуаційного аналізу

Джерело: складено автором
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‒ активізація промислової політики у сфері просування 
продукції господарюючих суб’єктів на зовнішні ринки та в 
інші регіони держави.

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку олієжиро-
вого підкомплексу має бути підкріплена пропагандистськими 
заходами. Крім створення формальних інститутів, необхідно 
докласти зусиль щодо трансформації старих і запровадження 
нових неформальних інститутів (звичаїв торгівлі, ділового обо-
роту, правил ведення бізнесу тощо), які забезпечують ефектив-
ність ринкової економіки і дієвість державного регулювання 
економікою. 

У цьому питанні необхідна ідеологічна підтримка стратегії 
розвитку, у межах якої пропонується виконати таке:

1) для галузевих об’єднань товаровиробників розробити 
кодекси ведення діяльності, що охоплюють правила поведінки 
на даному ринку та порушення яких призводить до виходу зі 
спілки порушника та його усунення від участі у справах об’єд-
нання:

2) здійснити широкомасштабну пропаганду та рекламну 
кампанію за участю об’єднань і держави щодо правил чесної 
конкуренції з метою висвітлення вжитих покарань до поруш-
ників у засобах масової інформації;

3) сприяти налагодженню тісного контакту між жителями 
сільських територій та владою різних рівнів, для чого в регіо-
нах і на національному рівні створити апеляційні органи, які б 
реагували на скарги працівників села і переробної промисло-
вості, з оприлюдненням відповідної інформацію про корупцію 
і порушення в засобах масової інформації та інформаційних 
засобах теле- і радіокомпаній;

4) провести роз’яснювальну кампанію головних складо-
вих з реформування та проведення аграрної політики держави, 
підвищити роль районних консалтингових служб, які, крім тех-
нологічних, економічних та юридичних консультацій, повинні 
взяти на себе певну ідеологічну роботу на договірній основі 
із зацікавленими владними структурами, а також Інтернету, 
який здатний забезпечувати індивідуальний підхід до кожного 
користувача і в перспективі може перетворитись у потужну іде-
ологічну машину.

Висновки. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку 
вітчизняного олієжирового під комплексу з врахуванням про-
цесів глобалізації та підвищення рівня конкуренції на світових 
ринках має ґрунтуватися на створенні новітніх організаційних 
структур кластерного типу, до участі у формуванні яких мають 
долучатися провідні підприємства галузі та спеціалізовані 
виробництва, що технологічно з ними пов’язані.

Відтак, діяльність щодо реалізації стратегії інноваційно-ін-
вестиційного розвитку олієжирового підкомплексу пропону-
ється здійснювати за такими напрямами: моніторинг менедж-
менту та маркетингової культури підприємств виробничої 
сфери олієжирового підкомплексу; класифікація і групування 
всіх господарюючих суб’єктів за рівнем розвитку менеджменту 
та маркетингової культури; розподіл організацій за рівнем роз-

витку всередині галузі; моніторинг галузевого та внутрішньо-
галузевого стану; розробка комплексу заходів для кожної групи 
підприємств за рівнем розвитку, диференційованої системи 
державної підтримки з метою підвищення їх положення всере-
дині групи, а також для створення умов переходу у вищу групу.
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Пилявец В.Н. Инновационно-инвестиционная 
стратегия развития масложирового подкомплекса 
Украины и пути ее реализации

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые 
моменты формирования инновационно-инвестицион-
ной стратегии масложирового подкомплекса Украины. 
Определены принципы, этапы, приоритеты при реа-
лизации указанной стратегии. Сформирована система 
оптимизации производственных возможностей масло-
жирового подкомплекса на основе стратегического си-
туационного анализа.

Ключевые слова: стратегия, инновация, организа-
ционный потенциал, приоритеты развития.

Pyliavets V.N. Innovative-investment strategy of the 
Ukrainian Oil and Fat Subcomplex development and 
the ways of its realization

Summary. In the article the key aspects as for the forma-
tion of the innovative-investment strategy of the Ukrainian 
Oil and Fat Subcomplex are regarded. The principles, stages 
and priorities within the mentioned strategy are maintained. 
At the result of the research the author formed the system 
of the optimization of the producing possibilities of Oil and 
Fat Subcomplex based on the strategic situational analysis. 

Keywords: strategy, innovation, organizational poten-
tial, development priorities. 
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СФЕРА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Анотація. У статті досліджено стан та проблеми 
функціонування ринку послуг у сучасних умовах, про-
аналізовано тенденції та особливості його розвитку. 
Наведено теоретико-методологічні підходи до поняття 
та класифікації послуг. Запропоновано основні страте-
гічні напрями та завдання щодо розвитку сфери послуг 
в Україні. 

Ключові слова: послуга, сфера послуг, тенден-
ції розвитку, економічна політика, сервісна економіка, 
якість життя.

Постановка проблеми. Сфера послуг є важливим секто-
ром економіки розвинутих індустріальних країн та займає все 
більш стійкі позиції у світовому господарстві. Для багатьох 
країн характерними є тенденції збільшення обсягів вироб-
ництва послуг, зростання доходів від сервісної діяльності, 
зростання зайнятості в цій сфері, загострення конкуренції, 
збільшення експорту та імпорту послуг. Зміни, які відбува-
ються в сервісному секторі у світовому масштабі, настільки 
суттєві, що сучасну економіку визначають як «сервісну» або 
«економіку послуг». 

Із початку 30-х років ХХ ст. послуги в окремих країнах світу 
стають основним об’єктом товарно-грошових відносин у резуль-
таті четвертого великого суспільного поділу праці – відокрем-
лення сфери послуг від матеріального виробництва, внаслідок 
чого сфера послуг набуває найдинамічнішого розвитку. Сфера 
послуг – система галузей народного господарства, продукти, 
споживча вартість яких виражається в наданні зручностей. 

Актуальність усебічного дослідження ринку послуг зумов-
лена його багатогранністю та суспільною значущістю. Необ-
хідність виявлення основних тенденцій та закономірностей 
розвитку сфери послуг із метою підвищення її конкурентних 
переваг зумовлює актуальність цієї роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характеристику 
окремих аспектів сфери послуг висвітлено в працях Дж. Бастіа, 
А. Сміта, Ж-Б. Сея, К. Маркса, А. Маршалла та ін. Обґрунту-
вання тези про зростання ролі сектора послуг у розвитку сучас-
ної економіки знаходить своє підтвердження в працях таких 
зарубіжних учених, як Дж. Белл, З. Бжезінський, Дж. Гел-
брейт, П. Друкер, М. Кастельє, К. Кларк, У. Ростоу, А. Тоффлер 
та ін. Значний внесок у дослідження названої проблеми зро-
били такі вчені, як В. Апопій, Г. Башнянін, А. Босак, І. Бочан,  
Т. Бурменко, Н. Даниленко, В. Геєць, В. Герасимчук, Б. Дани-
лишин, В. Зайцев, В. Козик, І. Крючкова, В. Куценко, Е. Ліба-
нова, С. Мочерний, Я. Остафійчук, Л. Панкова, А. Філіпенко, 
Г. Шутак та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У роботах наведених вище авторів досліджуються 
методологічні, теоретичні та практичні аспекти розвитку сфери 
послуг в Україні та світі. Аналіз опублікованих робіт, матері-
алів наукових конференцій і дискусій, присвячених дослі-

дженню цієї багатогранної проблеми, показав, що вона має 
ще багато недосліджених теоретичних питань та невирішених 
практичних проблем. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей розвитку 
сфери послуг у сучасному економічному просторі, аналізі 
структури виробництва послуг в Україні та визначенні пріори-
тетних напрямів економічної політики для забезпечення стій-
кого розвитку сфери послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній 
економіці роль та значення послуг істотно зросли, проте еконо-
мічною наукою досі не вироблено загальноприйнятого поняття 
послуги. Триває дискусія щодо сутності послуг, їх ролі та місця 
в економічній діяльності, відповідно, відсутні легальне й єдине 
визначення поняття «послуга» та загальноприйнята системати-
зація сфери послуг. Це пов’язано з тим, що сутність послуги 
можна розглядати з різних точок зору: як економічну катего-
рію; як вид діяльності; як сферу; як грошовий потік.

К. Маркс поняття послуги пов’язував із дією споживчої 
вартості товару або певної діяльності. Він уважав, що послуга 
є не що інше як корисна дія тієї чи іншої споживчої вартості – 
чи то товару, чи то праці [1]. Таким чином, К. Маркс визначив 
послуги як у формі безпосередньої діяльності суб’єктів, тобто 
праці, так і у формі дії товару, речі. Діяльність розглядається 
як антипод речі, тобто мається на увазі не будь-яка діяльність, 
а лише та, що не дає уречевленого результату. Методологічно 
важливим є положення щодо визначення поняття послуги з 
точки зору не просто дії, а дії корисної. 

На думку А. Михайлова, послуга визначається і як трудова 
корисна діяльність людини (групи людей), результати якої 
дістають вияв у корисному ефекті, що задовольняє будь-яку 
потребу суспільства [2, с. 51]. Цей суспільно корисний ефект 
(або благо) виступає не у формі речей, а у формі діяльності.

Із наведених визначень видно, що аналіз тлумачення сут-
ності послуги як результату діяльності у відриві від самої 
діяльності є непродуктивним, оскільки в підсумку всі прибіч-
ники аналізованої концепції визначали послуги через діяль-
ність та/або дію.

Через результат діяльності визначає послугу і Н. Федо-
сенко, відзначаючи, що діяльність і результат, на перший 
погляд, виступають як «рівнозначні» величини, якщо вважати, 
що задоволення потреби можливе лише за допомогою діяльно-
сті. Якщо ж виходити з того, що діяльність є не самоціллю, а 
засобом досягнення мети – задоволення потреби, то акцент у 
визначенні послуги, зазначає автор, зміщується саме до резуль-
тату, адже дуже складно визначити мету діяльності. Логічною 
є дефініція «результат діяльності». Вона відповідає, на думку 
автора, по-перше, меті, яку переслідує замовник, – чіткому 
усвідомленню виконавцем того, що задоволення його еконо-
мічного інтересу можливе виключно через задоволення потреб 
конкретної особи [3, с. 28]. 
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Американські вчені К. Макконелл і С. Брю сутність послуг 
визначили як те, що не має матеріального результату, вира-
женого в певному предметі, речі, результат є невідчутним, 
неосяжним (невидимим) і надається в обмін на те, за що спо-
живач, підприємство або уряд готові платити [4, с. 965].

За визначенням Ф. Котлера, «послуги – це об’єкти продажу 
у вигляді дій, вигод або задоволення, відповідно, послуги не 
зберігаються, і клієнту пропонується щось таке, що не має 
матеріальної форми» [5]. 

Л. Співак визначає послуги як результати економічної діяль-
ності, які набувають матеріально-речової форми і задовольня-
ють певні потреби людей [6]. Порівняно з товарами виробничої 
сфери послуга – товар, що характеризується такими особли-
востями: вона не набуває матеріально-речовинної форми; є 
фізично неосяжною; є невіддільною від джерела (економічної 
діяльності) та об’єкта послуги; її неможливо накопичувати та 
зберігати; є індивідуальною та плинною по якості. 

Ринок послуг порівняно з іншими ринками товарів має 
певні особливості та характеризується: високою швидкістю 
обороту капіталу внаслідок більш короткого виробничого 
циклу; територіальною сегментацією і локальністю; високою 
диференційованістю продукту в одній і тій же галузі; індивіду-
альністю і нестандартністю наданих послуг і технологій у бага-
тьох галузях сфери послуг; високою невизначеністю результату 
під час надання послуг, наявністю асиметрії маркетингової 
інформації; високою чуттєвістю до ринкової кон’юнктури [6].

Професор В. Апопій зазначає, що сферу послуг утворюють 
різноманітні і різнорідні галузі діяльності, які створюють мате-
ріальні та нематеріальні послуги, що дає підстави стверджу-
вати про неї як про сукупність економічно неоднорідних рин-
кових сегментів, тобто як цілісну систему, складниками якої є 
різні види послуг, які потрібні населенню та суспільству для 
нормальної життєдіяльності загалом та для задоволення потреб 
кожної людини зокрема [7, с. 26].

Ринок послуг складається з окремих ринків, кожен з яких 
функціонує і розвивається з певними особливостями. Дослід-
ники сфери послуг розробили значну кількість класифікацій, 
в яких використані такі критерії, як: відчутність, характер 
попиту, обсяг послуг, складність, рівень кваліфікації, трудо-
місткість, економічна та соціальна орієнтація, ступінь контак-
тності зі споживачем. 

Сервісна сфера охоплює значну кількість видів діяльно-
сті, об’єднаних у групи за допомогою різних класифікацій, що 
використовуються як на міжнародному, так і на національному 
рівнях. Так, у рамках класифікації ВТО (Всесвітньої торгової 
організації – World Trade Organization) виділено понад 150 видів 
послуг, згрупованих у 12 секторів. Поряд із класифікацією ВТО 
у світовій практиці використовуються класифікація Організа-
ції економічного співробітництва і розвитку (Organisation for 
Economic Cooperation and Development), Міжнародна стан-
дартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності 
(International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities) та ін.

Зі сферою послуг у сучасному економічному просторі 
пов’язані практично всі види діяльності, причому послуги 
надають не тільки традиційно сервісні, але й промислові під-
приємства, які здійснюють гарантійне і післягарантійне обслу-
говування виробленого продукту, транспортні послуги, інфор-
маційну підтримку та ін.

У розвинених країнах частка сфери послуг становить до 
70% ВВП країни (США, Франція, Нідерланди – 70%; Австрія, 

Італія, Іспанія, Норвегія, Коста-Ріка – 50–60%). В останні деся-
тиріччя відзначаються не тільки зміни в галузевій структурі 
світового господарства, але й значне зростання частки насе-
лення, зайнятого у виробництві послуг. У багатьох країнах 
світу цей показник перевищує відповідні значення для про-
мислового виробництва. У тих країнах, які не відносяться до 
групи високорозвинутих, сектор послуг також відіграє важливу 
роль. Це стосується насамперед тих країн, які володіють уні-
кальними природними ресурсами, і/або країн, на території яких 
знаходяться пам’ятки всесвітньої культурної спадщини. Осно-
вну роль в їх економіці відіграють туристичні послуги, фінан-
сово-кредитна сфера, транспорт та ін. Так, доля сфери послуг 
у ВВП становила на Ямайці, у Парагваї – 61%, у Тунісі – 60%.

Для України, як і для багатьох країн світу, характерна 
яскраво виражена тенденція зростання частки сервісного сек-
тора у ВВП (43,67% у 2013 р. порівняно з 32,96% у 2001 р.). 
Незважаючи на динамічний розвиток ринку послуг України, 
можна стверджувати, що послуги, представлені на україн-
ському ринку, розвиваються нерівномірно як за видами еконо-
мічної діяльності, так і за регіонами країни.

У 2014 р. на ринку послуг функціонувало 61,6 тис. під-
приємств – юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозді-
лів, основним видом діяльності яких є надання нефінансових 
послуг (69,9 тис. підприємств у 2013 р., тобто зменшення на 
11,8% порівняно з минулим роком). Найбільшою у 2014 р. 
була кількість підприємств, що здійснювали операції з нерухо-
мим майном – 13,9 тис., або 24,0% загальної кількості тих, що 
надавали споживачам послуги. Підприємств, що діяли у сфері 
професійної, наукової та технічної діяльності – 11,4 тис., або 
19,6%; транспорту, складського господарства, пошти та кур’єр-
ської діяльності – 8,6 тис., або 14,9%; у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – 7,1 тис., або 12,3%; інформа-
ції та телекомунікацій – 5,7 тис., або 9,8%; охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги – 2,7 тис., або 4,7%; надання 
інших видів послуг – 2,3 тис., або 3,9%; освіти – 1,8 тис., або 
3,2%. На частку підприємств інших видів діяльності припадало 
7,6% їхньої загальної кількості [8].

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефі-
нансових послуг у 2014 р. становив 365,0 млрд. грн., що на 
3,4 млрд. грн. більше, ніж у 2013 р. У 2013 р. обсяг реалізова-
них послуг порівняно з 2012 р. збільшився на 7,7% (з ураху-
ванням зміни цін). Більше половини обсягу послуг реалізовано 
підприємствами трьох регіонів: м. Київ, Одеської та Дніпропе-
тровської областей.

Результати аналізу обсягу реалізованих послуг по регіонах 
України підтверджують, що найбільше послуг у 2013 р. реа-
лізовано у Києві – 134 209,4 млн. грн. (37,5% загальноукраїн-
ського рівня). Серед областей найвищий показник характерний 
для Одеської області (29 239,1 млн. грн., 8,2% до загальноукра-
їнського показника), яка має високий туристичний потенціал 
та вдале транспортне сполучення. На промислово розвинуті 
регіони (Донецька і Дніпропетровська області) у 2013 р. при-
падає 6,5% та 5,8% відповідно обсягів реалізованих послуг. 
В областях Західного регіону даний показник коливається від 
0,4% (Чернівецька область) до 4,2% (Львівська область) до 
загального показника по Україні [8].

У структурі загального обсягу реалізованих послуг у 
2014 р. найбільшу питому вагу займали послуги транспорту та 
зв’язку – 50%. Майже третину загального обсягу послуг тран-
спорту (32,1%) становили послуги підприємств вантажного 
автомобільного транспорту. Послуги з інформації та телеко-
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мунікацій за значимістю мали друге місце (частка цих послуг 
у 2014 р. становила 20,1%). Близько двох третин (63,3%) цих 
послуг припадало на послуги телекомунікацій (електрозв’язку).  
У 2013 р. частка цих послуг зменшилася порівняно з 2012 р. на 
2,4 в. п. і становила 19,8%. 

Третіми за значимістю в загальному обсязі послуг у 2014 р. 
стали послуги з професійної, наукової та технічної діяльності 
(39,9 млрд. грн.). У 2013 р. частка послуги з професійної, нау-
кової та технічної діяльності у загальному обсязі послуг порів-
няно з 2012 р. збільшилася на 2,0 в. п. і становила 13,4%.

 Частка послуг проведення операцій із нерухомим майном 
становила 9,2% в загальному обсязі реалізованих у 2014 р. 
послуг. Частка послуг діяльності у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування – 6,6%, тимчасового розміщу-
вання та організації харчування – 5,0%, послуг у сфері мисте-
цтва, спорту, розваг та відпочинку – 4,4%, частка послуг у сфері 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,1%.

Упродовж 2013 р. найбільшим попитом у споживачів 
користувалися послуги з рекламної діяльності і дослідження 
кон'юнктури ринку (41,2% загального обсягу послуг із профе-
сійної, наукової та технічної діяльності) та діяльності у сфері 
архітектури та інжинірингу (27,3%).

Частки послуг проведення операцій із нерухомим майном 
і послуг у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку в 
загальному обсязі реалізованих послуг у 2013 р. порівняно з 
2012 р. збільшились на 1,5 в. п. кожна. На 1,3 в. п. збільшилась 
частка послуг діяльності у сфері адміністративного та допо-
міжного обслуговування, на 0,1 в. п. – частка послуг у сфері 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Разом із тим 
відбулось зменшення частки послуг освіти на 0,2 в. п., пошто-
вої та кур’єрської діяльності – на 0,1 в .п. 

Із точки зору задоволення потреб споживачів обсяг реалізо-
ваних у 2014 р. послуг у ринкових цінах становив 360,6 млрд. 
грн., із якого 236,7 млрд. грн., або 65,7%, припадало на обсяг 
послуг, реалізованих підприємствам, організаціям та устано-
вам (решта – населенню та іншим споживачам).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 
78,8 млрд. грн., або 21,9% загального обсягу послуг, реалізова-
них усім споживачам. Найбільшу частку послуг, реалізованих 
населенню, становили послуги транспорту (22,4% загального 
обсягу послуг, реалізованих населенню) та послуги телекому-
нікацій (електрозв’язку) (20,9%). Крім зазначених, у населення 
користувалися попитом послуги у сфері мистецтва, спорту, роз-
ваг та відпочинку (17,0%), у сфері адміністративного та допо-
міжного обслуговування (9,1%), організації харчування (8,8%), 
з охорони здоров’я (6,1%), освіти (3,3%), із проведення опера-
цій із нерухомим майном (2,9%), готелів і подібних засобів тим-
часового розміщування (2,7%). Однією з причин зменшення 
попиту населення на деякі послуги є постійне підвищення цін 
(тарифів) на них. Порівняно з 2013 р. роздрібні ціни та тарифи 
на послуги зросли у середньому на 8,8% [9].

Активний розвиток сфери послуг обумовлений впливом 
цілої низки факторів, серед яких К. Лавлок виділяє такі, як [9]:

• політика держави, яка може використовувати такі 
інструменти впливу, як послаблення державного регулю-
вання, приватизація сервісних організацій, зменшення обме-
жень у торгівлі послугами, посилення законів, направлених на 
зростання ступеню захисту прав споживачів і співробітників, 
посилення охорони навколишнього середовища;

• тенденції бізнесу, до яких відносять розширення сер-
вісної діяльності промисловими підприємствами, розповсю-

дження франчайзингу, орієнтація організацій на підвищення 
якості послуг, фокусування уваги на запитах споживачів;

• удосконалення інформаційних технологій, яке передба-
чає розвиток інформаційних технологій і має прояв в інтеграції 
комп’ютерних і телекомунікацйних технологій, більш інтен-
сивному використанні комп’ютерної техніки і мережі Інтернет, 
появі нових і вдосконаленні традиційних видів послуг;

• соціальні зміни, які мають відображення в зростанні 
доходів населення, трансформації стилю життя, підвищенні 
культурно-освітнього рівня;

• інтернаціоналізація, яка знаходить відображення у 
виході організацій сфери послуг на нові ринки, активізації про-
цесів злиття і поглинання на міжнародному рівні, розширенні 
діяльності транснаціональних сервісних компаній.

Роль сфери послуг проявляється в тому, що вона: є важ-
ливим сектором національного і світового господарства; віді-
грає важливу роль у розвитку людського капіталу; впливає на 
функціонування і розвиток матеріального виробництва; сприяє 
збільшенню вільного часу; створює можливості для повнішого 
задоволення і розвитку потреб людей і суспільства; є найваж-
ливішим елементом формування сучасної якості життя; забез-
печує якість економічного зростання і підвищення конкуренто-
спроможності країни [10, с. 292].

Основними тенденціями розвитку ринку послуг є: зни-
ження обсягів надання окремих видів послуг за рахунок скоро-
чення фінансування неринкових послуг, зокрема соціальних та 
наукових; зміна структури попиту населення на платні послуги 
за рахунок збільшення частки житлово-комунальних і скоро-
чення санаторно-курортних та оздоровчих; швидке заміщення 
неринкових послуг ринковими в освіті та медицині; збільшення 
розриву між платоспроможним попитом і пропозицією.

Висновки. Для подальшого розвитку сфери послуг необ-
хідним є вирішення комплексу взаємоузгоджених завдань: фор-
мування сприятливих умов для підприємницької діяльності у 
секторі послуг; створення економічного та правового середо-
вища; вдосконалення дії механізму місцевого самоврядування; 
залучення громади до активної участі у визначенні пріоритет-
них напрямів зростання ринку послуг; створення реальних 
можливостей кожному підприємству доступу до виробничих, 
матеріально-технічних та фінансових ресурсів; подальший роз-
виток комерційної системи інформаційного забезпечення під-
приємницької діяльності; застосування механізму партнерства 
для стимулювання розвитку перспективних видів діяльності у 
сфері послуг; здійснення заходів у галузі інвестиційної полі-
тики та сприяння інноваційному інвестуванню підприємств; 
підтримка в перспективі на відповідній науковій основі роз-
витку мережевих та кластерних структур безпосередньо сер-
вісного характеру (транспортно-логістичні, туристично-рекре-
аційні, культурно-розважальні) [11].

Для України актуальним є прискорений розвиток і, відпо-
відно, експорт туристичних, фінансових, ділових, науково-до-
слідних, будівельних послуг. Ця сфера зовнішньоекономічної 
діяльності є серйозним потенціалом для збільшення експорту 
країни і тому заслуговує пріоритетної уваги. Суттєве розши-
рення участі України у світовій торгівлі послугами потребує 
розробки відповідної стратегії діяльності в системі міжнарод-
ного поділу праці. Реалізація стратегії переходу сфери послуг 
на інноваційно-інвестиційну модель розвитку дасть змогу 
активізувати всі види економічної діяльності у виробництві та 
реалізації послуг, стане однією зі складових частин економіч-
ної безпеки країни.
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Особливості регіоналізації в торгівлі послугами важливі для 
розробки стратегій і програм діяльності на конкретних ринках, 
зокрема на європейському, з огляду на європейський вибір України.
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Пугачевская Е.Й. Сфера услуг Украины: особен-
ности развития и стратегические перспективы

Аннотация. В статье исследовано состояние и про-
блемы функционирования рынка услуг в современных 
условиях, проанализированы тенденции и особенности 
его развития. Приведены теоретико-методологические 
подходы к понятию и классификации услуг. Предложе-
ны основные стратегические направления и задачи по 
развитию сферы услуг в Украине.

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, тенденции 
развития, экономическая политика, сервисная экономи-
ка, качество жизни.

Pugachevska K. Seervice sector in Ukraine: features 
and strategic development prospects 

Summary. In the article the condition and problems 
of service market in current conditions are researched, the 
trends and features of its development are analyzed. An the-
oretical and methodological approaches to the concept and 
classification of services are represented. The basic strate-
gic directions and objectives regarding the development of 
service sector in Ukraine are proposed.

Keywords: service, service sector, development trends, 
economic policy, service economy, quality of life.
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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ТА КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Дослідження проведено в рамках наукової теми «Механізм державного регулювання забезпечення економічної безпеки держави» 

(державний номер реєстрації: 01150006584 – керівник теми – Тимошенко О.В.)

Анотація. У статті визначено сутність поняття «си-
стема економічної безпеки національної економіки», 
обґрунтовано визначальну роль розробки комплексного 
механізму її забезпечення, що дасть змогу створювати, 
управляти, аналізувати, контролювати стан економічної 
безпеки в цілому та в розрізі її функціонально-струк-
турних, галузево-секторальних та просторово-терито-
ріальних компонент.

Ключові слова: економічна безпека, системний 
підхід, система економічної безпеки, комплексний ме-
ханізм забезпечення, види механізму. 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання в 
переважній більшості національних економік є досить склад-
ними й унеможливлюють забезпечення економічної безпеки 
лише фрагментарними заходами. Необхідна комплексна спе-
ціальна організація діяльності державної влади, яка направ-
лена на максимальний захист від внутрішніх і зовнішніх 
загроз та створення безпечного макроекономічного сере-
довища. Сьогодні питанням створення комплексного меха-
нізму забезпечення економічної безпеки держави, без якого 
неможливі сталий розвиток та стабільність країни, приділя-
ється багато уваги, але шляхи ефективної розробки та реалі-
зації такого механізму є дуже складними, враховуючи умови 
постійних трансформаційних процесів та поглинаючу стагна-
цію економіки України. 

Отже, проблема економічної безпеки національної еко-
номіки є настільки складною, а процеси, що відбуваються в 
цій сфері, протікають настільки стихійно, що потрібні більш 
глибокі дослідження не лише сутності дефініції «економічна 
безпека», а й системи економічної безпеки в цілому з метою 
досягнення більш суттєвих загальнотеоретичних результатів і 
практичних рекомендацій про механізми навіть фрагментарної 
їх мінімізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми тео-
ретико-методологічного формування та забезпечення системи 
економічної безпеки національної економіки досліджували такі 
вчені, як: А. Амоша, А. Баланда, О. Власюк, В. Геєць, В. Глуш-
ков, М. Єрмошенко, О. Кальмук, Т. Ковальчук, О. Коротич, 
О. Кравченко, Т. Луцик-Дубова, О. Мартин, В. Мартиненко, 
Є. Овчаренко, А. Пономаренко, В. Приходська, О. Рудьков-
ський, А. Сухоруков, Ю. Харізашвілі, О. Федорчак, І. Федоро-
вич, О. Шевчук, В. Шлемко, Г. Чехович, О. Юркевич, Н. Юрків, 
О. Якименко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на достатньо велику чисельність сучас-
них наукових напрацювань із даної проблематики та базових 
учень економістів, які є фундаторами в царині науки про 

економічну безпеку, недостатньо дослідженими залишились 
питання сутності структурних складових елементів еконо-
мічної безпеки, їх взаємозв’язку між собою та із навколиш-
нім середовищем, що потребує дослідження даних дефініцій 
із позицій системного підходу з метою розробки ефектив-
ного механізму їх забезпечення. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності системи 
економічної безпеки національної економіки як багатострук-
турної складової частини національної безпеки, розробці 
комплексного механізму її забезпечення, направленого на 
мінімізацію, нейтралізацію та повну ліквідацію внутрішніх 
і зовнішніх загроз, які перешкоджають сталому соціально-е-
кономічному розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під еко-
номічною безпекою слід розуміти такий стан захищеності 
національної економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз, 
який повинен сприяти і забезпечувати економічне зростання 
та підвищувати добробут і якість життя населення. Еконо-
мічна безпека є багатогранною категорію, яка складається 
з великої кількості взаємопов’язаних та взаємозалежних 
структурно-системних складових.

Враховуючи зазначене, більш предметно потрібно зупи-
нитися на понятійно-категоріальному апараті етимологічного 
походження сутності «системний підхід» та «система еконо-
мічної безпеки», проаналізувати основні функціональні харак-
теристики її складових. Отже, дослідження характеристичних 
особливостей та визначення ролі даних дефініцій у структурі 
національної економіки та наукової економічної думки дадуть 
можливість упорядкувати належними чином основні компо-
ненти цієї системи з метою ґрунтовної та всебічної оцінки при-
чинно-наслідкових явищ і процесів їх взаємодії. 

Впевнений розвиток системного підходу у науковому 
пізнанні та його експансія в усе більшу кількість сфер знань 
зумовили наукове оформлення системного підходу як наукової 
теорії, яка отримала назву загальної теорії систем. Дослідження 
низки вчених різних сфер і напрямів наукової думки дали змогу 
узагальнити основні переваги та можливості практичного роз-
повсюдження теорії «системного підходу». Основні з них такі: 

- системний підхід дає змогу встановити найбільш цінні 
структурні та динамічні властивості об’єкта, що зумовлюють 
його цілісне функціонування;

- системний підхід породжує принципово новий спосіб 
проведення досліджень, який дає можливість максимально 
повно встановити типологію, структуру та логіку взаємозв’яз-
ків елементів об’єкта, що зумовлюють цілісність його функціо-
нування [1, с. 42–43].

Отже, в цілому системний підхід – це принципово новий 
якісний рівень пізнання об’єкта, явища чи будь-якого процесу 
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не лише в контексті його внутрішньої будови, але й з ураху-
ванням зовнішнього середовища існування цих явищ та дослі-
дження їх впливу на життєдіяльність об’єкта за допомогою 
визначеної сукупності методів, принципів та інших інструмен-
тів. Наступним етапом дослідження постає потреба у з’ясу-
ванні категоріальної сутності та специфічних рис категорії 
«система економічної безпеки».

У вузькому розумінні під системою економічної безпеки 
розуміють сукупність органів державної влади та суб’єктів 
ринкової економіки, які функціонують у визначеному законо-
давчому просторі, з метою захисту суб’єктів національної еко-
номіки від дії внутрішніх та зовнішніх загроз.

Більшість науковців схильні визначати систему еконо-
мічної безпеки як сукупність суб’єктів безпеки, інструментів 
їхньої діяльності та сукупність взаємопов’язаних сил, засобів, 
способів, технологій спрямованих на її комплексне форму-
вання [2–4].

Також під системою економічної безпеки розуміють сукуп-
ність нормативно-правових та законодавчих актів, адміністра-
тивно-управлінських заходів, які необхідні для належного 
виконання державних розпоряджень у напрямі посилення 
економічної безпеки національної економіки. Позиція автора в 
деякій мірі не розділяє погляди науковців щодо таких тракту-
вань, оскільки вважає їх достатньо однобічними і такими, що 
не повною мірою розкривають систему як сукупність підсис-
тем та багатострктурних елементів. 

Отже, серед науковців відсутній єдиний погляд щодо 
визначення поняття «система економічної безпеки». У кон-
тексті виділення найголовніших компонентів у системі еко-
номічної безпеки доречним є трактування даної дефініції вче-
ною Н. Юрків, яка наголошує, що важливе значення повинно 
надаватися підсистемі виробничо-господарських комплексів, 
особливо реального сектору економіки, де створюється зна-
чна додана вартість – основа конкурентоспроможності націо-
нальної економіки. Через взаємодію реального сектора та його 
структурно-функціональних складових з іншими елементами 

економічної системи проявляється його сутність як першоос-
нови забезпечення стійкого зростання та економічної безпеки 
держави [5].

До характеристики сутності економічної безпеки доцільно 
застосовувати системний підхід, який базується не тільки на 
предметній її визначеності, а й як складної системи, у вза-
ємозв’язках і взаємообумовленостях її компонентів. Автор 
наголошує, що економічна безпека має вертикальну структуру 
(зовнішні і внутрішні компоненти) і горизонтальну – функціо-
нальну структуру (рис. 1). 

Отже, на онові узагальнень економічної науки ми дійшли 
висновку, що з позиції системного підходу економічна без-
пека – досить складна політструктурна система, яку можна 
досліджувати як по горизонталі, у розрізі найвагоміших її 
функціональних компонент (макроекономічної, продовольчої, 
монетарної, боргової, зовнішньоекономічної, інноваційно-ін-
вестиційної, екологічної), так і по вертикалі, а саме в просто-
рово-регіональному вимірі (глобальна безпека, міжнародна 
безпека в глобальному середовищі, національна безпека дер-
жави, безпека суб’єктів підприємництва та безпека окремо взя-
тих громадян). Нами також структуровано систему економіч-
ної безпеки за секторально-галузевою ознакою (фінансовий та 
реальний сектори економіки), що ще раз підтверджує її ієрар-
хічність та багаторівневість. 

Ефективна взаємодія елементів системи економічної без-
пеки як між собою, так і з навколишнім середовищем, дасть 
змогу створити безпечне макроекономічне національне сере-
довище лише за умов створення та реалізації механізмів її 
забезпечення із захисту всіх суб’єктів економічної діяль-
ності. Механізм забезпечення економічної безпеки України 
має будуватися з урахуванням науково обґрунтованого та 
практичного досвіду країн із розвиненою ринковою економі-
кою, які демонструють випереджаючі темпи економічного та 
соціального зростання.

Термін «механізм» у сучасних наукових дослідженнях еко-
номічного спрямування є достатньо розповсюдженим, зазви-

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Механізм забезпечення 
економічної безпеки

Об’єкти ЕБ Суб’єкти ЕБНаціональні економічні інтереси 

Функціональна Секторально-галузева Просторово-регіональна 

Горизонтальна структура Вертикальна ієрархія

Рис. 1. Комплексна система економічної безпеки
Джерело: розроблено автором на основі [5]
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-  

Механізм регулювання 
- це процес, який 

передбачає  регулювання 
функціональної діючої
системи економічної 

безпеки

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ – це 
система економічних, інституційно-правових, мотиваційних важелів, засобів, інструментів, які 
передбачають здійснення своєчасної діагностики та моніторингу внутрішніх та зовнішніх загроз 
функціонуванню національної економіки з метою своєчасного їх виявлення та попередження, розробці 
заходів щодо нейтралізації їх впливу на інтегральний рівень економічної безпеки та повну ліквідацію 
загроз.

Економічний – це сукупність економічних важелів, прийомів, інструментів та методів планування 
і контролю, за допомогою яких здійснюється належне забезпечення економічної безпеки 
національної економіки

Інституційно-правовий – нормативно-правове забезпечення та законодавче регулювання 
створення та реалізації механізму економічної безпеки

Організаційно-управлінський – забезпечує обґрунтування ефективних систем державного 
управління економічною безпекою та взаємодію органів державної влади в контексті розробки 
програм, концепцій та інших документів

Мотиваційно-превентивний – сукупність адміністративно-управлінських та соціально-політичних 
стимулів, що спонукають державних службовців до виконання поставлених завдань на високому 
рівні в контексті належного забезпечення економічної безпеки

Інформаційно-аналітичний – аналіз та оцінка функціонування економічної системи з 
урахуванням впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ
ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ

Механізм як елемент 
забезпеченням 

діяльності
організаційної 

системи Рівні забезпечення економічної 
безпеки держави 

Тактичний – охоплює
комплекс превентивних заходів, 

які направлені на мінімізацію 
негативних наслідків впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз, 
недопущення їх прояву у 

майбутньому

Оперативний – виражається в ліквідації 
наслідків внутрішніх загроз і негативних 
впливів факторів зовнішніх середовищ 

ВИДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стратегічний – полягає у взаємозв’язку 
механізму і системи економічної безпеки і 
націлений на розробку концептуальних 
стратегічних цілей її забезпечення в
довгостроковій перспективі

Проблеми створення і 
реалізації механізму 

забезпечення 
економічної безпеки 

держави

Механізм управління – це 
процес, який передбачає 

створення системи 
економічної безпеки для 

подальшого її регулювання

Рис. 2. Комплексний механізм забезпечення економічної безпеки держави
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1. Моніторинг основних індикаторів економічної безпеки та її функціональних 
компонент із метою своєчасної діагностики стану економічної системи, порівняння 
отриманих результатів із пороговими значеннями 
2. Діяльність держави щодо усунення виявлених внутрішніх та зовнішніх загроз, 
виявлення їх мінімізації та забезпечення економічної безпеки як найактуальнішого 
імперативу держави  
3. Розробка стратегічних планових документів місцевого, регіонального, 
загальнодержавного розвитку у напрямі посилення конкурентоспроможності 
конкурентів та гарантування її економічної безпеки 
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Самодостатність – здатність до формування потужного промислово-
виробничого та інтелектуального потенціалу за рахунок внутрішніх 
резервів та можливостей національної економіки

Незалежність – максимальне забезпечення економічної системи 
власними природними ресурсами, зменшення імпортної залежності 
національної економіки

Адекватність – своєчасне реагування на усунення наслідків 
зовнішніх шоків та викликів, створення безпечного економічного 
середовища з дотриманням законодавчих норм та правил

Стійкість – здатність у межах наявних фінансово-кредитних, 
матеріально-виробничих, трудових ресурсів протидіяти викликам 
глобалізаційних процесів 

Принципи реалізації механізму 
економічної безпеки 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИИ ДЕРЖАВИ

Елементи системи механізму забезпечення економічної безпеки

Розвиток – здатність до ефективного забезпечення економічної 
безпеки на умовах сталого економічного зростання, підвищення 
конкурентоспроможності та рейтингу  національної економіки у 
світовому фінансово-економічному просторі

ІНСТРУМЕНТИ 
РЕГУЛЮВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

Рис. 3. Основні елементи механізму забезпечення  економічної безпеки
Джерело: розроблено автором на основі [5; 13]
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чай його використовують у поєднанні з такими дефініціями, як 
«механізм державного управління», «механізм регулювання», 
«механізм формування та ефективного функціонування», 
«організаційно-економічний, управлінський, мотиваційний 
механізм», «механізм забезпечення». При цьому слід зазна-
чити, що в економічній літературі цей термін застосовується 
у переносному значенні, оскільки в перекладі з грецької він 
означає «зброя, машина», тобто запозичений із технічних наук 
[6, с. 401].

У механізмі забезпечення економічної безпеки об’єктивно 
мають поєднуватися ринкові та адміністративні важелі та 
методи. Таке поєднання проявляється у використанні економіч-
них важелів управління забезпеченням економічної безпеки, 
які, своєю чергою, регламентуються адміністративно-право-
вими методами [7, с. 42].

Отже, на основі комплексного аналізу можна зробити 
висновок, що економічна дефініція «механізм забезпечення 
економічної безпеки» включає в себе не лише методи, види і 
функції управління, але й апарат управління в цілому, що дає 
змогу створювати, управляти, контролювати, впливати на стан 
економічної безпеки в цілому та координувати (підтримувати в 
прийнятно допустимих межах, не нижче порогових значень) її 
розмір у розрізі основних функціональних компонент.

На основі проведених системних досліджень поняття 
«механізм забезпечення» ми дійшли висновку, що на сьогодні 
залишається дискусійним питання щодо його комплексності 
як окремої універсальної категорії, яка, з однієї сторони, роз-
глядається як неподільна й єдина, а з іншого – містить розга-
лужену структуру і складається з таких основних компонент 
(економічний, організаційний, адміністративний, мотивацій-
ний, політико-правовий механізми тощо) [8–10]. Нами виді-
лено такі основні види механізму забезпечення економічної 
безпеки: інституційно-правовий, організаційно-управлінський, 
економічний, інформаційно-аналітичний, мотиваційно-превен-
тивний та основні його рівні: оперативний, тактичний та стра-
тегічний.

Враховуючи окреслене, автором запропоновано розглядати 
механізм забезпечення економічної безпеки національної еко-
номіки комплексно, з урахуванням основних його видів, рів-
нів забезпечення та враховуючи безперервну його взаємодію 
із внутрішнім та зовнішнім середовищем, яке створює основні 
перешкоди та загрози його ефективній реалізації (рис. 2). 

На рис. 3 структуровані основні елементи механізму забез-
печення економічної безпеки та принципи його реалізації. 
Отже, основними елементами механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки повинні бути:

- своєчасний моніторинг стану та розвитку економічної 
системи національної економіки з метою виявлення реаль-
них та потенційних зовнішніх та внутрішніх загроз у розрізі 
основних функціонально-структурних компонент економічної 
безпеки;

-  порівняння виявлених загроз із пороговими значен-
нями з метою їх поділу на небезпечні та особливо критичні;

- вжиття адекватних заходів щодо негайної нейтралізації 
виявлених особливо небезпечних загроз та вжиття заходів зі 
сторони держави щодо їх недопущення та попередження.

Висновки. Отже, система економічної безпеки – це бага-
тоструктурна складова частина національної безпеки, яка 
складається із взаємозалежних та взаємопов’язаних склад-
ників: функціонально-структурних, секторально-галузевих, 

просторово-територіальних (регіональних), які взаємодіють 
між собою та навколишнім середовищем із метою ефектив-
ного функціонування системи в цілому. Стабільне функці-
онування основних підсистем економічної безпеки забезпе-
чує стійкість та міцність реального та фінансового секторів 
економіки, довгострокове економічне зростання та високу 
якість життя населення. 

Наші власні глибинні спостереження дають змогу дійти 
висновку, що глибока фінансова криза посилила рівень вну-
трішніх та зовнішніх загроз, суттєво знизивши при цьому 
рівень економічної безпеки національної економіки Укра-
їни. Усвідомлення значимості всіх реальних та потенційних 
загроз має важливе значення, оскільки вони визначають полі-
тику держави в розробці заходів щодо їх запобігання, отже, 
є орієнтиром для всіх суб’єктів економіки для формування і 
здійснення своєї стратегії розвитку. Кожний із цих факторів 
впливає на стан економічної безпеки по-своєму, що потре-
бує їх системного та комплексного врахування в процесі 
розробки ефективного механізму державного забезпечення 
економічної безпеки. Механізм забезпечення економічної 
безпеки повинен окреслювати комплекс взаємопов’язаних 
та послідових організаційно-управлінських дій, розробку 
напрямів законодавчої та нормативно-правової баз у контек-
сті визначення пріоритетних національних інтересів, постій-
ний моніторинг факторів, які викликають загрози, можли-
вість їх своєчасного усунення та нейтралізації. Невжиття 
відповідних заходів та розроблення дієвих механізмів може 
призвести до краху всієї економічної системи, соціальних 
катаклізмів та національної катастрофи.
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Тимошенко Е.В. Система экономической безо-
пасности национальной экономики и комплексный 
механизм ее обеспечения

Аннотация. В статье определена сущность понятия 
«система экономической безопасности национальной 
экономики», обоснована определяющая роль в разра-
ботке комплексного механизма ее обеспечения, что 
позволит создавать, управлять, анализировать, кон-
тролировать состояние экономической безопасности 
в целом и в разрезе ее функционально-структурных, 
отраслевых секторальных и пространственно-террито-
риальных компонент.

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
системный подход, система экономической безопас-
ности, комплексный механизм обеспечения, виды ме-
ханизма.

Tymoshenko O.V. The system of economic security 
of national economy and its comprehensive mechanism 
support

Summary. In the article defined the essence of "system 
of economic security of the national economy", proved a 
crucial role of development of overall mechanism for her 
providing. That will allow to create, manage, analyze, 
monitor economic security in general and in terms of 
functional and structural, sectoral and spatial components.

Keywords: economic security, systems approach, the 
system of economic security, a comprehensive mechanism 
security mechanism types.
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ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація. У статті проаналізовано зміст та результа-
ти аграрних трансформацій у країнах Центрально-Схід-
ної Європи, визначено закономірності й особливості їх 
аграрних перетворень. Акцентовано увагу на тому, що 
швидкість та результати проведених реформ великою 
мірою визначалися стартовими умовами, які різнилися 
в окремих країнах ЦСЄ. Зроблено висновок, що більш 
вигідні стартові позиції для проведення приватизації 
землі і структурної реформи аграрного сектора мали 
країни, де аграрні перетворення почалися вже за умови 
макроекономічної стабілізації. 

Ключові слова: лібералізація, приватизація, аграр-
на реформа, реституція.

Постановка проблеми. Аграрні трансформації в краї-
нах Центрально-Східної Європи мають як спільні риси, так і 
національні особливості. Вивчення досвіду ринкових реформ 
в аграрному секторі цих країн має важливе значення для вияв-
лення тенденцій та закономірностей аграрних трансформацій 
у країнах постсоціалістичного табору, дасть змогу розробити 
виважену стратегію подальших ринкових реформ в аграрному 
секторі України та повніше врахувати негативні чинники, які 
мали місце в умовах трансформаційних процесів у сільському 
господарстві країн із перехідною економікою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вне-
сок у дослідження закономірностей та особливостей ринкових 
соціально-економічних трансформацій аграрного сектору країн 
із перехідною економікою зробили такі вчені, як І. Лукінов,  
М. Зубець, П. Саблук, О. Онищенко, Т. Осташко, М. Малік,  
В. Месель-Веселяк, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та 
ін. Проте зазначені вчені переважно зосередили свою увагу на 
дослідженнях змісту та результатів проведених ринкових тран-
сформацій аграрних відносин у країнах із перехідною економі-
кою, та можливості і доцільності врахування їх досвіду під час 
подальших ринкових перетворень в аграрному секторі України. 
Водночас залишаються майже недослідженими питання соці-
ально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин 
країн із перехідною економікою.

Мета статті полягає у дослідженні змісту та результатів 
ринкових трансформацій в аграрному секторі країн Централь-
но-Східної Європи, визначенні закономірностей та особливос-
тей проведених трансформацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрні пере-
творення в країнах Центрально-Східної Європи, незважаючи 
на загальні цілі та завдання, відрізняються між собою за зміс-
том, порядком проведення та наслідками. Однак залежно від 
цілей і характеру трансформацій реалізацію аграрної реформи 
в країнах Центрально-Східної Європи можна умовно поді-
лити на три періоди, кожному з яких відповідають особливості 
внутрішньої аграрної, торговельної політики та структурної 

реформи. Виділяють такі періоди аграрних трансформацій у 
країнах Центрально-Східної Європи:

І етап: 1989 р. – середина 90-х років. На першому етапі про-
водилася земельна реформа у сільському господарстві, демо-
нополізація і приватизація в ресурсних галузях, формування 
ринкових структур в агропродовольчому комплексі, відбулися 
лібералізація цін і торгівлі сільськогосподарською продукцією, 
інституційна реформа. Стратегічним завданням першого етапу 
трансформацій була структурна реформа аграрного сектора, в 
основі якої лежала приватизація землі. 

ІІ етап: середина 90-х – кінець 90-х років. Характерною 
ознакою реформування аграрної сфери на цьому етапі стала 
радикальна зміна напряму внутрішньої аграрної політики від 
лібералізації торгівлі, цін і обмеженого втручання у функціону-
вання ринків до політики підтримки цін і ринків, експортних та 
імпортних обмежень. Продовжувалася інституційна реформа, 
зростала ефективність виробництва, а подальші структурні 
зміни відбувалися у напрямі консолідації земельних ділянок.

III етап: кінець 90-х років – 2004 р. – подальший період. 
Стратегічним завданням третього етапу стала підготовка країн 
ЦСЄ до вступу в ЄС. Це передбачає гармонізацію внутріш-
ньої аграрної політики країн ЦСЄ з вимогами спільної аграр-
ної політики країн ЄС, тому зусилля урядів спрямовуються на 
поглиблення структурної реформи, підвищення ефективності 
аграрного сектора тощо. 

На стратегію, темпи і глибину здійснення реформ, осо-
бливо на їх першому етапі, визначальний вплив мали стартові 
умови різних країн. Стартові умови аграрних трансформацій 
в окремих країнах різнилися за: рівнем централізації системи 
управління аграрним сектором; необхідністю проведення рес-
титуції земельної власності; макроекономічними умовами; 
співвідношенням різних типів господарських структур; націо-
нальними традиціями і змінами у психології за роки спільного 
господарювання.

Так, наприклад, в Україні система управління сільським 
господарством була більш централізованою, що ускладнювало 
початковий етап реформ. А в Польщі і Словенії система управ-
ління була найменш централізованою, і відповідно, найбільш 
ринково орієнтованою [3, с. 36, 38]. 

Залежно від початкових умов трансформацій, національних 
традицій і політичних цілей кожна постсоціалістична країна обрала 
свою власну модель приватизації землі і майна, а також структурної 
та організаційної перебудови сільського господарства.

Зокрема, К. Маркус та Дж. Свіннен, аналізуючи перебіг 
аграрних перетворень у країнах із перехідною економікою про-
тягом перших п’яти років реформ, виділяють три моделі рефор-
мування аграрної сфери – російську, центральноєвропейську та 
китайську. Дослідники виявили суттєві відмінності серед країн 
у співвідношенні темпів зміни валових обсягів виробництва та 
продуктивності праці.
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Російська модель, яка, на їхню думку, чітко проявилась в 
Росії, Білорусії, Україні, Азербайджані, Казахстані, Киргиз-
стані, Молдові та Таджикистані, характеризується значним 
скороченням обсягів виробництва і зниженням продуктивності 
праці. Центральноєвропейська модель, класичними представ-
никами якої можуть бути Чехія, Угорщина та Словаччина, 
характеризується порівняно меншим спадом обсягів виробни-
цтва та значним зростанням продуктивності праці. Китайська 
модель, типовими представниками якої є Китай, В’єтнам та 
Албанія, відзначається значним зростанням обсягів сільсько-
господарського виробництва та повільним зростанням продук-
тивності праці [2, с. 61].

По-іншому класифікує моделі реформування сільського 
господарства в країнах ЦСЄ В. Зглінский, беручи за основу 
глибину перетворень у відносинах власності. Він також виділяє 
три моделі, однак дає їм інші назви і змістовну характеристику:

• балканська модель полягає у реституції, загальній при-
ватизації, що супроводжуються роздрібненням виробничих 
структур і їх незначною адаптацією до ринку;

• центральноєвропейська модель полягає у приватизації, 
вибірковій (в окремих країнах) реституції, що супроводжується 
пристосуванням колишніх виробників до роботи в нових умо-
вах із урегулюванням відносин власності на основі приватної 
власності;

•  східноєвропейська модель полягає не в масовій прива-
тизації та реституції, а її заміні формальним розподілом землі 
та майна між працівниками. Ця модель фактично не вносить 
суттєвих змін у діяльність постсоціалістичних підприємств, 
однак надає їм інше правове оформлення [2, с. 61]. 

Розглянемо більш детально заходи аграрної реформи в різ-
них країнах ЦСЄ. Досить цікавим є досвід аграрної трансфор-
мації в Угорщині. На початок реформ у країні нараховувалось 
близько 136 держгоспів та 1 250 колективних господарств. 
Поряд із ними діяли індивідуальні господарства, адже в Угор-
щині приватна власність на землю визнавалась офіційно. Крім 
того, існували доволі потужні регіональні підприємства коо-
перативного типу, які мали досить добрий менеджмент, мар-
кетингову орієнтацію та навіть деякі навички роботи в умовах 
ринку. 

Під час здійснення земельної реформи в Угорщині перевагу 
було надано не масовій приватизації, а пошукам ефективних 
власників. Замість реституції було проведено приватизацію 
землі за допомогою контрибуційних сертифікатів за принци-
пом: «Земля повинна належати тим, хто на ній працює». Кон-
трибуційні сертифікати номінальною вартістю 10 тис. форин-
тів уважалися цінними паперами, за які можна було викупити 
землю. Приватизація землі здійснювалась лише через спеці-
альні земельні аукціони.

Однак надане законодавством право відчуження сертифіка-
тів дало змогу скуповувати землі фізичним і юридичним осо-
бам із вільними коштами. Навіть іноземні юридичні та фізичні 
особи в обхід закону через підставних осіб скупили досить 
значні масиви землі в західному регіоні.

Приватизація державних господарств в Угорщині також 
мала свої особливості. Позитивним кроком приватизації дер-
жавних господарств було попереднє здійснення в них рес-
труктуризації. Певна частина господарств були перетворені у 
державні холдингові компанії, інші стали своєрідними «пілот-
ними фермами» у державній власності. Біля 20% держгоспів 
стали власністю зарубіжних інвесторів. Приватизація решти 
держгоспів здійснювалась за конкурсами, в яких, як правило, 

брали участь діюче керівництво підприємств та його праців-
ники. У результаті конкурсного відбору було створено більш 
життєздатні сільськогосподарські підприємства із серед-
ньою площею до 1 800 га. Переможці конкурсу заключали 
контракт на оренду з Агенцією державного майна строком на  
10–30 років та отримували переважне право купівлі майна і 
землі держгоспу.

Трансформація псевдокооперативів в Угорщині відбува-
лась на основі Закону про трансформацію кооперативів, який 
передбачав такі можливі способи поведінки для членів коопе-
ративів: вихід із кооперативу з паюванням належного майна 
і землі між усіма бажаючими вийти; трансформацію коопе-
ративів в інші види підприємств; акціонування (корпоратиза-
цію) кооперативів; трансформацію кооперативу в інший коо-
ператив на основі нової нормативної бази. Проте в багатьох 
випадках трансформація кооперативів носила формальний 
характер. Керівництво кооперативів часто не забезпечувало 
їх адаптації до роботи в умовах ринку, що створювало ситуа-
цію зі значними конфліктами інтересів. Певною специфікою 
трансформації кооперативів в Угорщині є право вільного 
ринкового обігу кооперативних часток (паїв). Державою сти-
мулювалася концентрація цих паїв із допомогою спеціальних 
податкових пільг та кредитів [2, с. 62–65]. 

Значно повільніше та з набагато гіршими результатами 
проходила аграрна реформа у Болгарії. До початку реформи 
болгарський аграрний сектор був майже повністю кооператив-
ним. Частка кооперативів у загальному землеволодінні стано-
вила 92%. Незважаючи на те що приватизація землі в Болга-
рії призвела до утвердження там приватної власності, рівень 
розукрупнення земельних угідь залишався досить незначним. 
Отримані земельні ділянки селяни могли використати або для 
створення власного підприємства, або для передачі в оренду 
чи у рентне використання в кооперативі, або в як пай під час 
вступу в кооператив, або здати за винагороду (фактично про-
дати) наділ в общинний або державний фонд. Тобто, як бачимо, 
створення і розвиток кооперативів у Болгарії активно підтри-
мується державою. 

Досить складним у Болгарії є порядок ринкового обігу землі. 
Будь-яка ділянка спочатку має бути викуплена сусідом, пізніше 
– місцевим приватним господарством, далі – місцевою общиною 
або закуплена у державний фонд. І лише у випадку проходження 
цих етапів ділянка може надійти у вільний продаж.

Під час проведення аграрної реформи в Болгарії досить 
довго в прихованій формі існували державне замовлення та 
директивне ціноутворення. Лише 40% продукції виробники 
могли продавати за вільними цінами. Існували мінімальні 
(захисні) ціни на основні види експортної продукції та граничні 
(фіксовані) ціни на найважливіші продукти внутрішнього спо-
живання. Однак державне втручання у процеси ціноутворення 
швидко виснажило державний бюджет та розбалансувало 
аграрний ринок, тому уряд Болгарії зрештою провів лібераліза-
цію цін на сільськогосподарську продукцію [2, с. 65–67].

Проміжну позицію за комплексністю, системністю та 
ефективністю займає аграрна реформа в Румунії. Як відзначає 
Міністерство сільського господарства Румунії, період 1990–
1996 рр. відзначався низькими темпами проведення реформ, 
що обумовило значні збитки сільського господарства в1997 р. 

Одним із перших кроків аграрної реформи було надання 
більшої господарської самостійності сільськогосподарським 
підприємствам. Однак матеріально-технічне постачання та 
частково збут продукції при цьому продовжували контролюва-
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лися державою. Це був своєрідний симбіоз ринково орієнтова-
них підприємств і адміністративної системи.

У Румунії можна було спостерігати «спонтанну» деко-
лективізацію, коли задовго до прийняття відповідного закону 
було розпочато приватизацію виробничих кооперативів. Офі-
ційно ж виробничі кооперативи було примусово ліквідованого 
31.07.1991 р. Із допомогою досить зрівняльної системи розпо-
ділу землю було роздано як колишнім власникам, так і тодіш-
нім членам господарств. Документом, що підтверджував право 
власності, були сертифікати власності. Таким способом поміж 
4,7 млн. осіб було розподілено майже 9 млн. га. Однак лише 
30–40% нових власників у Румунії створили власні господар-
ства родинного типу.

Подальші кроки аграрних перетворень полягали в привати-
зації підприємств з одночасним збереженням великих техноло-
гічних комплексів у межах цих підприємств на основі коопера-
ції та корпоратизації. Напевно, тому багатьом новоствореним 
кооперативам та колишнім держгоспам, які були трансформо-
вані в акціонерні товариства, вдалося залишитися учасниками 
аграрного ринку [1; 2]. 

У найбільш сприятливих умовах щодо фінансового, 
організаційного і законодавчого забезпечення реформ опи-
нилась колишня НДР. Насамперед це стосується вільного 
вибору форми підприємництва. Через це чимало колиш-
ніх великих підприємств продовжували функціонувати, 
однак на практиці вони не здійснювали жодної діяльності. 
Найбільшого поширення отримали так звані «зареєстро-
вані товариства», які були своєрідною формою кооперати-
вів, однак вони були лише перехідною формою на шляху 
подальшої трансформації.

Досвід німецької аграрної реформи показав, що май-
нова оцінка реформованих підприємств повинна базуватись 
виключно на реальній ринковій вартості і здійснюватись неза-
лежними експертами. Майнове регулювання повинно бути 
жорстко регламентованим і контрольованим, аби уникнути 
потенційних зловживань, адже оцінка майна за залишковою 
або балансовою вартістю може створити економічну деформа-
цію, а завищена оцінка майна, навпаки, може створити ілюзію 
значних ресурсів, яких насправді немає в розпорядженні тран-
сформованих підприємств. 

Особливістю німецької аграрної реформи є збереження в 
багатьох випадках великомасштабного виробництва у формі 
різноманітних корпоративних підприємств із використанням 
оренди і суборенди. 

Цікавим з геополітичної точки зору є досвід аграрного 
реформування країн Балтії. Аграрні реформи в них полягали 
у відмові від колгоспно-радгоспної системи та збереженні 
великих виробничих комплексів; проведенні повної лібералі-
зації аграрного ринку і ціноутворення; відмові від державного 
патерналізму та прихованого монополізму; підтримці підпри-
ємництва у сфері агробізнесу та приватних сімейних госпо-
дарств; орієнтації на європейську інтеграцію. 

З огляду на часове затягування реформ не менш корисним 
для України є й досвід аграрних трансформацій Китаю (хоча 
він і не має відношення до країн ЦСЄ). Специфіка китайської 
економічної реформи полягає в її поступовості та обережно-
сті, що дає підстави багатьом економістам уважати її типово 
градуалістською, адже Китай поступово пройшов шлях від 
«планової економіки з елементами ринкового регулювання» до 
«комбінації плану і ринку», потім – «соціалістичної ринкової 
економіки», і зараз – «один Китай, дві економіки».

Аграрна реформа в Китаї розпочалася з широко поширеної 
на селі практики «договірної системи родинної відповідально-
сті», що дала змогу сформувати на основі селянських родин 
своєрідні госпрозрахункові неофіційні підприємства. Прак-
тичні кроки реформи передбачали надання сільським жителям 
чіткого права на обробіток землі та використання на власний 
розсуд частини врожаю, отриманої понад «домовлений обсяг». 

Було проголошено курс на трансформацію державних та 
колективних сільськогосподарських підприємств у приватні 
господарства. За умови високої трудомісткості китайського 
сільського господарства перехід на приватну власність та 
пов’язану із нею мотивацію означав різке підвищення ефектив-
ності. Все це призвело до загального пожвавлення економічної 
активності.

Водночас аграрна реформа в Китаї характеризується дуже 
повільною лібералізацією, збереженням директивних методів 
управління економікою, фактичним співіснуванням соціаліс-
тичного та капіталістичного способів виробництва. Як бачимо, 
стартові та поточні умови реформування в Китаї були надзви-
чайно специфічними, тому і не змогли повторитись у жодній 
країні Європейського регіону [2]. 

Досвід аграрних перетворень у Польщі теж є своєрідним. 
Протягом післявоєнних років сільське господарство країни 
продовжувало розвиватися переважно на основі приватної 
власності на і землю та інші засоби виробництва. У 1989 р. 
приватний сектор Польщі складався з 2 млн. селянських гос-
подарств (із середньою площею 6,3 га), які володіли 76% 
сільськогосподарських угідь. Частка державного сектора ста-
новила 18,6% сільськогосподарських угідь, а середній розмір 
державного сільськогосподарського підприємства – 3 500 га. 
Сільськогосподарські виробничі кооперативи використовували 
3,6% сільськогосподарських угідь (середній розмір 356 га). 
Таким чином, кооперативи у Польщі базувалися на приватній 
власності їх членів на землю, що відкидало потребу в їх струк-
турній реформі і створювало для них вигідні стартові умови під 
час переходу на ринкову економіку [3, с. 38–39].

Економічні перетворення у сільському господарстві Польщі 
відбувалися у двох напрямах. Перший стосувався організа-
ційно-економічних змін у структурі самого сільського госпо-
дарства і принципів його функціонування, а другий – інсти-
туційних змін, що мали на меті забезпечити реалізацію нової 
аграрної політики. Основні організаційно-економічні зміни в 
середовищі аграрних виробників полягали в приватизації дер-
жавних господарств та зміні засад діяльності кооперативів і 
кооперативних підприємств.

Державний сектор у сільському господарстві займав при-
близно 20% всієї території. Оскільки загальнодержавна про-
грама приватизації державного майна виявилась малопри-
датною для приватизації у сільському господарстві, у 1992 р. 
було створено спеціальну Агенцію державної власності у сіль-
ському господарстві. Діяльність Агенції щодо приватизації 
державних господарств (ДСГП) полягала у здійсненні таких 
кроків, як: прийняття у власність ДСГП і їх формальна лікві-
дація; реструктуризація підприємств і підготовка їх до нових 
форм господарювання; передача землі та майна у нові форми 
господарювання.

Основними способами передачі майна колишніх ДСГП у 
нові форми господарювання могли бути: продаж усього майна і 
землі або їх частини зацікавленим приватним особам; передача 
в оренду на визначений термін; внесення їх у формі внеску в 
господарське товариство; передача в тимчасове адміністру-
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вання; передача землі і засобів державним інституціям або 
організаціям. Однак на практиці переважали оренда землі та 
майна.

Створення спеціальної Агенції дало змогу адаптувати 
систему управління сільським господарством до вимог ринку. 
Адже галузеве міністерство було позбавлене права «власності» 
та «управління» підприємствами. 

Значно повільнішими були перетворення в кооперативному 
аграрному секторі Польщі. Єдиним примусовим кроком дер-
жави щодо сільськогосподарських кооперативів була ліквідація 
ієрархічної драбини –центральних та регіональних об’єднань 
та органів управління. Цікаво зазначити, що зміни, які відбу-
валися в аграрному секторі Польщі (приватизація ДСГП, само-
ліквідація кооперативів), не сприяли переходу землі і майна 
в селянські господарства. Лише 4% землі, що вивільнилася, 
перейшли у власність селянських господарств.

Для координації робіт із розвитку сільського господарства і 
суміжних ланок АПК було створено Агенцію з реструктуризації 
та модернізації сільського господарства (АРМСГ). Основними 
завданнями АРМСГ є фінансова підтримка: розвитку сільського 
господарства через інвестиції, освітні, дорадчі і консультаційні 
програми; сучасних методів переробки і зберігання продукції; 
надання послуг та інформації. Підтримка може здійснюватись 
у формі дотацій, преференційних кредитів, надання гарантій по 
кредитах або фінансування спеціальних проектів. 

Слід відзначити, що АРМСГ сприяє розвитку сільських 
населених пунктів, особливо в частині фінансування підпри-
ємницьких ініціатив та розбудови сільської інфраструктури. 
Оскільки це відбувається на тлі успішної адміністративної 
реформи, яка розширила права і посилила відповідальність 
місцевих громад і органів самоуправління, соціальний розви-
ток села отримав значний поштовх.

Позитивний вплив на діяльність сільського господарства 
Польщі здійснює також Агенція сільськогосподарського ринку 
(АСГР), метою якої є стабілізація ринку через стабілізацію цін 
і забезпечення певного рівня дохідності аграрного виробництва 
[2, с. 73–77]. 

Аналіз змісту і результатів проведених реформ в аграрних 
секторах країн ЦСЄ дає змогу зробити такі висновки щодо тен-
денцій і закономірностей їх аграрних трансформацій:

1. Країни СНД, де не проводилася реституція власності 
(повернення землі) і відбулося затягування земельної реформи 
та уповільнення структурної реформи. Найраціональнішою 
була процедура реституції, що була застосована в Угорщині, де 
для повернення землі і фондів колишнім власникам використо-
вувалися ваучери, за які особи, що мали право на повернення 
власності, могли придбати землю або інші фонди – без зобов’я-
зання з боку держави повернути їм саме те, що належало їм 
раніше. У результаті в цій країні вдалося уникнути подрібнення 
земельних ділянок. 

Досить гнучкою була модель реституції земель у Литві 
за рахунок паралельного використання трьох методів: повер-
нення саме тієї земельної ділянки, що була націоналізована 
після війни, надання іншої еквівалентної ділянки або виплати 
компенсації. З огляду на значну на той час суму компенсації 
(150–425 дол. США за гектар), більшість колишніх власників 
віддали перевагу останньому методу, за рахунок чого вдалося 
уникнути подрібнення земельних ділянок. 

Найбільш радикально підійшла до проблеми реституції 
земель Албанія, де відбувся розподіл землі серед колишніх пра-
цівників колективних і державних підприємств без урахування 

інтересів її колишніх власників, що отримали альтернативну 
компенсацію приватизаційними ваучерами або урядовими 
облігаціями.

Специфічним наслідком дотримання принципів соціальної 
та історичної справедливості під час проведення приватизації 
землі і реституції в багатьох країнах стала не тільки фрагмента-
ція земельних ділянок, але й значна частка землі сільськогоспо-
дарського призначення у володінні міських жителів. У країнах 
Балтії, Болгарії, Чеській Республіці та Словаччині сформувався 
досить численний прошарок таких землевласників, що дало 
змогу запровадити ринок землі. 

2. Більш вигідні стартові позиції для проведення приватиза-
ції землі і структурної реформи аграрного сектора мали країни, 
де аграрні перетворення почалися вже за умови макроеконо-
мічної стабілізації. 

3. У більшості країн для управління процесами прива-
тизації державних сільськогосподарських підприємств були 
створені агентства державної власності, що мали різну назву. 
Країни із значною часткою державного сектора в сільському 
господарстві мали несприятливі стартові умови для реформу-
вання, оскільки загальною закономірністю у країнах ЦСЄ було 
більш повільне реформування державних підприємств порів-
няно з колективними.

4. Після проведення структурної реформи в країнах ЦСЄ 
склалася бімодельна структура господарських одиниць із різ-
ною часткою крупних підприємств, дрібних та середніх фер-
мерських господарств. Фермерські господарства переважають 
в Албанії, Словенії, Латвії, Польщі, Румунії. У Литві, Болгарії 
та Естонії фермерські й особисті підсобні господарства воло-
діють понад половиною сільськогосподарських угідь. У Чехії, 
Словаччині, Угорщині, країнах СНД і на території колишньої 
Німецької Демократичної Республіки переважають крупні 
господарства.

5. Успіх реформування значною мірою визначається ступе-
нем визнання необхідності і суті реформ сільським населенням. 
Соціологічні дослідження показали, що кредит довіри селян до 
реформ зазвичай є значним саме на початку їх проведення.

6. Сільськогосподарські підприємства більшості країн ЦСЄ 
зіткнулися з проблемою фінансування виробництва. Відсут-
ність доступу до кредитів або високі відсоткові ставки кредитів 
стали загальною проблемою, тому більшість країн Централь-
но-Східної Європи ввели системи преференційних кредитів і 
кредитних гарантій для забезпечення сільського господарства 
обіговими коштами. 

7. Загальною закономірністю країн із перехідною економі-
кою є низький рівень прямих іноземних інвестиції в агропро-
довольчий сектор, причому рівень інвестицій у сільське гос-
подарство є суттєво нижчим від рівня інвестицій у галузі, що 
знаходяться вище і нижче за технологічним ланцюжком. 

8. Досвід країн із перехідною економікою показує, що 
ефективність процесів реформування залежить від інституцій-
них трансформацій в економіці і суспільстві. У країнах ЦСЄ 
інституційна реформа мала більш комплексний і глибокий 
характер, тому що перехідний процес включав також ство-
рення національної держави і відповідних інститутів. Одним 
із найскладніших завдань було створення інститутів, що здатні 
ініціювати і просувати розвиток фінансових і кредитних рин-
ків у сільському господарстві, адже мова йшла передусім про 
неформальні інститути. 

9. У багатьох країнах ЦСЄ на третьому етапі реформ частка 
сільського господарства у ВВП і частка зайнятих у галузі змен-
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шилися. У країнах, де в результаті структурної реформи утво-
рилася значна кількість невеликих фермерських господарств, 
зайнятість у сільському господарстві, навпаки, зросла (напри-
клад, у Румунії). У країнах, де було збережено крупні сільсько-
господарські підприємства (Угорщині, Чеській Республіці та 
Словаччині) зменшення частки сільського господарства у ВВП 
супроводжувалося зменшенням зайнятості. Тільки в Болгарії 
частка сільського господарства у ВВП зросла за зменшення 
частки зайнятих. 

Крім того, для країн із порівняно високим рівнем ВВП на 
душу населення характерна незначна частка сільського госпо-
дарства у ВВП і незначна частка у загальній зайнятості, що не 
перевищує 10%. Для групи країн із відносно низьким рівнем 
ВВП на душу населення характерною є значна частка зайнятих 
у сільському господарстві [3; 4]. 

Особливостями трансформацій аграрної сфери в Україні 
є затягування з проведенням структурної реформи, низький 
рівень ВВП на душу населення, досить значна частка сіль-
ського господарства у ВВП і висока частка зайнятих у сіль-
ському господарстві. Виходячи із загальних закономірностей 
аграрних трансформацій, Україні необхідно в найближчій 
перспективі налагодити виробництво достатньої кількості 
конкурентоспроможної екологічно безпечної сільськогоспо-
дарської продукції, поглибити реструктуризацію аграрного 
сектора, сформувати ефективну систему кредитування сіль-
ського господарства тощо.

Висновки. Залежно від цілей і характеру трансформацій 
реалізацію аграрної реформи в країнах із перехідною економі-
кою Центрально-Східної Європи можна умовно поділити на три 
періоди: на першому етапі стратегічним завданням була струк-
турна реформа аграрного сектора, в основі якої лежала прива-
тизація землі; на другому етапі відбулася радикальна зміна вну-
трішньої аграрної політики в напрямі політики підтримки цін і 
ринків, експортних та імпортних обмежень; на третьому етапі 
відбувається (а в деяких країнах уже відбулася) підготовка до 
вступу в ЄС. Зміст та результати проведених реформ великою 
мірою, особливо на першому етапі, визначалися стартовими 
умовами, які різнилися в окремих країнах ЦСЄ. 

Можна виділити такі основні закономірності і тенденції 
аграрних трансформацій в країнах ЦСЄ:

1) у тих країнах ЦСЄ, де проводилося повернення земель 
та майна колишнім власникам або їх спадкоємцям, відбулося 
затягування земельної реформи та уповільнення структурної 
реформи;

2) після проведення структурної реформи в країнах ЦСЄ 
склалася бімодельна структура господарських одиниць із різ-
ною часткою крупних підприємств, дрібних та середніх фер-
мерських господарств;

3) загальною закономірністю для всіх країн ЦСЄ є більш 
повільне реформування державних підприємств порівняно з 
колективними;

4) сільськогосподарські підприємства більшості країн 
ЦСЄ зіткнулися з проблемою фінансування виробництва, 
високі відсоткові ставки кредитів стали загальною проблемою, 
тому більшість країн Центрально-Східної Європи ввели сис-

теми преференційних кредитів і кредитних гарантій для забез-
печення сільського господарства обіговими коштами; 

5) загальною закономірністю країн із перехідною еконо-
мікою є низький рівень прямих іноземних інвестиції в агропро-
довольчий сектор, причому рівень інвестицій у сільське гос-
подарство є суттєво нижчим від рівня інвестицій в галузі, що 
знаходяться вище і нижче за технологічним ланцюжком; 

6) ефективність процесів реформування залежала вели-
кою мірою від інституційних трансформацій в економіці і 
суспільстві;

7) у багатьох країнах ЦСЄ на третьому етапі реформ 
частка сільського господарства у ВВП і частка зайнятих у 
галузі зменшилися.
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Шульга О.А. Содержание и результаты аграр-
ных преобразований в странах Центрально-Восточ-
ной Европы

Аннотация. В статье проанализировано содержа-
ние и результаты аграрных трансформаций в странах 
Центрально-Восточной Европы, определены законо-
мерности и особенности их аграрных преобразова-
ний. Акцентировано внимание на том, что скорость и 
результаты проведенных реформ во многом определя-
лись стартовыми условиями, которые отличались в от-
дельных странах ЦВЕ. Сделан вывод о том, что более 
выгодные стартовые позиции для проведения привати-
зации земли и структурной реформы аграрного сектора 
имели страны, где аграрные преобразования начались 
уже при макроэкономической стабилизации.

Ключевые слова: либерализация, приватизация, 
аграрная реформа, реституция.

Shulga О.А. Content and results of agrarian reforms 
in Central and Eastern Europe 

Summary. Analyzed the content and results of agrarian 
transformation in Central and Eastern Europe defined 
patterns and characteristics of agrarian reforms. The 
attention that the speed and results of the reforms is largely 
determined by the initial conditions, which differ in some 
CEE countries. It is concluded that more favorable starting 
positions for earth privatization and structural reform of the 
agricultural sector had the country where agrarian reforms 
have begun already provided macroeconomic stabilization.

Keywords: liberalization, privatizing, agrarian reform, 
return.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Анотація. У статті розроблено науково-методичні 
рекомендації щодо оцінки фінансового становища про-
мислових підприємств – суб’єктів малого підприємни-
цтва. Досліджено зміни фінансового стану групи під-
приємств – представників малого бізнесу, побудовано 
матрицю динаміки їх фінансового стану.

Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, 
оцінка, фінансові показники, фінансова діагностика, 
матриця динаміки фінансового стану.

Постановка проблеми. Кризові явища, які проявляються в 
промисловості України останнім часом, є причиною зниження 
фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств, 
порушення їх фінансової рівноваги. Це веде до збиткової діяль-
ності більшості підприємств, у тому числі у сфері малого біз-
несу, деформації структури капіталу, яка пов’язана з відсутністю 
довгострокових джерел фінансування та значною часткою корот-
кострокових зобов’язань, виникнення протиріч між ліквідністю, 
рентабельністю та фінансовою стійкістю [1, с. 12]. 

Однак сьогодні розвиток національної економіки орієн-
товано на євроінтеграцію, створення сприятливого інвес-
тиційного клімату для іноземних інвесторів, лібералізацію 
зовнішньої торгівлі, що зумовлює необхідність підвищення 
економічної ефективності діяльності вітчизняних промисло-
вих підприємств, забезпечення високих темпів їхнього роз-
витку. Значна роль у подальшому розвитку вітчизняної про-
мисловості, безумовно, належить промисловим підприємствам 
малого бізнесу. Вирішення актуальних для розвитку промисло-
вості країни питань у контексті означеної загальної проблеми 
потребує регулярного проведення фінансової діагностики 
діяльності підприємств, аналіз результатів котрої забезпечить 
прийняття керівництвом обґрунтованих управлінських рішень 
у сфері фінансового менеджменту.

У межах реалізованої сучасної економічної політики дер-
жави дуже важливим є створення нових робочих місць у країні 
за рахунок розвитку та підтримки малого підприємництва. При 
цьому важливим є своєчасне проведення діагностики фінансо-
вого стану суб'єктів малого підприємництва. 

Вважаємо за доцільне розробити науково-методичні реко-
мендації щодо оцінки стану фінансів суб'єктів малого підпри-

ємництва, які б відповідали вимогам зручності використання 
на практиці та забезпечували релевантність інформації, необ-
хідної для прийняття відповідних управлінських рішень у 
сфері антикризового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість 
проведення оцінки фінансового становища та фінансової 
стійкості підприємства в умовах ринкової економіки націлені 
наукові праці багатьох фахівців в області економіки. При-
чому більшість із них розглядають фінансовий стан підпри-
ємства як найважливішу характеристику економічної діяльно-
сті підприємства у зовнішньому середовищі. У зв'язку з цим 
слід відзначити роботи таких авторів, як Покропивний С.Ф.,  
Баканов М.І., Герчикова І.М., Горфінкель В.Я., Швандар В.А, 
Бойчик І.М., Ковальов В.В., Родіонова В.М., Федотова М.А. та 
ін. [2–8]. 

Окремі науковці вважають, що своєчасна та якісна діагнос-
тика та профілактична робота є головними завданнями управ-
ління підприємством [9; 10]. Науковець Бусень Л. стверджує, 
що процес діагностики носить дослідницький, пошуковий та 
пізнавальний характер [11]. Проблеми діагностики фінансо-
вого стану і стійкості функціонування підприємства розглянуті 
у роботі [12].

Слід зазначити, що в країнах із розвиненою ринковою еко-
номікою давно осмислена практична значущість серйозних 
аналітичних досліджень. Практика світового господарювання 
переконливо свідчить: спираючись на показники фінансової 
діагностики, можна зробити висновок про дієвість фінансо-
вого механізму, виявити слабкі сторони фінансових операцій 
для того, щоб вжити відповідних заходів щодо виправлення 
такого становища. Цьому присвячено багато наукових праць 
західних фахівців у сфері економіки, серед яких можна від-
значити таких авторів, як: Брігхем Є., Ерхардт М., Хелферт Е., 
Ван Хорн Дж.К., Нікбахт Е., Гропеллі А., Сігел Джоел Г., 
Шим Джей К. та ін. [13–17]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У результаті аналізу спеціальної літератури у даному 
напрямі було встановлено, що недостатньо уваги приділяється 
питанням фінансової діагностики саме малих промислових 
підприємств.
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Мета статті полягає у розробці науково-методичних реко-
мендацій щодо оцінки фінансового стану суб’єктів малого 
підприємництва, застосування якої на практиці сприятиме при-
йняттю науково обґрунтованих управлінських рішень у сфері 
фінансового менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для діагнос-
тики фінансового стану підприємства існує безліч різних 
методик, заснованих на використанні формалізованих і нефор-
малізованих показників. Недоліком більшості з них є відсут-
ність інтегрального критерію, на підставі якого можна судити 
про рівень кризового стану на підприємстві. Це призводить 
до необхідності розрахунку великої кількості показників, на 
основі яких важко робити однозначні висновки. 

Перерахованих недоліків позбавлені методики оцінки мож-
ливості банкрутства підприємств, засновані на використанні 
інтегрального критерію – Z-рахунка. Однак такі критерії побу-
довані на результатах багаторічних спостережень та аналізі 
звітності закордонних підприємств, що працюють в умовах 
стабільної економічної ситуації, зі своєю структурою, темпами 
і тенденціями. 

Крім існуючих закордонних моделей, останнім часом з'яви-
лися розробки вітчизняних економістів. Однією з них є модель, 
розроблена колективом харківських учених під керівництвом 
Гриньової В.М. [18]:

4321 48,102,11001,0 ККККZ ⋅+⋅+⋅+⋅=

21 ZZZ +=

3211 К02,1К10К01,0Z ⋅+⋅+⋅=

42 К48,1Z ⋅=

,       (1)

де Z – інтегральний показник фінансового стану підприєм-
ства;

K1 – показник поточного покриття;
K2 – показник абсолютної платоспроможності;
K3 – показник автономії;
K4 – показник рентабельності продажу.
Показник поточного покриття свідчить про здатність під-

приємства швидко погасити свою короткострокову заборгова-
ність, характеризує співвідношення ліквідних коштів і поточ-
них зобов'язань. Нормативне значення поточного показника 
покриття дорівнює 1 [7, с. 121]. 

Показник абсолютної платоспроможності є найбільш чітким 
критерієм ліквідності підприємства і показує величину поточ-
них зобов'язань, які можуть бути погашені негайно. Нижня межа 
показника, що наводиться в зарубіжній та вітчизняній літературі 
[7; 19], дорівнює 0,2. Однак якщо врахувати специфіку діяльності 
підприємств малого бізнесу, то вони мають незначні суми коштів 
на розрахункових рахунках і в касі підприємств, тому нижня межа 
цього показника знаходиться на рівні, близькому до 0. 

Показник автономії дає змогу визначити частку власного 
капіталу в загальному підсумку балансу. Чим вище значення 
цього показника, тим більше фінансово стійким, стабільним і 
незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. У захід-
ній і вітчизняній літературі наводиться нижня межа даного 
показника 0,5–0,6 [4; 19], яка означає, що всі зобов'язання під-
приємства можуть бути покриті його власними коштами. 

Таблиця 1
Початкові дані для розрахунку складових оцінки платоспроможності та рентабельності (тис. грн.)

 Підприємство Рік ЗРІА ПЗ ГК ВК А ЧП ВР

 СМП 1
t 130,5 29,6 0,2 100,9 129,9 54,5  753,2

t+1 138,5 73,3 3,1 65,2 137,9 -35,7 622,1
t+2 65,7 115,7 4,1 50,0 165,7 -15,2 684,3

 СМП 2
t 158,2 38,7 3,1 100,0 161,6 11,7 700

t+1 175,3 74,5 4,3 110,5 170,4 15,0 750
t+2 180,5 90,5 5,5 119,2 179,5 6,7 870

 СМП 3
t 148,7 73,6 3,4 25,0 150,3 10,0 600,0

t+1 163,3 90,1 4,2 37,0 164,4 12,0 850,0
t+2 173,8 102,3 5,1 41,0 172,0 4,0 900,0

 СМП 4
t 223,5 60,3 10,5 150,0 219,6 60,0 1200

t+1 230,0 68,0 13,0 220,0 225,5 70,0 1200
t+2 250,5 75,0 15,7 275,0 240,0 55,0 1300

 СМП 5
t 145,6 70,4 1,3 15,0 143,7 6,0 450,0

t+1 151,2 76,0 1,8 22,0 150,2 10,0 350,0
t+2 160,0 80,3 2,5 27,9 158,7 5,9 460,0

 СМП 6
t 132,3 55,4 1,3 5,0 133,0 3,0 300,0

t+1 121,4 65,8 0,8 6,5 120,7 1,5 250,0
t+2 135,7 57,8 1,0 5,5 135,2 -1,0 300,0

 СМП 7
t 50,3 10,2 4,1 49,1 50,3 -9,4 71,2

t+1 39,7  - 5,0 39,7 39,7 -17,8 42,3
t+2 28,2 6,4 1,0 21,8 28,2 -4,2 60,9

СМП 8
t 1,1 2,3 0,4 -1,2 1,1 -2,5 41,0

t+1 0,3 3,7 0,1 -3,4 1,3 -1,0 58,7
t+2 2,0 5,9 0,5 -4,2 2,0 3,0 67,2

СМП 9
t 72,5 53,4 35,8 19,1 72,5 8,5 258,1

t+1 69,8 47,2 43,9 22,6 69,8 3,5 449,3
t+2 37,2 37,3 25,1 -0,1 37,2 -22,7 296,8

 Джерело: авторська розробка
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Показник рентабельності продажу показує частку чистого 
прибутку, яка припадає на одну грошову одиницю продажу. 
Збільшення значення даного показника свідчить не тільки про 
збільшення обсягів чистого прибутку, але й про зростання її 
частки у виручці. 

Для виявлення складової, яка сприяла розвитку кризи най-
більшою мірою, інтегральний показник Z треба розкласти на 
дві складові і дослідити зміну позицій кожного підприємства, 
що аналізується, у матриці «фінансовий стан підприємства»: 

4321 48,102,11001,0 ККККZ ⋅+⋅+⋅+⋅=

21 ZZZ +=

3211 К02,1К10К01,0Z ⋅+⋅+⋅=

42 К48,1Z ⋅=

,                                    (2) 
де Z1 – складова оцінки платоспроможності підприємства;
Z2 – складова оцінки рентабельності підприємства.
Перша складова інтегрального показника оцінки фінан-

сового стану суб’єкта малого підприємництва – рівень плато-
спроможності розраховується за такою формулою:

4321 48,102,11001,0 ККККZ ⋅+⋅+⋅+⋅=

21 ZZZ +=

3211 К02,1К10К01,0Z ⋅+⋅+⋅=

42 К48,1Z ⋅=

.               (3)
Друга складова – рівень рентабельності розраховується від-

повідно до такої формули:

4321 48,102,11001,0 ККККZ ⋅+⋅+⋅+⋅=

21 ZZZ +=

3211 К02,1К10К01,0Z ⋅+⋅+⋅=

42 К48,1Z ⋅= .                                  (4)
Проведемо дослідження зміни фінансового стану дев’яти 

промислових підприємств міста Харкова – суб’єктів малого 
підприємництва (СМП), продукція яких є найбільш типовою 
для обраної галузі. Початкові дані наведені в табл. 1.

У табл. 1 прийняті такі позначення: ЗРІА – засоби, розра-
хунки, інші активи; ПЗ – поточні зобов’язання; ГК – грошові 
кошти; ВК – власний капітал; А – активи; ЧП – чистий прибу-
ток; ВР – виручка від реалізації.

Після розрахунку значень фінансових коефіцієнтів K1÷K4, 
відповідно до обраної моделі, занесемо отримані дані, а також 
значення складової платоспроможності та рентабельності до 
табл. 2.

Сформуємо матрицю динаміки фінансового стану підпри-
ємств – суб’єктів малого підприємництва (рис. 1). Усі отримані 
значення складових рентабельності та платоспроможності 
дев’яти підприємств занесені до матриці станів, що склада-
ється з 64 квадрантів, кожен з яких характеризується різними 
значеннями складових. На рис. 1 позначення кожного підпри-
ємства наведено відповідно до t-го періоду дослідження.

Під час дослідження суб’єктів малого підприємництва – 
підприємств машинобудівної галузі м. Харків було виявлено, 
що рівень платоспроможності та рівень рентабельності дея-
ких із них знаходиться на дуже катастрофічному рівні, тому 
під час формування матриці динаміки фінансових станів 
підприємств пропонується до її складу додати квадранти, в 
яких значення рентабельності та платоспроможності будуть 
негативні. Крім того, також пропонується розділити матрицю 
станів на чотири зони: I зона характеризує гостро критичний 
стан суб’єкта малого підприємництва, II зона – кризовий стан 
підприємства, III зона – легка криза, IV зона – стійкий фінан-

Таблиця 2
Розрахункові дані моделі 

Підприємство Рік K1 K2 K3 K4 Z1 Z2

СМП 1
t 4,41 0,007 0,78 0,07 0,85 0,10

t+1 1,89 0,04 0,47 -0,06 0,92 -0,09
t+2 1,43 0,04 0,30 -0,02 0,72 -0,03

СМП 2
t 4,09 0,08 0,62 0,01 1,47 0,02

t+1 2,35 0,06 0,65 0,01 1,28 0,03
t+2 1,99 0,06 0,66 0,01 1,29 0,01

СМП 3
t 2,02 0,05 0,17 0,01 0,69 0,02

t+1 1,81 0,05 0,23 0,01 0,75 0,01
t+2 1,70 0,05 0,24 0,004 0,76 0,006

СМП 4
t 3,71 0,17 0,68 0,05 2,43 0,07

t+1 3,38 0,19 0,98 0,06 2,93 0,09
t+2 3,34 0,21 1,15 0,04 3,3 0,06

СМП 5
t 2,07 0,02 0,10 0,008 0,32 0,02

t+1 1,99 0,02 0,15 0,01 0,37 0,03
t+2 1,99 0,03 0,18 0,01 0,5 0,04

СМП 6
t 2,39 0,02 0,04 0,01 0,26 0,01

t+1 1,84 0,01 0,05 0,006 0,17 0,009
t+2 2,35 0,02 0,04 -0,003 0,26 -0,004

СМП 7
t 4,93 0,40 0,97 -0,13 5,48 -0,19

t+1 0 0 1,0 -0,42 1,02 -0,62
t+2 4,41 0,16 0,77 -0,07 2,43 -0,10

СМП 8
t 0,48 0,17 -1,09 -0,06 0,60 -0,09

t+1 0,08 0,03 -2,6 -0,02 -3,5 -0,03
t+2 0,32 0,08 -2,1 -0,04 -1,34 -0,06

СМП 9
t 1,36 0,67 0,26 0,03 6,98 0,04

t+1 1,48 0,93 0,32 0,008 9,77 0,01
t+2 1,00 0,67 -0,003 -0,08 6,71 -0,12

Джерело: авторська розробка
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совий стан. Слід також відзначити, що III та IV зони не позна-
чені на рис. 1, тому що в даному конкретному випадку всі 
досліджувані промислові підприємства знаходяться в украй 
катастрофічному фінансовому становищі і на рисунку вони 
потрапляють у I та II зон. 

Пунктирними лініями у матриці виділено різні зони 
стану підприємства – від критичного стану до стійкої роботи. 
У матрицю станів заносять значення показника рівня кризо-
вого стану на відповідні моменти часу, а потім об'єднують 
їх стрілками від попереднього моменту часу до наступного. 
Таким чином, виходить траєкторія фактичної зміни фінансо-
вого стану підприємства за відповідний аналізований про-
міжок часу.

Як показали проведені розрахунки, досліджувані суб’єкти 
малого підприємництва – промислові підприємства м. Харків 
знаходяться в украй катастрофічному становищі. Розраховані 
значення рентабельності знаходяться на вкрай низькому рівні, 
деякі з них сягають навіть негативних значень. Із платоспро-
можністю справи у підприємств дещо кращі. Таким чином, 
якщо проаналізувати матрицю динаміки фінансових станів 
обраних для аналізу підприємств (рис. 1), то стає очевидним, 
що більшість підприємств знаходиться у гостро катастро-
фічному фінансовому становищі, про що свідчить їх знахо-
дження в зоні I.

Причинами такого становища є: негативні виклики зовніш-
нього середовища; нестабільність національної валюти; труд-
нощі з наданням кредитів малим підприємствам; зависокі 
податки; недостатня підтримка з боку держави, а також неста-
більність економічно-політичного стану в Україні. 

Висновки. У роботі розроблено науково-методичні реко-
мендації щодо діагностики фінансового стану малих промис-
лових підприємств, що базуються на побудові розширеної 
матриці за рахунок уведення нових квадрантів, в яких відобра-
жується весь спектр чисельних значень оцінних показників. 

Напрямом подальших досліджень можна вважати застосування 
нечітких методів у процесі дослідження фінансового стану про-
мислових підприємств, доцільність чого обумовлена високим 
ступенем нестабільності зовнішнього середовища. Це дасть 
змогу своєчасно оцінювати фінансове становище промисло-
вих підприємств, у тому числі у сфері малого бізнесу, та більш 
точно відображати їх реальне становище з метою подальшого 
фінансового планування.
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Соколова Л.В., Колесник О.В., Соколов О.Е.  
Исследование финансового положения промышлен-
ных предприятий малого бизнеса

Аннотация. В статье предложены научно-методи-
ческие рекомендации к оценке финансового положе-
ния промышленных предприятий – субъектов малого 
предпринимательства. Проанализированы изменения в 
состоянии финансов группы предприятий – представи-
телей малого бизнеса, построена матрица динамики их 
финансового состояния. 

Ключевые слова: субъект малого предпринима-
тельства, оценка, финансовые показатели, финансовая 
диагностика, матрица динамики финансового состоя-
ния. 

Sokolova L.V., Kolesnik O.V., Sokolov O.E. Research 
of financial state of industrial enterprises of small busi-
ness

Summary. In the article scientific-methodical recom-
mendations to the evaluation of financial state of industrial 
enterprises- subjects of small business were offered. There 
have been researched changes in financial state of the group 
of enterprises- representatives of small business, matrix of 
the dynamics of their financial state was built. 

Keywords: subjects of small business, evaluation, fi-
nancial indicators, financial diagnostic, the matrix of dy-
namics of the financial state.
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

Анотація. У статті розглядаються питання викори-
стання методів та підходів до прийняття рішень у сфері 
управління логістичними витратами широкого спектру 
підприємств. Розглянуто існуючі підходи до прийнят-
тя рішень. Пропонується використання комплексного 
підходу з використанням алгоритмів побудови дерев 
прийняття рішень, кореляційно-регресійного аналізу та 
методів динамічного програмування. 

Ключові слова: логістичні витрати, управління ви-
тратами, прийняття рішень, логістика, математичне мо-
делювання, дерева прийняття рішень. 

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування 
підприємств вимагають швидкого реагування на зміни у рин-
ковому середовищі та бізнес-процесах усередині компанії. 
Управління логістичними витратами, як і будь-який напрям 
менеджменту, включає в себе прийняття управлінських рішень 
на основі внутрішньої та зовнішньої інформації. Ця інформація 
опрацьовується персоналом відповідних підрозділів підприєм-
ства та використовується для аналізу та розрахунку великої 
кількості показників, що характеризують логістичну систему. 
За даними останніх досліджень [1, с. 53], у процесі управління 
логістичними витратами однією з ключових проблем є недо-
сконалість системи інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень. Складним є процес виділення окремих 
груп витрат, контроль їх динаміки та визначення так званих 
«вузьких місць», що не дають змоги мінімізувати витрати. Крім 
того, у наш час усе більшого значення набуває комп’ютеризація 
та автоматизація процесу управління, що зумовлює необхід-
ність дослідження можливостей застосування математичних 
алгоритмів прийняття рішень у процесі управління логістич-
ними витратами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання при-
йняття управлінських рішень у контексті управління ланцю-
гом постачання та фінансового менеджменту розглядаються у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів. При цьому 
переважно розглядається прийняття рішень із вибору поста-
чальників та посередників, мінімізації окремих груп витрат 
або ж класичне завдання знаходження найкоротшого шляху як 
умови оптимізації логістичних потоків. 

Так, Т.В. Смачило [2, с. 12] розглядає економіко-матема-
тичні моделі використання інформаційних технологій у про-
цесі прийняття управлінських рішень на прикладі підприємств 
електротехнічної галузі. У роботі пропонується використо-
вувати спеціалізований банк знань та експертну систему для 

вдосконалення організації збутової діяльності вищезазначених 
суб’єктів господарювання. 

В.В. Щербаков та І.Г. Саприкін [3, с. 216] акцентують увагу 
на тому, що в процесі прийняття управлінських рішень у кон-
тексті управління ланцюгами постачання важливим є відхід 
від занадто спрощеного розуміння мінімізації витрат. Застосу-
вання методів динамічного програмування, на думку авторів, 
створює умови для більш ефективної покрокової оптимізації 
процесів у сфері логістики, проте вони не наводять конкретних 
прикладів застосування цих методів.

П.І. Бідюк, Н.В. Кузнєцова та О.М. Терентьєв [4, с. 48] ана-
лізують ключові підходи до створення інформаційної системи 
підтримки прийняття рішень (ІСППР) та пропонують інте-
грований підхід, що включає використання дерев прийняття 
рішень та методів кластерного аналізу. Робота спрямована на 
дослідження у сфері аналізу та інтерпретації фінансово-еконо-
мічних даних підприємств, прогнозування продажів та плато-
спроможності позичальників. 

Д.Р. Андерсон, Д.Дж. Суіні, Т.А. Вільямс та ін. [5] розгля-
дають використання розповсюджених інформаційних техноло-
гій у контексті прийняття управлінських рішень на прикладі 
використання Microsoft Excel 2013 для організації кількісного 
аналізу даних підприємства. При цьому авторами викладено 
застосування методів лінійного програмування у маркетингу, 
фінансах та операційному менеджменті; сіткових моделей у 
вирішенні проблем логістики та управління ланцюгами поста-
чання; методів прийняття рішень за допомогою таблиць вигра-
шів, дерев рішень та інших однокритеріальних та багатокрите-
ріальних підходів. 

В. Хо та ін. в роботі, присвяченій огляду літератури (78 дже-
рел) із питань оцінки діяльності постачальників та їх вибору, 
вивчають прийняття рішень із використанням багатокритері-
альних підходів, включаючи аналіз середовища функціону-
вання (data envelopment analysis), математичне програмування, 
алгоритми з використанням апарату нечітких множин, метод 
аналізу ієрархій, генетичні алгоритми, а також інтегровані під-
ходи [6, с. 16]. Автори відзначають переваги багатокритеріаль-
них методів прийняття рішень над традиційними підходами, 
що базуються виключно на мінімізації витрат. 

Інші автори також розглядають питання вибору постачаль-
ника з використанням математичних методів прийняття рішень. 
Так, Х.С. Кілік [7, с. 754] розглядає це питання з використан-
ням методу TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 
to Ideal Solution). І.С. Омурка [8, с. 696] пропонує використати 
гібридний підхід із застосуванням алгоритму нечіткої класте-
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ризації (Fuzzy C-Means) та теорії наближених множин. Таким 
чином, пропонується не тільки обирати найкращого поста-
чальника з можливих варіантів, але й згрупувати всю множину 
постачальників за ступенем схожості. 

В.М. Дубовой та О.О. Ковалюк у монографії, присвяченій 
прийняттю рішень в управлінні розподіленими динамічними 
системами, пропонують математичну модель динамічних 
процесів та прийняття управлінських рішень в умовах комбі-
нованої стохастичної та нечіткої невизначеності з використан-
ням даних експертних оцінок та статистичної інформації [9]. 
Автори наводять приклад використання запропонованого під-
ходу сфері логістики.

Н.О. Граничина [10, с. 552] описує модель мультиагентної 
системи для використання у сфері транспортної логістики. 
Запропонований підхід враховує витрати ресурсів системи як 
один із ключових факторів, що впливають на вибір оптималь-
ного варіанту функціонування логістичної системи підприєм-
ства. 

Таким чином, питання прийняття управлінських рішень 
детально розглядаються як з точки зору менеджменту, так із 
точки зору інформаційних технологій та математичного моде-
лювання. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте, у той час, як багато авторів зазначають обме-
ження підходу, що базується виключно на мінімізації витрат, та 
пропонують власні інтегровані підходи до розрахунку показ-
ників та побудови моделей для окремих логістичних процесів 
(транспортування, складська діяльність, вибір постачальників 
тощо), саме процесу управління витратами і прийняттю рішень 
у контексті цієї діяльності приділяється недостатня увага. Це 
зумовлює необхідність розробки та вдосконалення існуючих 
методичних підходів до прийняття рішень у цій сфері. 

Мета статті полягає у розробці практичних та методоло-
гічних рекомендацій щодо впровадження в діяльність відділів 
логістики методів прийняття рішень у контексті управління 
логістичними витратами. Для досягнення поставленої мети 
можна сформулювати наступні завдання: 

‒ розглянути можливості застосування методів матема-
тичного моделювання та програмування, що використовуються 
для прийняття рішень; 

‒ визначити ключові напрями прийняття рішень в управ-
лінні логістичними витратами підприємства; 

‒ запропонувати організаційні заходи щодо налагодження 
процесу прийняття управлінських рішень в означеній сфері в 
умовах українських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 
логістичними витратами є комплексним процесом, що охоплює 
весь шлях матеріальних та інформаційних потоків від поста-
чальника до споживача. З точки зору логістики окремого під-
приємства логістичні витрати виникають на трьох основних 
ланках ланцюга постачання: вхідній логістиці, виробничій 
логістиці та збутовій, або вихідній, логістиці. 

Управління логістичними витратами в загальному вигляді 
включає в себе такі складники: планування, облік, контроль, 
оптимізація витрат. Кожен із цих кроків передбачає цілий комп-
лекс рішень щодо вибору підходів до виконання цих операцій, 
інтерпретації поточної інформації та, власне, шляхів реалізації 
цих рішень. Так, планування витрат має базуватися на інфор-
мації минулих періодів, ураховувати вплив зовнішніх та вну-
трішніх факторів, що впливають на обсяги логістичних витрат. 
Контроль витрат неможливий без їх групування відповідно до 
обраної методики обліку. Це потребує використання алгоритмів 
класифікації та/або кластерного аналізу. Оптимізація витрат 
має на меті мінімізацію витрат, тобто мінімізацію певної функ-
ції, що є класичним завданням математичного моделювання. 

Окремі елементи аналізу та методів прийняття рішень, такі 
як математичне моделювання бізнес-процесів, широко вико-
ристовуються із середини ХХ ст. у стратегічному управлінні 
підприємствами, плануванні їх діяльності та галузевому ана-
лізі [11, с. 29]. У сучасних умовах ключового значення набуває 
своєчасність прийняття рішень, окрім того українські підпри-
ємства через складну економічну ситуацію зазвичай не мають 
значної кількості ресурсів на впровадження ресурсномістких 
методів та інструментів аналізу та прийняття рішень, таких як 
комп’ютерні експертні системи.

Традиційний підхід до прийняття управлінських рішень у 
діяльності підприємства є циклічним покроковим алгоритмом 
дій, який можна проілюструвати схемою на рис. 1. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, вищевикладених 
складників управління логістичними витратами та зазначеного 
загального принципу прийняття рішень, можна сформулювати 
такій підхід до організації прийняття управлінських рішень у 
контексті управління логістичними витратами, що схематично 
зображено на рис. 2. Прямокутниками позначено кроки в про-

цесі управління витратами; пунктирні стрілки пока-
зують шляхи інформації між стадіями процесу та 
сукупностями даних, що зберігаються (база даних, 
результати попередніх кроків тощо). Дані позначено 
округленими прямокутниками. Курсивом позначено 
інструментарій прийняття рішень: алгоритми та 
математичні методи, які можуть бути застосовані на 
тому чи іншому кроці для обґрунтування процесу 
прийняття рішень чи для формування математичної 
моделі процесів, що розглядаються. 

Цикл управління витратами розпочинається з 
визначення витрат та їх розподілу за групами з метою 
обліку. Так, в управлінні витратами за видами діяль-
ності використовуються функціональні групи відпо-
відно до логістичних процесів, що мають місце на 
підприємстві: транспортування, складування, паку-
вання, комунікації. Для цього можна рекомендувати 
застосування алгоритмів дерев прийняття рішень 
(ID3, C4.5, CHAID тощо). За даними деяких дослі-

Розпізнавання наявності 
проблеми за ключовими 
показниками діяльності

Визначення сутності  
проблеми

Визначення 
альтернативних 

варіантів  розв’язання

Розробка 
математичної моделі

Аналіз альтернатив у
рамках моделі

Вибір варіанту 
розв’язання

Імплементація

Рис. 1. Алгоритм роботи системи  
підтримки прийняття рішень (СППР) 

Джерело: [12, с. 19]
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джень [4, с. 59], одним із найбільш точних для класифікації є 
метод дерев рішень CHAІD (CHi-squared Automatic Interaction 
Detector). Проте залежно від наявної інформації та кількості 
умов для побудови дерева можливість застосування тих чи 
інших алгоритмів має додатково уточнюватись індивідуально. 
Крім того, можливим є застосування алгоритмів кластерного 
аналізу, а також нейронних мереж, які моделюють діяльність 
нервових клітин і створюють структури, що можуть навчатися 
на даних попередніх рішень, хоча і потребують спеціальної 
програмної реалізації.

У подальшому дані щодо витрат вносяться до централізова-
ного сховища (бази даних) в інфраструктурі підприємства. Це 

дає змогу проводити ретроспективний аналіз, навчати вищеза-
значені інтелектуальні системи, що навчаються, та в будь-який 
час отримати дані попередніх періодів. Ці дані використову-
ються для аналізу структури, динаміки витрат та факторного 
аналізу. Ця стадія процесу управління логістичними витратами 
у найпростішому випадку базується на кореляційно-регресій-
ному аналізі показників логістичної діяльності підприємства 
та даних середовища. Цей процес достатньо легко автоматизу-
ється за допомогою розповсюджених програмних пакетів, що 
мають у своєму складі електронні таблиці. 

За результатами попередніх кроків знаходяться так звані 
«вузькі місця», тобто ті процеси та напрями логістичної діяль-

Рис. 2. Прийняття управлінських рішень у контексті управління логістичними витратами 
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ності, що створюють найбільші витрати і не дають можливості 
своєчасно реалізувати певні управлінські рішення попередніх 
циклів. Ця інформація є важливою для ключового етапу при-
йняття рішень щодо організаційних та інших істотних змін у 
логістичній системі підприємств із метою мінімізації витрат. 
На відміну від попередніх кроків, де прийняття рішень впливає 
на хід внутрішніх процесів управління логістичними витра-
тами, цей етап впливає на всю логістику підприємства, тому 
на цьому етапі має враховуватися стратегія підприємства. При 
цьому використовуються методи експертної оцінки, дерев 
побудови рішень та динамічного програмування. Динамічне 
програмування дає змогу розбити цілий процес на n підпроце-
сів та оптимізувати їх окремо, чим значно спрощується процес 
аналізу [3, с. 216].

Після реалізації рішень та впровадження їх у логістичну 
діяльність підприємства виконується планування витрат з ура-
хуванням нових умов, спричинених прийнятими рішеннями. 
При цьому доцільно використовувати методи лінійного програ-
мування та експертну оцінку, спираючись на дані середовища 
та інформацію попередніх циклів. Періодичність проведення 
описаних операцій визначає швидкість логістичних та вироб-
ничих процесів на підприємстві, які, своєю чергою залежать 
від специфіки галузі.

Висновки. Таким чином, запропонований комплексний 
підхід до організації прийняття рішень включає в себе цикл, 
який складається із семи кроків відповідно до складників 
управління логістичними витратами: виявлення витрат, їх 
структурний та факторний аналіз, визначення елементів логіс-
тичної системи з найбільшими витратами, прийняття органі-
заційних рішень, їх реалізація, планування витрат відповідно 
до нових умов. При цьому пропонується використовувати 
алгоритми побудови дерев прийняття рішень (для класифіка-
ції витрат, вибору між альтернативними способами реалізації 
тощо), методи математичного програмування (лінійне програ-
мування, динамічне програмування для пошуку оптимального 
вирішення управлінських завдань на основі мінімізації витрат). 
Перевагами запропонованого підходу є висока точність отри-
маних результатів, проста автоматизація процесів за допомо-
гою комп’ютерних та інформаційних технологій та невисокі 
витати на їх упровадження в існуючу систему управління логіс-
тичними витратами. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження скла-
дається з теоретичного узагальнення існуючих підходів і роз-
робки практичних рекомендацій з удосконалення прийняття 
рішень у сфері управління логістичними витратами підпри-
ємств. Використання запропонованих заходів та інструментів 
у діяльності логістичних відділів має підвищити рівень конку-
рентоспроможності та результативності підприємств шляхом 
покращання своєчасності та обґрунтованості дій управлін-
ського персоналу в умовах ринку, що динамічно розвивається. 

Наступні наукові та прикладні розробки з питання вдоско-
налення прийняття управлінських рушень мають бути спрямо-
вані на подальшу деталізацію запропонованого підходу та його 
інтеграцію в інфраструктуру логістики підприємств широкого 
спектру галузей промисловості та торгівлі.
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Гаврись А.Н., Ковшик В.И. Принятие управлен-
ческих решений в контексте управления логистиче-
скими затратами

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ис-
пользования методов и подходов к принятию решений 
в сфере управления логистическими затратами широ-
кого спектра предприятий. Рассмотрены существую-
щие подходы к принятию решений. Предлагается ис-
пользование комплексного подхода с использованием 
алгоритмов построения деревьев решений, корреляци-
онно-регрессионного анализа и методов динамического 
программирования.

Ключевые слова: логистические затраты, управле-
ние затратами, принятия решений, логистика, матема-
тическое моделирование, дерево принятия решений.

Gavrys O.M., Kovshik V.I. Managerial decisions 
making in the context of logistics costs management

Summary. This article deals with usage of methods and 
approaches to decision making in the field of logistics costs 
management at a wide range of enterprises. The existing ap-
proaches to decision-making are investigated. It is proposed 
to use an integrated approach with the support of decision 
trees algorithms, regression analysis and dynamic program-
ming techniques.

Keywords: logistics costs, cost management, deci-
sion-making, logistics, mathematical modeling, decision 
trees.
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ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ВИРОБНИЦТВО  
ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА 

Анотація. У статті розглянуто проблему сезонності 
виробництва та збуту молока, її висвітлення в еконо-
мічній літературі. Здійснено аналіз досліджень, при-
свячених обраній темі. Проаналізовано динаміку обся-
гів виробництва та цін реалізації молока по місяцях у 
сільськогосподарських підприємствах. Досліджено ко-
ефіцієнти варіації обсягів виробництва та цін реалізації 
молока у сільськогосподарських підприємствах Украї-
ни та доведено, що рівень сезонності має тенденцію до 
зменшення. 

Ключові слова: сезонність, обсяги виробництва, 
ціна реалізації, коефіцієнт варіації, однотипна годівля.

Постановка проблеми. Однією з особливостей сільського 
господарства є сезонність виробництва, або нерівномірність 
вироблення продукції протягом року. Тобто постає проблема 
управління – вирівнювання напруженості сільськогосподар-
ського виробництва протягом року. До того ж сезонність зумов-
лює специфічність планування витрат на виробництво сіль-
ськогосподарської продукції, оскільки сільськогосподарський 
рік охоплює періоди двох календарних років. 

Формування цін на молоко значною мірою залежить від 
співвідношення попиту та пропозиції з урахуванням сезон-
них чинників. Зниження цін на молоко в Україні, як водиться, 
припадає на літні місяці. Саме в цей період виробляють та реа-
лізують найбільші обсяги молока. В осінньо-зимовий період, 
коли надої молока порівняно низькі, реалізаційні ціни підви-
щуються. Поступове їх зростання починається із серпня і, як 
свідчать дослідження минулих років, триває до березня наступ-
ного року включно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, 
присвячені обраній темі, проводилися багатьма вченими. 
Так, питання теорії та практики знайшли відображення у 
працях українських учених-економістів В.Г. Андрійчука [1], 
Н.І. Шиян, Н.С. Ляліної [2], Ю.А. Толбатова [3], П.Т. Саблука 
[4], О.М. Шпичака [5] та ін. Так, Н.І. Шиян та Н.С. Ляліна у 
своїх дослідженнях зазначають, що на увагу заслуговує висо-
кий рівень варіації цін на молоко та м'ясо ВРХ.

Проте немає узагальнення і глибокого комплексного ана-
лізу факторів сезонних коливань обсягів виробництва та ціни 
реалізації молока, тому саме це і визначає актуальність даної 
статті.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Здійснивши аналіз останніх досліджень і публікацій, 
було виявлено, що недостатньо приділено увагу питанням 
впливу сезонних коливань на ефективність виробництва та 
збуту продукції скотарства у сільськогосподарських підприєм-
ствах.

Мета статті полягає в аналізі впливу сезонності на обсяги 
виробництва і ціни реалізації молока в сільськогосподарських 
підприємствах та виявленні тенденції їх зміни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сезонність 
виробництва молока переважно залежить від двох факторів: 
розподілу отелень та організації годівлі корів. Серед парати-
пових факторів впливу на молочну продуктивність у центрі 
уваги дослідників є сезонність отелення корів [6]. При цьому 
втрата молочної продуктивності залежно від сезону отелення у 
помісних чорно-рябих корів була меншою, ніж у чистокровних 
ровесниць: під час осінніх отелень – у 2,1 рази, зимових – у 
1,6 рази, весняних – у 2,6 рази [7]. 

Повноцінна годівля, добре утримання забезпечують високу 
молочну продуктивність корів в осінні місяці. В останні місяці 
лактації, коли у зв'язку з тільністю продуктивність значно знижу-
ється, корови переходять на пасовища і тому зберігають високі 
надої (стимулююча дія зелених кормів). У корів, які отелилися у 
весняно-літній період, перші місяці лактації проходять під час 
пасовищного утримання, і в цей час вони дають найбільшу кіль-
кість молока. До кінця лактації, коли корова одержує стійлові 
корми, спостерігається різке падіння продуктивності. У резуль-
таті надої за лактацію в цьому випадку виявляються набагато 
нижче, ніж у корів, що отелилися в осінньо-зимовий період. 
Переведення корів на цілорічні рівномірні отелення позитивно 
відбивається на розвитку молодняку. Телята, що народилися в 
осінньо-зимовий період, більш міцні, за повноцінної годівлі 
вони добре розвиваються. Післямолочний період їхнього виго-
довування збігається з пасовищним змістом, що забезпечує пов-
ноцінне харчування й одержання високих приростів живої маси. 

Майже всі сільськогосподарські підприємства зіштовху-
ються з проблемою сезонності обсягів виробництва молока. 
Дефіцит сировини в кінці року спричиняє ріст закупівельних 
цін на молоко.

Проблеми сезонних коливань продуктивності ферм та цін 
на молоко існували та існуватимуть завжди, особливо в кра-
їнах, розташованих далі від екватора. Причини криються у 
тривалості світлового дня. У період його збільшення розквітає 
рослинність, поліпшується кормова база. Із середини весни 
піднімається статева активність та різко поліпшується заплід-
неність корів та телиць. Більшість худоби в Україні взимку 
утримується в стійлах, і всі ті тварини, що не змогли заплід-
нитися в цей тяжкий період, після виходу на пасовища або на 
літньо-табірне утримання, масово тільніють майже «від вітру». 
А в кінці осені більшість корів дружньо відправляються в тех-
нологічний сухостій. Отже, зима – без отелень, а рання весна – 
без якісних та достатніх кормів [2].

Виробники молока прагнуть досягти стабільності виробни-
чих процесів. Так, в Україні в 2000 р. обсяги реалізації молока 
помісячно значно коливалися (рис. 1).

Із рис. 1 видно, що найбільші обсяги реалізації молока спо-
стерігалися у червні місяці (357 тис. т) і поступово знижува-
лися до кінця року. Найнижчий обсяг реалізації можна прослід-
кувати у січні (115 тис. т). 
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Рис. 1. Помісячні обсяги реалізації молока 
сільськогосподарськими підприємствами України  

в 2000 та 2014 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби ста-
тистики України

У 2014 р. сільськогосподарські підприємства зменшили 
коливання обсягів реалізації молока. Так, найбільша величина 
реалізованого молока протягом року дорівнювала 256 тис. т у 
травні, а найменша – 187 тис. т у лютому. У цілому по Україні 
коефіцієнт варіації обсягів продажу молока становив 0,388 у 
2000 р., тоді як у 2014 р. – 0,108. 

Значно зменшився і розмах варіації. Так, у 2000 р. він ста-
новив 310,9% порівняно з мінімальним значенням та 136,8% – 
у 2014 р., що говорить про значне зменшення сезонних коли-
вань обсягів виробництва по місяцях.
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Рис. 2. Помісячні обсяги цін реалізації молока 
сільськогосподарськими підприємствами України  

в 2000 та 2014 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби ста-
тистики України

Обсяги виробництва і реалізації молока обернено вплива-
ють на величину ціни реалізації молока, тобто коливання цін 
залежить від нерівномірності виробництва і реалізації.

В Україні починаючи з 2000 р. і до 2014 р. значно зросли 
ціни реалізації молока. Якщо в 2000 р. середня ціна реаліза-
ції 1 т молока дорівнювала 530 грн./т, то в 2014 р. цей показ-
ник збільшився у сім разів та становив 3733 грн./т. На рис. 3 
бачимо, що коливання цін протягом 2000 р. є значно вищим, 
ніж у 2014 р., а найбільш високою була ціна на молоко у грудні, 
найменшою – у червні 2010 р. та липні 2014 р. Коефіцієнт варі-
ації цін реалізації молока становив 0,132 у 2000 р., тоді як у 
2014 р. – 0,026. 

У 2000 р. розмах варіації дорівнював 152,2% порівняно з 
мінімальним значенням та 107,5% – у 2014 р., що говорить про 
значне зменшення сезонних коливань цін по місяцях.

Як бачимо, у 2014 р. показники варіації обсягів продажу 
та цін на молоко значно нижчі, ніж у 2000 р. Виникає питання: 
чому зменшується ступінь коливання? 

Однією з причин зниження коливання цін та обсягів реа-
лізації молока стало те, що високоефективні господарства 
перейшли на однотипну годівлю корів протягом року. Так, для 
дослідження даного припущення було проаналізовано показ-
ники обсягів виробництва молока та ціни реалізації фермер-
ського господарства «Альфа» Золочівського району Харків-
ської області за 2010 р. (до переходу на однотипну годівлю) та 
2014 р. (після переходу на однотипну годівлю) (рис. 3).
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Рис. 3. Помісячні ціни реалізації молока  
у ФГ «Альфа» в 2010 та 2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності

Таблиця 1
Динаміка цін реалізації та показників сезонності виробництва молока у ФГ «Альфа» в 2010 та 2014 рр.
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Ціна реалізації молока в 2010 р., грн./т 4000 4000 3850 3200 2800 2800 2800 3250 4000 3900 3750 3700
Коефіцієнт варіації ціни 0,143
Ціна реалізації молока в 2014 р., грн./т 4700 4750 4800 4450 3950 3953 4000 4050 4200 4250 4450 4750
Коефіцієнт варіації ціни 0,077
Обсяг виробленого молока в 2010 р., т 156 147 167 157 163 186 199 171 148 137 134 155
Коефіцієнт варіації обсягу виробництва 
в 2010 р. 0,119

Обсяг виробленого молока у 2014 р., т 184 176 207 219 228 223 213 169 178 187 201 219
Коефіцієнт варіації обсягу виробництва 
в 2014 р. 0,103

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності 
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Як видно з рис. 4, у ФГ «Альфа» з роками зменшилося 
коливання цін на молоко. Відхилення між найбільшою ціною 
у березні (4 800 грн./т) та найменшою – у травні (3 950 грн./т) 
становило 850 грн./т у 2014 р. Тоді як у 2010 р. це коливання 
становило 1 200 грн./т. Коефіцієнт варіації зменшився у два 
рази.

У досліджуваному господарстві протягом чотирьох років 
відбувалися зміни в сезонності коливання цін, оскільки коефі-
цієнт варіації ціни реалізації зменшився удвічі. Обсяг виробле-
ного молока був найвищим у липні 2010 р. (199 т) та в травні 
2014 р. (228 т), а найнижчим – у листопаді 2010 р. (134 т) та у 
серпні 2014 р. (169 т). Найменше виробництво молока у серпні 
пояснюється досить високою температурою повітря, що нега-
тивно вплинуло на продуктивність корів.

Оптимальна температура утримання корів коливається в 
межах від 7 до 17°С. За цією температурою споживання корму 
збільшується і завдяки цьому з’являється більше енергії для 
росту продуктивності. Набагато проблематичніші високі тем-
ператури повітря, що створюють велике навантаження на 
організм корови, а також збільшують її потребу в енергії. За 
підвищених температур поїдання корму знижується і вини-
кає дефіцит енергії, внаслідок чого продуктивність корів зни-
жується до 20%. За тривалих високих температур виникають 
порушення у статевій функції, а також з’являються гострі запа-
лення підошви ратиць [6].

Проціджене молоко добре зберігається за температури 
4–5°С протягом доби і не погіршує своєї якості. Тривалість її 
залежить від ступеня забрудненості молока мікробами і темпе-
ратури його зберігання. 

На прикладі високоефективних господарств можна зробити 
припущення, що обсяги виробництва та ціни реалізації зале-
жать від однотипності раціонів годівлі протягом року та забез-
печення рівномірності отелень.

Висновки. Сезонні коливання обсягів виробництва про-
дукції та цін реалізації на молочну продукцію мають тенден-
цію до зниження. Головним чинником зменшення сезонних 
коливань є збільшення питомої ваги високоінтенсивних гос-
подарств в обсягах виробництва молока. Такі господарства, як 
правило, використовують однотипну годівлю корів протягом 
року, внаслідок чого коливання обсягів виробництва і продажу 
молока визначаються строками отримання приплоду та мож-
ливостями господарства забезпечити сприятливі умови утри-
мання корів у спекотні місяці року. У міру збільшення питомої 
ваги господарств із використанням однотипної годівлі корів і 
надалі будуть зменшуватись сезонні коливання в обсягах про-
дажу молока і цінах його реалізації. 
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Мищенко В.С. К проблеме сезонности в молоч-
ном скотоводстве

Аннотация. В статье рассмотрена проблема сезонно-
сти производства и сбыта молока, ее освещение в эко-
номической литературе. Осуществлен анализ исследова-
ний, посвященных выбранной теме. Проанализирована 
динамика объемов производства и цен реализации мо-
лока по месяцам в сельскохозяйственных предприятиях. 
Исследованы показатели сезонности объемов производ-
ства и цен реализации молока в сельскохозяйственных 
предприятиях Украины, доказано, что уровень сезонно-
сти имеет тенденцию к уменьшению.

Ключевые слова: сезонность, объемы производ-
ства, цена реализации, коэффициент вариации, одно-
типное кормление.

Mishchenko V.S. Seasonal prevalence in cattle-
breeding

Summary.The problem of concerning seasonal 
prevalence in production and sale of milk, its interpretation 
in economic literature have been considered. The researches 
devoted to the theme have been studied. The dynamics 
of production volumes and milk sale prices monthly at 
agricultural enterprises has been analyzed. The indices of 
production volume seasonal prevalence and milk sale prices 
at Ukrainian agricultural enterprises have been researched. 

Keywords: seasonal prevalence, production volumes, 
sale price, variation coefficient, feeding of the same type.
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ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ  
ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
Анотація. У статті проаналізовано необхідність ви-

користання сучасних стратегій управління на підприєм-
ствах машинобудування у світі, а саме управління жит-
тєвим циклом продукції. Вказано на основні виклики, 
які стоять перед менеджментом підприємства, у тому 
числі глобалізація, персоніфікація кінцевої продукції, 
ускладнення виробничого процесу, зменшення прибут-
ків, урядові стандарти, ініціативи з інтелектуалізації ви-
робничих процесів. 

Ключові слова: інновація, дифузія інновацій, тех-
нології, управління життєвим циклом продукції, глоба-
лізація, інформаційні та комунікаційні технології. 

Постановка проблеми. Збільшення глобального попиту на 
промислові товари живить попит на продукцію підприємств, 
які спеціалізуються у сфері машинобудування. Виклики, що 
стоять перед підприємствами галузі, пояснюються необхідні-
стю скоротити як процес розробки глобальних продуктів, так 
і необхідні для цього ресурси. Протистояння викликам сучас-
ного глобалізованого ринку набуває форми впровадження 
інтернаціоналізованих проектних розробок та виробничих 
платформ, виготовлення модульних конструкцій та підтримки 
множинних способів виготовлення машин та обладнання. Орі-
єнтація на підсилення конкурентної позиції сучасних підпри-
ємств галузі, заснованих на інтелектуальному капіталі, є вкрай 
прагматичною позицією стратегічного управління. 

Загальною тенденцією, тим не менш, на багатьох ринках, на 
яких підприємства у сфері машинобудування стикаються з гло-
бальною конкуренцією, є оптимізація практично всіх напрямів 
бізнесу, а також управлінських стратегій. Передусім успішні 
конкурентоспроможні підприємства використовують стратегії 
управління життєвим циклом продукції, що охоплюють стадії 
від формування нематеріальної концепції продукту до виводу 
продукції з ринку, інтеграцію носіїв знаннєвого капіталу під-
приємства, виробничих процесів, систем управління знаннями 
та захисту інформації. Стратегії управління життєвим циклом 
продукції формують інформаційну основу виробництва про-
дукту та її розширене відтворення.

Одним із найбільших ринків інвестицій у рішення з управ-
ління життєвим циклом продукції є ринок промислового облад-
нання. В основі стратегій з управління, притаманних їхній 
діяльності, лежить спільне управління формуванням технічних 
вимог до продукції. Це дає змогу підприємствам управляти 
даними з декількох різних джерел, визначати та управляти 
бізнес-процесами, сприяти експансії підприємств на зовнішні 
ринки, спрощувати доступ до інформації про продукт для 
широкого кола користувачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М.Е. Роджерс 
у рамках теорії дифузії інновацій визнає новий продукт для 

споживача як інноваційний. Він теоретично обґрунтовує 
впровадження інновацій, розрізняє початкові та пізні стадії 
дифузії інновацій із позиції поведінки підприємства, характе-
ризує вибір часу для адаптації інновацій п'ятьма категоріями 
ринкових суб'єктів [1]. Нові технології, розроблені на інших 
підприємствах усередині країни або за кордоном, втілені у 
виробничий процес виготовлення машин, обладнання та ком-
понентів, розглядаються такими дослідниками як Н. Сакурай, 
Е. Іоаннідіс, Г. Папаконстантіноу [2]. Р. Нелсон та Е. Фелпс, які 
звертають увагу на людський капітал як передумову обізнано-
сті про нові технології та здатності використовувати їх на під-
приємстві. Вчені стверджують, що імітація та адаптація нових 
технологій потребують використання людського капіталу. Чим 
вищим є ступінь розвитку людського капіталу в менш розвину-
тій економіці, тим більш швидким є технологічний прогрес [3]. 
Придбання машин і обладнання як основного джерела знань 
для інновацій є складовою частиною спеціалізованого підходу 
до стратегії управління життєвим циклом продукції. Такий 
підхід було представлено консалтинговим підприємством 
CIMdata, діяльність якого спрямована на максимізацію здатно-
сті підприємства до проектування та постачання інноваційної 
продукції, надання методик експертизи та передового досвіду 
по рішенням з управління життєвим циклом на підприємствах 
різних форми власності [4]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Дослідження впровадження рішень стратегії управ-
ління життєвим циклом продукції у переважній більшості 
випадків розглядаються як загальнотеоретичні, не стосуються 
проблем та особливостей розвитку конкретної галузі еконо-
міки. Відчутним є брак аналізу чинників обмежень щодо вико-
ристання практики управління життєвим циклом продукції під-
приємствами машинобудування у світі.

Мета статті полягає у дослідженні нової парадигми управ-
ління інтелектуальним капіталом підприємства, а саме управ-
ління життєвим циклом продукції в галузі машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Машинобуду-
вання є галуззю національної економіки, яка динамічно розви-
вається та вимагає від виробників передових досягнень у сфері 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. 
Стійкий розвиток галузі є можливим лише за умов викори-
стання нових матеріалів, дифузії нових технологій та інвести-
цій в нові концепції розвитку. Багато підприємств галузі мають 
чималі досягнення відносно контролю вартості продукції, яко-
сті та ефективності діяльності, а ощадливе виробництво та кон-
цепція Шости Сигм стали невід`ємною частиною їхньої конку-
рентної позиції. Однак поряд з означеними чинниками росту 
підприємства у сфері машинобудування визнають необхідність 
пошуку нових шляхів підвищення ефективності, зосередження 
уваги на клієнтах і реалізації стратегій успіху в бізнесі. 
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Необхідність адаптації менеджменту підприємств машино-
будування до викликів сучасного глобалізованого ринку пояс-
нюється глобалізацією, адже споживачі на глобальному ринку 
вимагають стійких товарів та послуг, диференційованих для 
локальних і централізованих мереж дистрибуції та служб під-
тримки; вибагливістю споживачів, заснованій на добрій поін-
формованості клієнтів про ціну, виробництво й конкурентні 
альтернативи; нормативно-правовим середовищем; зростан-
ням складності продукції, що пояснюється широким викорис-
танням вбудованої електроніки і програмного забезпечення в 
продукції підприємств. 

Світове виробництво продукції машинобудування характе-
ризується поняттям «комплексності» продукції, яка включає в 
себе швидке збільшення кількості програмного забезпечення 
всередині машин, ускладнення вимог замовників відносно 
більш спеціалізованих машин, дійсні екологічні та інші уря-
дові постанови, принцип «Індустрія 4.0» і додаткові інтелек-
туальні заводські ініціативи. По суті, основною вимогою до 
процесу управління підприємством, заснованим на знаннях, 
стає дотримання принципу більшої інноваційності в процесі 
розробки, виробництва й експлуатації машин. Машинобудівні 
підприємства повинні бути в змозі проектувати, організовувати 
виробництво й експлуатувати машини для того, щоб оптимізу-
вати продуктивність праці, поліпшувати якість і максимізувати 
прибуток. При цьому необхідною вимогою стає підвищення 
швидкості й ефективності стадій дослідно-конструкторського 
ланцюжка, розширення міжгалузевого співробітництва, забез-
печення відтворюваності й ефективності виробничих процесів, 
відповідності нормативним потребам проектування передових 
мехатронних виробів. 

Необхідність використання стратегії управління життєвим 
циклом продукції підприємств машинобудування визначається 
виробниками промислового обладнання на світовому ринку 
як така, що дає змогу вирішувати завдання постачання більш 
розумних, багатофункціональних та простих в обслуговуванні 
машин, ніж у попередній період часу. 

Управління життєвим циклом продукції – це інформацій-
но-технологічне середовище, в основі якого лежать продукти 
та виробничі процеси; діяльність із управління продукцією 
протягом усіх етапів життєвого циклу найбільш ефективним 
способом. Управління життєвим циклом продукції вимагає 
системного підходу, оскільки інтегрує пов'язані з виробни-
цтвом продукції прикладні системи, дані, процеси, інстру-
менти й навички. 

Реалізація стратегії управління життєвим циклом потре-
бує підтримки керівництвом окремих носіїв інтелектуального 
капіталу, проектних груп, які беруть участь у створенні, пов-
торному використанні, обговоренні й управлінні продуктом, а 
також обробці інформації. Використання стратегії управління 
життєвим циклом підтримує цифрову розробку продукції і 
цифрове виробництво, що дає змогу відокремленим командам 
досягти скорочення тривалості стадій життєвого циклу, при-
скорення часу виходу на ринок, збільшення інноваційної скла-
дової вироблених продуктів та втілених технологій. 

Значним досягненням є стратегія управління життєвим 
циклом продукції, запропонована Siemens для розв`язання 
питань пов`язаних із дизайном машин за допомогою програм-
ного забезпечення. Стратегія надає можливість підприємствам 
машинобудування більш ефективно управляти життєвим 
циклом продукції, підвищувати продуктивність праці, забез-
печувати гарантії розвитку більш досконалих машин, скорочу-

вати час ініціалізації виробництва за рахунок віртуального про-
ектування і введення в експлуатацію [5]. У рамках управління 
життєвим циклом продукту діє підхід Mission-Driven machines, 
який дає змогу виробникам підприємств машинобудування 
ефективно розробляти більш інтелектуальні машини з нижчою 
вартістю і здійснювати управління процесом розробки в умо-
вах складного бізнес-середовища [6]. 

Особливий підхід до рішень з управління життєвим циклом 
продукту був запропонований компанією Bosch Engineering 
and Business Solutions, покликаний забезпечувати прості мето-
дики використання стратегії управління, отримання окупності 
інвестицій на ранніх стадіях життєвого циклу продукції [7]. 
Підприємство пропонує інтеграцію операційних процесів 
та автоматизований документообіг в управлінні життєвим 
циклом продукту, що дає змогу успішно вирішувати проблеми 
скорочення життєвого циклу продукції та зростання виробни-
чих витрат. Стратегія, запропонована Bosch Engineering and 
Business Solutions, ґрунтується на власному досвіді впрова-
дження рішень з управління життєвим циклом промислової 
продукції. Фахівці доводять її інтегрованість у вертикальну 
структуру підприємств машинобудування. Рішення з управ-
ління життєвим циклом продукту дають змогу управляти 
складними міжфункціональними процесами, сприяють підви-
щенню рентабельності за рахунок злиття численних процесів 
розробки виробів, оскільки стратегія управління Bosch акцен-
тує увагу на таких ключових областях управління життєвим 
циклом, як проектування, виробництво і надання послуг.

Наразі передові підприємства галузі пропонують цифрове 
програмне забезпечення з управління життєвим циклом про-
дукції, що дає змогу підприємствам машинобудування здійс-
нювати співпрацю з проектування та гнучкого виробництва на 
глобальному рівні шляхом втілення спеціальних знань у процес 
виготовлення продукту; сприяти розповсюдженню глобального 
продукту шляхом системного та циклічного процесу управ-
ління роботи членів команди в різних країнах; інтегрувати коо-
пераційні зв`язки з постачальниками в структуру управління 
життєвим циклом продукту; впроваджувати віртуальні іннова-
ції у сфері машинобудування з метою наочного обґрунтування 
ефективності виробничого процесу з боку груп розробників та 
технологічних груп. 

Для того щоб відповідати вимогам споживачів, менедж-
мент підприємств у сфері машинобудування повинен постійно 
аналізувати господарську діяльність своєї компанії, здійсню-
вати відповідні коригування стратегій, ініціювати у випадку 
необхідності організаційні зміни, змінювати цілі й ресурси 
розвитку. Машинобудівні підприємства, що використовують 
стратегію управління життєвим циклом продукції, як пра-
вило, залежать від інформації, втіленої в товарах і відповідних 
виробничих процесах, а саме:

1) ініціатив, спрямованих на корпоративну відповідаль-
ність, які ґрунтуються на зв'язку і співпраці між командами, 
відділами, постачальниками і партнерами виробничих мереж. 
Важливою основою для такої ініціативи стає коректна інфор-
мація про виготовлені вироби та технологічний процес, своє-
часно надана носіям інтелектуального капіталу підприємства;

2) ініціатив, спрямованих на створення повторно вико-
ристовуваних деталей та виробничих процесів. Підприємства 
машинобудування заохочують раціоналізаторські ініціативи 
щодо спрощення пошуку інформації, втіленої у виробі та тех-
нологічному процесі відносно проектної ідеї, вимог до про-
дукту та особливих специфікацій, а також вкладання інвестицій 
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у вдосконалення дизайну і помірковане створення багаторазово 
використовуваних деталей. Зазначені ініціативи передбачають 
надання інформації про вироби та процеси, які відповідають 
вимогам повторного використання суб`єктам, на яких покла-
дені відповідні функціональні обов`язки;

3) проривних ініціатив. Інформація, інкорпорована у 
вироби та технологічні процеси, справляє безпосередній вплив 
на новостворені продукти підприємств, систему логістичних 
ланцюжків, відносини з постачальниками, організацію кана-
лів розподілу, можливість надавати послуги. Швидкі способи 
обробки такої інформації дають менеджерам підприємства 
більш гнучкі підходи під час формування й втілення нових 
методів роботи для досягнення проривних результатів.

Ефективність реалізації стратегії управління життєвим 
циклом залежить від формування відповідних передумов 
ведення бізнесу, чинників попиту й пропозиції.

Із боку попиту існує три головні групи умов можливості 
здійснення дифузії інновацій. Насамперед ідеться про обізна-
ність інженерів у новій технології та здатність використовувати 
й адаптувати її (здатність до поглинання), а також вигідність 
адаптації нової технології залежно від ціни, очікуваної віддачі, 
ризикованості проекту. Основними з позиції попиту чинни-
ками, що визначають реалізацію зазначених умов, є інвестиції 
підприємств у людський капітал та НДДКР, організаційні інно-
вації, розмір та основні ринкові характеристики, які впливають 
на взаємодію між основними ринковими учасниками. Інвести-
ції підприємств у людський капітал є визначальним чинником 
адаптації інновацій. Створення аналогів, в яких значну частку 
становить дифузія інновацій, із більшою вірогідністю буде 
здійснюватися висококваліфікованими інженерами, аніж низь-
кокваліфікованими робітниками, натомість виробництво копій 
продукції в процесі кінцевого виробництва може здійснюва-
тися некваліфікованим персоналом. Відкритість національних 
ринків та нерівний ступінь розвитку підприємств визначають 
наявність різних способів адаптації технологій, а в результаті 
труднощів для підприємств – реципієнтів технологій, адже 
часто має місце технологічна різниця між інноваційним ліде-
ром та країною – реципієнтом інновацій, що визначає наявність 
так званого технологічного кордону як перешкоди для швидкої 
дифузії інновацій. У такому випадку людський капітал підпри-
ємства виступає запорукою подальшого поглинання отриманих 
технологічних знань, виступає чинником дифузії інновацій [8]. 

Основними чинниками з боку пропозиції стратегії управ-
ління життєвим циклом, що визначають основні фактори зру-
шень у дифузії інновацій, є інвестиції в НДДКР та інновації з 
боку постачальника. Зазначена політика передбачає здатність 
підприємства вдосконалювати власні технології, постачати 
споживачам комплементарні блага, зменшувати технологічні 
витрати. Додаткові капіталовкладення підприємств підсилю-
ють їхню здатність упроваджувати нові технології та надавати 
необхідну інформацію про це споживачам.

Покращання взаємодії між сторонами попиту та пропозиції 
є можливим завдяки, по-перше, застосуванню інформаційних 
та комунікаційних технологій, які спрощують міжособистісні 
стосунки, покращують доступ до інформації та збільшують 
обізнаність про нові технології; по-друге, оптимальній рин-
ковій структурі, адже вертикальна та горизонтальна інтегра-
ція сприяє підвищенню ефективності потоків матеріальних та 
нематеріальних активів на підприємствах машинобудування; 
по-третє, географічній концентрації, завдяки якій просторовий 
розрив  не тільки сприяє адаптації нових технологій потенцій-

ними споживачами, але й збільшує їхню довіру до постачаль-
ників технологій. 

Для підприємств машинобудування розробка нових про-
дуктів та їх виведення на ринок поєднує інновації та диферен-
ціацію, необхідні для успішного ринкового позиціювання. Для 
багатьох підприємств зміна процедур управління на такі, що 
орієнтовані на інноваційний продукт та найшвидше виведення 
його на ринок, мають вирішальне значення для ефективності 
й успіху укладених партнерських угод. Управління життєвим 
циклом передбачає прозорість і контроль виготовлення про-
дукції та інформаційного процесу відповідно до управлінських 
вимог, початкової концепції продукту, планування, детального 
проектування, аналізу та оптимізації процесів виробництва. 
Таким чином, гнучка та інноваційна політика виведення про-
дукту на ринок допомагає інженерам зосередитися на заходах 
збільшення доданої вартості продукту шляхом удосконалення 
каналів комунікацій, зменшення непередбачуваних ситуацій та 
прийнятті першочергових виважених рішень.

Багаторічний досвід роботи широкого кола підприємств 
машинобудування дає змогу стверджувати, що використання 
стратегій управління життєвим циклом продукції та способів 
стимулювання використання таких стратегій створюють спри-
ятливі умови для розвитку підприємств галузі, допомагають 
виконувати ключові бізнес-завдання. Хоча вигоди від зазначе-
ної практики є істотними, існують і обмеження щодо втілення 
практики управління життєвим циклом продукції в життя. 
Багато великих підприємств не мають визначеного меха-
нізму прийняття рішень у рамках стратегії управління жит-
тєвим циклом. Наприклад, використання практики механіч-
ного комп'ютерного автоматизованого дизайну інструментів, 
управління даними за допомогою менеджменту формування 
технічних вимог до продукції супроводжуються частковим 
інкорпоруванням рішень із моделювання та аналізу у розробку 
стратегії управління життєвим циклом продукту. Використання 
інструментів моделювання та аналізу на початку циклу роз-
робки продукту може дати значні переваги в області якості, 
економії витрат і часу виходу на ринок. 

Неабиякою перевагою управління життєвим циклом є його 
здатність розширювати диверсифікацію діяльності підпри-
ємства, створювати підґрунтя для максимізації ефективності 
використання власних ресурсів. Тим не менш, кроки з подо-
лання функціональних обмежень часто стають причиною появи 
додаткових культурних та організаційних бар`єрів. Рішення 
про впровадження стратегії управління є комплексними та 
складними, потребують інвестування значних фінансових та 
інтелектуальних ресурсів, що також гальмує можливості їхньої 
адаптації в поточну практику господарювання. Останнє є осо-
бливо актуальним для підприємств малого та середнього біз-
несу галузі, що мають звужені можливості інвестування в пере-
дові інформаційні технології, висококваліфікований персонал. 

Висновки. Таким чином, підприємства галузі постають 
перед необхідністю відповідати великій кількості нових вимог, 
які ставить перед ними глобалізований ринок, наприклад попит 
на більш гнучкий дизайн продукції, а також на машини, які 
можуть бути легко інтегровані в поточний виробничий процес. 
Крім того, збільшення глобальної конкуренції, ринкові стан-
дарти і регламентації діяльності вимагають від промислових 
підприємств, які обслуговують кілька галузей національних 
економік, постійно оновлювати та оптимізувати свою продук-
цію. Наразі перед підприємствами у сфері машинобудування 
стоїть завдання виготовлення децентралізованої, автономної 
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продукції, яка взаємодіє з іншими машинами, що дає можли-
вість оптимізувати процес виробництва. Використання страте-
гій управління життєвим циклом продукції створює основу для 
тривалої співпраці не тільки між підприємствами галузі, але й 
із споживачами, оскільки придбані машини, обладнання потре-
бують установлення, введення в експлуатацію, підготовки до 
виробничого використання, підтримки протягом тривалого 
періоду часу. З огляду на вищесказане та усвідомлюючи необ-
хідність урахування накопиченого в галузі досвіду з управління 
життєвим циклом продукції, підприємства мають інтегрувати 
в поточну діяльність розв`язання таких нагальних питань, як 
забезпечення прибутковості зростання в глобальному конку-
рентоспроможному середовищі, нарощування продуктивності 
праці за умов ескалації вимог замовників, збільшення ефектив-
ності розробки нового продукту за скорочення його життєвого 
циклу та необхідності мінімізації експлуатаційних витрат. 
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Осаул А.А. Использование стратегии управления 
жизненным циклом продукции на предприятиях 
машиностроения

Аннотация. В статье проанализирована необходи-
мость использования современных стратегий управ-
ления на предприятиях машиностроения в мире, а 
именно управление жизненным циклом продукции. 
Перечислены основные вызовы, которые стоят перед 
менеджментом предприятия, в том числе глобализация, 
персонификация конечной продукции, сложность про-
изводственного процесса, уменьшение доходов, прави-
тельственные стандарты, инициативы по интеллектуа-
лизации производственных процессов. 

Ключевые слова: инновация, диффузия иннова-
ций, технологии, управление жизненным циклом про-
дукции, глобализация, информационные и коммуника-
ционные технологии. 

Osaul A.A. Production life-cycle management strate-
gy use at the mechanical engineering enterprises

Summary. The article analyzes the necessity of the 
use of modern management strategies by the mechani-
cal engineering companies in the world, namely, product 
life-cycle management strategies. The major challenges of 
the enterprise’s management, including globalization, the 
personification of the final product, the complexity of the 
manufacturing process, shrinking of margin, governmental 
standards, intellectualization of production processes` ini-
tiatives were mentioned. 

Keywords: innovation, diffusion of innovation, tech-
nology, product lifecycle management, globalization, infor-
mation and communication technologies.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті проаналізовано теоретичну сут-
ність ефективності інвестиційної діяльності на промис-
лових підприємствах. Обґрунтовано вплив інвестицій-
ної діяльності на підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. Вдосконалено класифікацію видів ефек-
тивності інвестиційної діяльності підприємств.

Ключові слова: підприємство, інвестиційна діяль-
ність, ефективність, інвестиційна привабливість, ре-
зультат.

Постановка проблеми. Забезпечення ефективної інвести-
ційної діяльності підприємства є одним із ключових факторів 
зростання потенціалу суб’єктів господарювання всіх рівнів. На 
сьогодні багато питань із визначення ефективності інвестицій-
ної діяльності підприємств є дискусійними.

Інвестиційний клімат в Україні не може бути охарактеризо-
ваний як сприятливий через низку проблем, які заважають його 
розвитку. Це, зокрема: нестабільність нормативно-правової 
бази; постійні коливання курсу національної грошової одиниці; 
політична нестабільність; недостатній рівень розвитку валют-
ного регулювання; низький рівень забезпечення привабливості 
об’єктів інвестування, інвестиційної діяльності банків, роз-
витку та функціонування парабанківської системи; недостатня 
кількість вільних економічних та офшорних зон та ін. [1, с. 44].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним 
аспектам визначення та підвищення ефективності інвестицій-
ної діяльності в ринкових умовах присвячено роботи таких 
відомих зарубіжних та вітчизняних учених, як: Беренс В., 
Бірман Г., Брігхем Ю.Ф., Ковальов В.В., Норткотт Д., Холт Р., 
Хорн Д., Бланк І.О., Гриньова В.М., Орлов П.А., Петренко Л.М., 
Савчук В.П., Хобта В.М., Яковлєв А.І., Ястремська О.М. та ін. 
Проте деякі питання даної проблеми потребують обґрунту-
вання в теоретичному і практичному аспектах.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Для визначення результативності чи доцільності інвес-
тиційної діяльності для інвестора використовується поняття 
«ефективність інвестиційного проекту». Залежно від контексту 
можуть використовуватися й інші характеристики: «інвести-
ційна привабливість», «прийнятність», «здійснюваність» тощо. 

Як відомо, інвестиційна діяльність – це діяльність, пов'я-
зана із вкладенням коштів в об'єкти інвестування з метою одер-
жання прибутку. Вона може передбачати розміщення ресур-
сів, придбання і реалізацію необоротних активів, здійснення 
фінансових інвестицій, формування інвестиційної програми та 
забезпечення її реалізації тощо [2; 3].

Ефективність – це економічна категорія, яка в загальному 
розумінні означає результативність витрат живої та уречевле-
ної праці [2, с. 5]. Критерій ефективності інвестування – це 
міра, що визначає ступінь результативності інвестиційної 

діяльності та інвестиційного процесу. Він характеризує резуль-
тат порівняно з обсягами, формами, напрямами і рівнем ризику 
інвестування, тому критерій ефективності інвестування може 
мати однаковий рівень за різних обсягів інвестування і відріз-
нятися за однакових за величиною вкладеннях. Він передбачає 
наявність оптимального співвідношення результату інвесту-
вання і необхідних для його отримання інвестиційних витрат. 
Критерій оптимальності необхідно розглядати як досягнення 
максимально можливого результату з кожної одиниці інвести-
ційних витрат або як абсолютний мінімум цих витрат на кожну 
одиницю інвестиційних доходів [2, с. 6].

У деяких роботах, де йдеться про необхідність оцінювання 
ефективності, і досі можна зустріти ототожнення критерію 
ефективності з показниками ефективності [3; 4]. Крім того, 
деякі автори доводять необхідність кількісного визначення 
критерію ефективності і навіть замінюють його показником 
ефективності [5, с. 33]. Потрібно чітко розмежувати поняття 
критерію ефективності інвестування і показника ефективності 
інвестування. Критерій відбиває оцінку ефективності, а показ-
ник – формальну модель кількісного прояву ефективності, тобто 
визначає що, де, коли і яким чином підлягає вимірюванню. 
Складність і багатогранність інвестиційного процесу ставить 
вимоги до категорії ефективності інвестування, яку неможливо 
охарактеризувати одним показником. Для одержання всебічної 
оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності та інвести-
ційного процесу необхідно розробити систему показників, що 
відображають різні сторони результатів інвестування.

Мета статті полягає в узагальненому аналізі та вдоскона-
ленні теоретико-методологічних підходів до сутності та класи-
фікації ефективності інвестиційної діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прагнення 
учасників інвестиційної діяльності до максимізації результа-
тів інвестування з найменшими витратами ресурсів підсилю-
ється в сучасних умовах господарювання об'єктивною дією 
економічних законів, які відображають внутрішній необхід-
ний стійкий зв'язок між основними протилежними сторонами, 
властивостями, ступенями розвитку явищ і процесів об'єктив-
ного світу, за якого здійснюється перехід даного протиріччя в 
його більш розвинені форми. Серед діючих законів визначне 
місце у формуванні зв'язку між трьома головними складовими 
частинами ефективності – необхідністю задоволення інтересів 
інвесторів та підприємств-реципієнтів, сукупним капіталом, 
що інвестується, та рівнем ефективності його використання – 
займають закон додаткової вартості та закон економії часу  
[6, с. 89]. Дія першого закону проявляється у формуванні еко-
номічних та соціальних результатів процесу інвестування вихо-
дячи з типових суспільно-економічних і об'єктивно необхідних 
природних умов господарювання. Сутність закону економії 
часу визначає необхідність усебічної економії інвестиційних 
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ресурсів. У сучасних умовах господарювання односпрямована 
дія цих законів змінює місце та значення ефективності інвести-
ційних процесів на промислових підприємствах і призводить 
до підвищення значущості процедури її оцінки.

В умовах переходу до ринкової системи виникає необхід-
ність полімотивації інвестиційної діяльності, що пов'язано з 
виникненням потреб у досягненні не лише економічної, а й 
інших видів ефективності. Незважаючи на те що сучасні умови 
господарювання орієнтують учасників інвестування переважно 
на економічні результати, їх урахування забезпечує підвищення 
якості планування і регулювання результатів інвестиційної 
діяльності, що сприяє формуванню зворотного зв'язку між 
результатами інвестиційної діяльності як сили мотиву та моти-
вацією інвесторів до участі в наступних проектах. Отже, необ-
хідно глибоко дослідити сутність ефективності інвестиційної 
діяльності, сформувати методичні підходи до оцінки рівня 
ефективності і з урахуванням цього вдосконалити інструменти 
управління, які дадуть змогу посилити мотивацію інвесторів та 
підвищити ступінь керованості результатів інвестування.

Пріоритетною ціллю інвестиційної діяльності є задо-
волення інтересів учасників найбільш повною мірою, тому 
якісна характеристика ефективності інвестування полягає в 
отриманні найбільшого рівня ефективності. З точки зору кіль-
кісної визначеності сутність ефективності інвестиційної діяль-
ності проявляється через дію специфічного закону підвищення 
ефективності виробництва, в основі якого лежать певні соці-
ально-економічні умови, під час зміни яких модифікується або 
припиняється його дія. Згідно з цим законом, максимальний 
результат господарювання повинен бути досягнутий з міні-
мальною величиною ресурсів, що використовуються. Комплек-
сне відображення кінцевих результатів використання засобів 
виробництва та робочої сили за певний проміжок часу характе-
ризує категорію ефективності виробництва. 
Тоді формалізована статична модель визна-
чення ефективності інвестиційної діяльності 
співпадає з визначенням ефективності вироб-
ництва [7, с. 25]:

B
PтьЕфективніс =

 
,                            (1)

де Р – результат інвестиційної діяльності 
промислового підприємства, грн.;

В – витрати, грн.
У цій моделі чисельник відображає рівень 

результатів інвестиційної діяльності підпри-
ємства, а знаменник – витрати, що зумовлю-
ють появу результату за відповідний період 
часу. При цьому діяльність визнається ефек-
тивною, якщо відношення результатів цієї 
діяльності до витрат на її здійснення більше 
одиниці [8]. Однак у цьому разі результат 
повинен визначатися загальною масою гро-
шових надходжень від реалізації інвестицій-
ної діяльності. Якщо результат інвестиційної 
діяльності представлено прибутком, отрима-
ним від реалізації інвестиційних проектів, то 
критерій ефективності набуває іншого зна-
чення, а саме: інвестиційна діяльність може 
характеризуватися як ефективна, якщо рівень 
ефективності перебільшує нульове значення. 
Слід відзначити, що в даному випадку при-
буток є ефектом інвестування, який повинен 

характеризуватися невід'ємним значенням, що свідчить про 
спроможність відшкодування маси вкладеного капіталу [9]. 
Перевагою використання під час розрахунку ефективності 
інвестиційної діяльності загального результату є те, що він 
ураховує вартість знову створеного продукту, а не тільки його 
частину у вигляді прибутку.

Наповнення сутності ефективності інвестиційної діяль-
ності різним смисловим контекстом, який дає змогу з різною 
мірою повноти і з різних точок зору розглянути ефективність 
інвестиційної діяльності, викликане різноманітністю відносин, 
що описуються нею, і повноти значної кількості учасників, що 
ускладнює процес мотивації [10]. Це свідчить про спробу роз-
криття сутності ефективності інвестиційної діяльності промис-
лових підприємств передусім на понятійному рівні або рівні 
надання простого визначення. Хоча рівень визначення є більш 
високим по відношенню до понятійного уявлення про об'єкт 
пізнання, він дає змогу лише розкрити зміст явища, що дослі-
джується, представити сукупність об'єктивних єдностей визна-
чень як характеристик окремих сторін явища, що досліджується 
[11]. Але наявна підміна категорій, по відношенню до яких роз-
кривається сутність ефективності, а саме інвестування – інвес-
тиційний проект – інвестиція – інвестиційна діяльність, не 
дає змоги стверджувати про поглиблене її розкриття і рівень, 
вищий за поняття та визначення. Тому теоретичне і практичне 
значення має встановлення сутності ефективності інвестицій-
ної діяльності як категорії в контексті поглиблення економіко- 
філософського пізнання її суті, з одного боку, є основним і 
найбільш загальним поняттям, а з іншого – первинним об'єк-
том пізнання [12, с. 204]. Зрозуміло, що для аналітичних оці-
нок доцільності прийняття управлінських рішень ефективність 
інвестиційної діяльності має поліморфність визначення, тому 
важливим є відокремлення різних видів ефективності інвести-
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за видом 
отриманого 
корисного 
результату 

- економічна; 
- соціальна; 
- екологічна; 
- науково-технічна (додано 

автором); 
- ресурсна (додано автором) 

- окремого проекту; 
- сукупності проектів за кількістю 

оцінюваних  
проектів 

- абсолютна; 
- порівняльна; 

- адитивна; 
- мультиплікативна; 
- синергічна; 
- емерджентна; 
- латентна 

- екстенсивного розвитку; 
- інтенсивного розвитку 

- нового будівництва; 
- реконструкції; 
- технічного переозброєння; 
- природоохоронних заходів; 
- розширення діючих підприємств; 
- створення або придбання 

нематеріальних активів; 
- розвитку соціальної сфери 

за метою 
визначення 

за комплексністю 
результатів 

за типом 
економічного 
зростання 
результатів 
інвестиційної 
діяльності 

за напрямом 
інвестиційної  
діяльності 

Рис. 1. Види ефективності інвестиційної діяльності



86

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ційної діяльності та розкриття їх сутності, класифікаційні ознаки 
яких мають практичне значення для створення дієвих інструмен-
тів оцінки ефективності та регулювання її рівня (рис. 1).

Дана класифікація дає змогу впорядкувати види ефектив-
ності інвестиційної діяльності промислового підприємства з 
урахуванням ускладнення господарських зв'язків та динаміч-
ність інвестиційного середовища. Слід відзначити, що деякі з 
представлених на рис. 1 ознак класифікації виділяються вітчиз-
няними та зарубіжними вченими.

Автором уточнено класифікацію видів ефективності інвес-
тиційної діяльності підприємств, якою, згідно з класифіка-
ційною ознакою «залежно від виду отриманого корисного 
результату», додатково виділено науково-технічну та ресурсну 
ефективність.

Різноманіття відзначених класифікаційних ознак впливає 
на процедуру визначення величини ефективності інвестування 
і, як наслідок, обумовлює силу мотивації, що має суттєве зна-
чення для активізації інвестиційної діяльності промислових 
підприємств.

Комплексний аналіз ефективності інвестиційної діяльно-
сті на підставі одержаних результатів повинен передбачати 
врахування не тільки економічної, а і соціальної, екологічної, 
науково-технічної та ресурсної ефективності. Сутнісно-зміс-
това характеристика економічної ефективності відображається 
вартісними показниками реалізації інвестиційних проектів, 
тобто абсолютним розміром одержаного валового доходу чи 
прибутку (так званий економічний ефект) чи відносними показ-
никами, які характеризують питому вагу ефекту в сумі авансо-
ваних ресурсів (саме економічна ефективність).

Досягнення соціальної ефективності в окремих випадках 
досить складно вимірювати кількісно, а найпоширенішими 
вимірниками соціальних ефектів є скорочення тривалості робо-
чого тижня, збільшення кількості робочих місць і рівня зайня-
тості, поліпшення умов праці та побуту порівняно з витратами, 
спрямованими на досягнення цих результатів [13, с. 99]. Місце 
екологічної ефективності серед економічної та соціальної 
ефективності інвестиційної діяльності є двоїстим. З одного 
боку зміна стану довкілля може призвести до появи економіч-
них витрат, пов'язаних із забрудненням навколишнього середо-
вища, а з іншого – можуть відбутися соціальні зміни у вигляді 
підвищення плинності персоналу у зв'язку зі зростанням рівня 
професійних захворювань і погіршення стану здоров'я місце-
вого населення. Однак не принижуючи значення соціальної та 
екологічної ефективності, необхідно відзначити, що в умовах 
ринкової економіки за дефіциту інвестиційних ресурсів визна-
чальне місце має економічна ефективність. Науково-технічну 
ефективність доцільно визначити порівнянням досягнутого 
ефекту від отримання нових знань і технічних засобів і капі-
тальних вкладень на їх отримання. Ресурсна ефективність 
визначається порівнянням досягнутого ефекту від збільшення 
обсягу обмежених ресурсів за рахунок додавання до природних 
створених альтернативних штучних і капітальних вкладень на 
їх створення.

За метою визначення розрізняють порівняльну та абсо-
лютну ефективність. Абсолютна ефективність характеризує 
загальний, або питомий, результат інвестування за певний 
проміжок часу і використовується для оцінки ефективності 
окремого інвестиційного проекту [14, с. 2]. Порівняльна харак-
теристика відображає наслідки порівняння альтернативних 
варіантів інвестування і вибору на базі порівняння приведених 
за часом доходів або витрат найпривабливішого з них. 

Циклічність та комплексність інвестиційної діяльності, 
що реалізується у формі окремих інвестиційних проектів, 
може спричинити повторення ефекту окремого проекту, тому 
набуває значення розглядання та уточнення змісту адитивної, 
мультиплікативної, синергічної, емерджентної та латентної 
ефективності інвестиційної діяльності. Адитивна ефективність 
інвестиційної діяльності означає, що очікуваний ефект одно-
часної реалізації незалежних інвестиційних проектів дорівнює 
сумі очікуваних ефектів цих проектів, незалежних один від 
одного. Сутність мультиплікативної ефективності аналогічна 
адитивній, але на відміну від неї передбачає рівняння сукуп-
ного ефекту множині ефектів окремих інвестицій [15]. Синер-
гічна ефективність інвестиційної діяльності виражає комбі-
нований вплив сукупності ефектів інвестиційних проектів на 
результати господарювання підприємства, причому загальний 
вплив інвестиційної діяльності перебільшує арифметичну 
суму ефективностей окремих проектів, що утворюють інвес-
тиційну програму. Прикладом емерджентної ефективності 
інвестиційної діяльності може виступати зростання величини 
ефектів окремих інвестиційних проектів, за якого зростання 
результативності інвестиційної діяльності не відбувається 
(«парадокс збереження» Кейнса) [16]. Розбіжність у часі актів 
інвестування капіталу й отримання відповідних результатів 
потребує розглядання часових характеристик ефективності 
інвестиційної діяльності, тому більш істотного значення набу-
ває виокремлення латентної ефективності, яка відбиває час, 
який проходить від моменту інвестування до початку отри-
мання результатів, що вимагає приведення платежів процесу 
інвестування у зіставлений вигляд за допомогою процедур дис-
контування або нарощення.

Виокремлення категорії ефективності інвестиційної діяль-
ності як самостійної свідчить, що вона знаходиться у тісному 
взаємозв'язку з іншими економічними категоріями і характери-
зує певну сукупність економічних процесів на промисловому 
підприємстві, пов'язаних із рухом вартості, авансованою в дов-
гостроковому періоді в інвестиційні об'єкти з моменту вкла-
дення коштів до моменту їх реального відшкодування і роз-
поділу додаткової вартості. Тому вимоги системного підходу 
потребують визначення ефективності інвестиційної діяльності 
відповідно існуючим методичним підходам до оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів. На цей час розроблено достатньо 
повну характеристику ефективності інвестиційних проектів 
[17–19]. Так, найчастіше проект визнається ефективним, якщо 
забезпечується повернення вкладеного капіталу і потрібна 
прибутковість для інвесторів [20, с. 59]. Інші автори тлумачать 
ефективність як відвернуті економічні збитки [21, с. 9]. Серед 
методів, за допомогою яких розраховується ефективність інвес-
тицій, найчастіше виділяють такі, що враховують цінність пла-
тежів за часом. Проте їх використання не завжди доцільно з 
позиції поставлених завдань з оцінки ефективності інвестицій, 
оскільки використання фактору часу може бути лише допоміж-
ним засобом розрахунків. Однак при цьому відсутній єдиний 
підхід до систематизації розроблених показників, що характе-
ризують ефективність інвестиційних проектів. Зрозуміло, що 
лише розвинуте уявлення про існуючі класифікаційні ознаки 
може сприяти підвищенню якості обґрунтування інвестиційних 
рішень у господарчій діяльності промислових підприємств.

Висновки. Через виняткову специфічність і універсаль-
ність дефініції ефективності інвестиційної діяльності досі 
не було вироблено єдиної системи показників, що об'єктивно 
характеризують рівень її ефективності. З метою забезпечення 
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обґрунтованості визначення ефективності інвестиційної діяль-
ності підприємств автором доповнено класифікацію видів 
ефективності інвестиційної діяльності підприємств, за якою, 
згідно з класифікаційною ознакою «залежно від виду отрима-
ного корисного результату», додатково виділено науково-тех-
нічну та ресурсну ефективність. 

Література:
1. Лешанич Л.В., Гунда С.В. Розвиток інвестиційної діяльності в 

Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи / Л.В. Лешанич, 
С.В. Гунда // Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 31. – Т. 2 – С. 43–45. 

2. Егоров П.В. Управление инвестиционными рисками в производ-
ственно-хозяйственных системах / П.В. Егоров, А.А. Лактионо-
ва. – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 209 c. 

3. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финан-
совых решений / М.А. Лимитовский. – М. : ДеКА1997. – 184 с.

4. Руководство пользователя Project Expert 6 Professional. – М. : 
Про-Инвест Консалтинг, 1999. – 160 с.

5. Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций /  
И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – М. : Финансы и статистика, 
2000. – 272 с.

6. Решетникова Т.П. Повышение конкурентоспособности предпри-
ятия и ее изменение / Т.П. Решетникова // Наук. праці Донецько-
го державного технічного університету. Серія: Економічна. – 
2001. – Вип. 37. – С. 50–55.

7. Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління / 
І.А. Маркіна // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24–32.

8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов и их отбору для финансирования. – М. : Эко-
номика, 2000. – 80 с.

9. Козаченко А.В. Критерии принятия инвестиционных решений / 
А.В. Козаченко, Г.И. Янчук // Вісник Східноукраїнського національ-
ного університету ім. Володимира Даля. – 2003. – № 4. – С. 18–25.

10. Божко Т. Критерии финансовой оценки инвестиционных проек-
тов / Т. Божко // Бизнес Информ. – 1998. – № 20. – С. 44–47.

11. Аверьянов С.Н. Системное познание мира: Методологические 
проблемы : [монография] / С.Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 
1985. – 263 с.

12. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 
1997. – 576 с.

13. Яковлев А.И. Проектный анализ инвестиций и инноваций /  
А.И. Яковлев. – Х. : Бизнес-Информ, 1999. – 116 с.

14. Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности инвес-
тиций в новую технику / Х.А. Фасхиев, С.В. Зубкова // Маши-
ностроитель. – 1999. – № 6. – С. 2–8.

15. Стефанов Н. Мультипликативный подход и эффективность /  
Н. Стефанов. – М. : Политиздат, 1980. – 208 с.

16. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег /  
Дж. Кейнс. – М. : Прогресс, 1978. – 494 с.

17. Дерев'янко О.Г. Фінансові аспекти обґрунтування стратегічного 
вибору / О.Г. Дерев'янко // Фінанси України. – 1999. – № 6. –  
С. 88–95.

18. Егорова И.Г. Экономическая оценка и ранжирование вариантов 
инвестиций на горно-обогатительных комбинатах / И.Г. Егоро-
ва // Придніпровський науковий вісник. Серія «Економіка». – 
1998. – № 41(108). – С. 19–30.

19. Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов и их отбору для финансирования. – М. : Эко-
номика, 2000. – 80 с.

20. Папп В. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів та вибір 
ефективних інвестиційних проектів / В. Папп // Регіональна еко-
номіка. – 2002. – № 2. – С. 246–255.

21. Пантелєєв В.П. Фінансовий облік інвестиційної діяльності :  
[монографія] / В.П. Пантелєєв ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразі-
на. – Х. : ХНУ, 2010. – 157 с.

Рубан В.В. Теоретические основы определе-
ния эффективности инвестиционной деятельности 
предприятий 

Аннотация. В статье проанализирована теоре-
тическая сущность эффективности инвестиционной 
деятельности на промышленных предприятиях. Обос-
новано влияние инвестиционной деятельности на по-
вышение конкурентоспособности предприятия. Усо-
вершенствована классификация видов эффективности 
инвестиционной деятельности предприятий.

Ключевые слова: предприятие, инвестиционная 
деятельность, эффективность, инвестиционная привле-
кательность, результат.

Ruban V.V. Theoretical basis of determining the  
efficiency of investment activity of the enterprises

Summary. The article analyzes the theoretical nature of 
the investment performance in the industry. Justified by the 
impact of investment on improving the competitiveness of 
enterprises. Improved classification of the investment per-
formance of enterprises.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАКАНАЛІВ НА HANDMADE-РИНКУ

Анотація. У статті розглянуто поняття соціальних 
медіа, виділено їх новітні особливості, під час викори-
стання яких можна збільшити конкурентоспроможність 
товару. Розроблено методичні рекомендації щодо фор-
мування і використання соціальних медіа. 

Ключові слова: соціальні медіа, Інтернет-техноло-
гії, соціальні мережі, handmade-бренд, ремісництво.

Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку 
інформаційного суспільства сучасним організаціям варто 
більше уваги приділяти інноваційним шляхам розміщення 
реклами про свої послуги, товари. Порівняно із традиційними 
видами віртуальні види реклами є ефективнішими внаслідок 
дешевизни, перспективи охопити більшу цільову аудиторію, 
контролю ефективності розповсюдження реклами. Враховуючи 
те, що великого розвитку набувають соціальні медіа, рекла-
модавцям слід більше уваги приділяти використанню Інтер-
нет-ресурсу [1].

Handmade-товари стають все більш помітними у сфері 
соціальних медіа: виробники роздрібної торгівлі, галереї і 
ремісницькі (Handmade) організації запроваджують Facebook, 
Twitter та інші соціальні медіа-платформи як ключові інстру-
менти для бізнесу і творчого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
використання соціального медіамаркетингу в процесі госпо-
дарської діяльності досліджувалися в працях Стелзнера М., 
Діке Ф., Лесидренської С., Шмітта Г., Супе М., Лерча Б., 
Вишлінського Г., Гунеліуса С., Бергоф Дж., Камбрії Е., 
Грассі М., Хавасі К., Кабочан К., Радіцейна Р., Ілляшенка С.М., 
Башинської І.О. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У цій статті ми досліджуємо деякі з ключових стратегій 
та методів просування товару ремісників у соціальних медіа. 
Зокрема, розглянемо, як допомагають ці стратегії у вирішенні 
проблем на даному ринку, латентний домашній і експортний 
ринковий потенціал, від якого ізольовані приватні підприємці 
з малою інфраструктурою, яка менш розвинута, ніж в інших.

Мета статті полягає у визначенні поняття «соціальні 
медіа», висвітленні особливостей використання соціальних 
мереж для забезпечення конкурентних переваг на Handmade-
ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Результа-
тивним інструментом комунікацій для товарів ручної роботи 
є Інтернет-інструменти. Їх існує надзвичайно багато, проте 
одним із найбільш дієвих на даному ринку є SMO (Social Media 
Optimization), SMM (Social Media Marketing) – просування в 
соціальних мережах: у блогах, на форумах та ін. Основна ідея 
SMO – внести такі зміни у структуру і зміст сайту, щоб на нього 
більше посилалися, цитували в соціальних мережах, у блогах і 
на форумах [2]. Якщо СМО – це внутрішня оптимізація сайту 

для різних видів соціальних мереж, то SMM – це власне просу-
вання сайту, товару, послуги і т. п. у соціальних мережах. Най-
складніше тут – це SMM, просування повинно бути настільки 
професійним, щоб не сприймалося як спам, але все-таки 
давало необхідний ефект. Будь-які соціальні мережі найчастіше 
перешкоджають діям, спрямованим на застосування їх в якості 
рекламного майданчика [3]. Під час використання даного виду 
просування потрібно дуже серйозно подбати про контент сайту, 
щоб він був цікавий для відвідувачів і викликав бажання читати 
більше, а також проявляти більш активні дії: задавати питання, 
голосувати, заповнювати анкети і т. п  [4].

Згідно з дослідженнями [5], у 2016 р. соціальний медіа зна-
ходиться на п’ятому місці серед цифрових інструментів марке-
тингових комунікацій (рис. 1).
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Рис. 1. Найбільш впливові цифрові інструменти 
маркетингових комунікацій у 2016 р. [5]

Незважаючи на те що в рейтингу соціальні медіа посіда-
ють п’яте місце, вони є надзвичайно важливими для ремісни-
ків-виробників. Ми розглянемо потенціал соціальних медіа на 
Handmade-ринку в п’ятьох ключових питаннях (рис. 2):

1. Продаж. Соціальні медіа створюють нові можливості 
для Handmade-виробників за допомогою електронної комерції. 
Зокрема, вони відкривають експортні можливості і збільшу-
ють шанси перетворення покупців-«спостерігачів» на перших 
споживачів. Вони також допомагають розподілити ризик для 
виробників шляхом диверсифікації своєї роздрібної мережі.

2. Додана вартість. Соціальні медіа можуть використо-
вуватись, щоб розповісти приховані історії про товар чи його 
виробника. Показавши творчий процес прийняття рішення, 
походження використовуваних матеріалів і натхненну роботу, 
у цьому всьому є потенціал, щоб підвищити цінність товару на 
ринку.
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3. Формування аудиторії. Виробники через соціальні медіа 
можуть представити товари новим аудиторіям з іншою культу-
рою та інтересами, стилем життя через призму свого власного 
бачення. У контексті виставки можуть сформувати інтерес шля-
хом залучення аудиторії активних учасників або коментаторів, 
за допомогою використання мобільних платформ і додатків. 

4. Позиціонування. Соціальні медіа можуть використовува-
тися для позиціонування виробників таким чином, щоб ство-
рити нові професійні і творчі можливості. У результаті вони 
можуть допомогти особам та організаціям розвиватися протя-
гом довгого часу.

5. Мережа. Соціальні медіа можуть використовуватися для 
підключення організацій або фізичних осіб в єдину спілку для 
обміну інформацією, співпраці, творчих можливостей і спілку-
вання, що необхідно для продажу товару [6].

Отже, більш детально про переваги використання соціаль-
них медіа. 

Продаж. У деякому сенсі перше покоління електронної 
комерції не було оцінено виробниками. Споживачам було важко 
оцінити товар на екрані комп’ютера. Однак синхронізація соці-
альних медіа з електронною комерцією нарешті розвинуло 
онлайн-продажі. У той час як частка доходів від онлайн-про-
дажів залишалась малою порівняно з більш традиційними 
продажами, їх вагомість зростала. Близько третини виробників 
Великобританії та роздрібних торговців продавали онлайн, і 
цей відсоток зростав – хоч і повільно – в умовах зниження про-
дажів у галереях, магазинах і ярмарках.

По суті, поєднання соціальних медіа з електронною 
комерцією забезпечує ефективну роботу. Якщо спожи-
вач, зацікавлений у певному товарі чи виробникові, то про 
нові надходження йому можна повідомляти через канали 
Facebook. Наприклад, на сторінці Etsy, натиснувши «Лайк», 
споживач побачить нові надходження, зміни, які відбулись на 
цьому ресурсі [7]. Також покупець може оцінити ризики, які 
він отримає під час придбання товару від невідомого вироб-
ника, оскільки на сторінці відображені рейтинги і коментарі 
до даного продукту чи виробника. Тому можна отримати уяв-
лення про товар, його якість.

Ця тенденція «соціального продажу» має потенціал для 
вирішення кількох важливих завдань, що стоять перед реміс-
ничим сектором. По-перше, багато виробників залишаються 
залежними від невеликого числа торгових точок, ризикуючи 
істотно втратити бізнес, якщо один магазин або галерея закри-
вається. Створюючи новий курс на ринок, соціальні продажі 
зменшують ризик щодо їх доходів. По-друге, у той час як обме-
ження першого покоління електронної комерції гальмувало екс-
портні можливості для Handmade-ринку, то соціальні медіа від-
кривають нові можливості з майбутнім потенціалом зростання 
виробництва, зокрема відсутність довіри першого покупця є 
ключовим бар'єром для купівлі. Пропонуючи впевненість щодо 
якості та надійності, соціальні медіа заохочують нових спожи-
вачів на ринок [8, с. 86–87]. Зокрема, дослідження показують, 
що схвалення з боку інших клієнтів у формі «Лайк» – це дуже 
важливо для заохочення нових покупців, щоб зробити першу 
покупку на Handmade-ринку.

Є багато онлайн-ресурсів, доступних для виробників і 
маленьких роздрібних продавців, які сподіваються дослідити 
їх потенціал для «соціального продажу».

Додана вартість. Соціальні медіа допомагають розпов-
сюдити історію товару, щоб покупці побачити процес його 
створення. Це зміцнює прихильність покупців і збільшує ціну 
товару. Ці історії можуть стосуватися навичок і матеріалів, які 
використовуються, щоб зробити товар, процесів, пов'язаних із 
походженням і традиціями їх використання. Або вони можуть 
включати діалог між виробником, майстром і споживачем. 

Ці історії є істотними, тому що без них товар не буде важ-
ливим для потенційного покупця, йому необхідно визнати 
істинну цінність, як культурну, так і грошову. Соціальні медіа 
можуть розповісти історію про те, як об'єкт виник, його автен-
тичний шлях і при цьому пояснити, як майстер використовує 
матеріали і перетворює в унікальний творчий продукт.

Майстри визначають потенціал товару і використовують 
соціальні медіа для демонстрації прихованої вартості в їх 
роботі. Ця стратегія частково зумовлена потенційним збіль-
шенням продаж.

Майстри фотографують весь процес виготовлення товару 
і публікують фотографії на сторінках у Facebook і Twitter. Ці 
розповіді допомагають не тільки збільшити продажі, а й збіль-
шити додану вартість, щоб бренд виробника був міцнішим.

Історії, які розмістив майстер, часто розвиваються в розмо-
вах між Twitter-послідовниками і шанувальниками Facebook. 
Виробники цей вид загальної розповіді ототожнюють зі шля-
хом поглиблення зв’язку майстрів і споживачів. Спостере-
ження за процесом виготовлення змушує людей відчувати себе 
частиною роботи, а не просто спостерігачем.

Майстри можуть публікувати не тільки процес створення 
товару, а й фотографії місцевості і навколишнього середовища, 
які надихають на створення нового товару [9].

Цей вид просування набирає великих обертів, особливо 
серед молодих творців. Спілкування в соціальних медіа спону-
кає їх до бажання поділитися і обговорити свій досвід у реаль-
ному часі.

Інше питання полягає у визначенні правильного балансу 
між особистим і професійним змістом повідомлень. Багато 
експертів соціальних медіа рекомендують застосувати тут 
правило 80/20, припускаючи, що 20% розміщеного контенту 
повинно відноситись до роботи і що інші 80% повинні інфор-
мувати або розважати аудиторію [10]. Майстри притримуються 
такого підходу, часто розміщуючи гумористичні оповідання 
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про своє повсякденне життя і побутові негаразди. Ця стратегія 
добре працює, особливо для молодих виробників, які виросли 
із соціальними медіа. Виробник може вдало розмивати межі 
між роботою та особистим життям, а також особистого змісту 
повідомленнями, це допомагає стати більш доступною роботу 
майстра.

Формування аудиторії. Керівники прогресивних виставок 
теж використовують історії для перетворення аудиторії в клі-
єнтів.

Виставка Made in the Middle, куратор Craftspace і органі-
затор MAC Бірмінгем, є одним із прикладів. Історію виставки 
представили онлайн у вигляді «твітів», які відстежували весь 
процес від проектування до монтажу та галереї подій. MAC 
розповсюдив цю історію як місце регіонального центру для 
театру, музики, кіно й образотворчого мистецтва. Таким чином, 
фахівець Craftspace зробив потужну кампанію в соціальних 
медіа [7].

Такий підхід має потенціал для створення значних нових 
аудиторій для Handmade-виставок. У послідовників виникає 
зацікавленість шоу, коли вони спостерігають покрокове вве-
дення в експлуатацію виставки. Аудиторія, яка бачить реакцію 
відвідувачів у соціальних медіа, отримує сильну мотивацію для 
відвідування виставок і бажає зробити свій внесок.

Проте такий вид комунікації з аудиторією псує сюрприз для 
споживача. Однак компроміс вартий із точки зору створення 
шуму навколо виставки навіть до його відкриття. Організатори, 
обговорюючи роботу онлайн, не тільки залучають нових від-
відувачів на виставку, а й заохочують їх, щоб обговорити подію 
для налагодження зв'язків. 

Відвідувачі виставки самі можуть зробити свій внесок 
через «Лайк», відмітки, фотографії та коментарі, а іноді і через 
завантаження додатків для мобільних телефонів, підключених 
до соціальних медіа. Всі користувачі сайту відіграють важливу 
маркетингову роль для виставок. Handmade-організації почали 
впроваджувати інноваційні технології соціальних засобів масо-
вої інформації, щоб заохочувати споживачів.

Це все розвиває область, яка вимагає від керівництва 
Handmade-організацій міцних партнерських відносин із 
виставковими майданчиками в розробці соціальних засобів 
масової інформації та контенту, які можуть підвищити ваго-
мість виставки і просувати її для більш широкої аудиторії.

Позиціонування. Соціальні медіа відкривають безпреце-
дентні можливості для стратегічного мережевого потенціалу 
на основі процесу виявлення та єднання з впливовими органі-
заціями та окремими особами в будь-якій області.

Для успішної комунікації необхідна відкритість виробни-
ків. Можна зберегти відкритість і водночас прийняти страте-
гічний підхід до створення мереж на основі міцного зв’язку і 
позиціонування.

Автор визначив три способи, які можуть бути особливо 
корисними для Handmade-організацій:

1. Репозиціювання: робота майстрів часто розвивається 
протягом всієї їх кар'єри, можливо, від побутових до архітек-
турних об'єктів або від ювелірних прикрас до образотворчого 
мистецтва. Соціальні медіа можуть гарантувати постійну під-
тримку бізнесу незалежно від того, як змінився напрям діяль-
ності майстра.

Ремісничі організації та інші організації мистецтва розви-
ваються. Соціальні медіа можуть допомогти їм підкреслити 
незмінну актуальність ремесла в контексті продовження полі-
тичних, економічних, соціальних і культурних змін.

Майстри використовують соціальні медіа, щоб ремесло 
зайняло вагоме місце в рамках політичних програм. Зокрема, 
вони використовують Twitter як швидкий спосіб вивчення і реа-
гування на зміни. Крім того, Twitter є корисним у визначенні та 
побудові відносин із журналістами в різних областях – освіті, 
економіці, а також мистецтві. 

2. Портфоліо: соціальні медіа роблять бізнес більш гнуч-
ким, що може бути важливою маркетинговою перевагою для 
розробників, які часто створюють різні види товару для різних 
ринків або розділяють свій час між створенням і консультуван-
ням або навчанням.

Багато виробників по-різному описують їх роботи для різ-
них людей: в одній розмові вони – дизайнери-творці, в іншій – 
консультанти по матеріалах. Соціальні медіа дають змогу 
виробникам використовувати цей підхід, створюючи кілька 
торговельних марок для своєї роботи, і позиціонувати кожного 
окремо в різних областях.

Одна стратегія полягає в тому, щоб створити окремі блоги 
для кожного окремого напряму роботи або проекту, використо-
вуючи безкоштовне програмне забезпечення, таке як WordPress. 
Багато майстрів фактично побудували власний веб-портал, з'єд-
нуючи головну сторінку сайту на WordPress-блозі з акаунтом 
у Twitter і на сайті зображень Flickr, а також із Facebook-сто-
рінками. Інша стратегія полягає в тому, щоб використовувати 
Twitter-хештеги і списки, які дають змогу точно направити 
онлайн-контент. Списки Twitter поділені по конкретним темам, 
які допомагають в обговоренні проблем певним співтовари-
ством [11, с. 54].

3. Перехресне просування: покупці Handmade, як пра-
вило, беруть участь у різних культурних заходах, тому майс-
три поєднують бізнес з іншими культурними їх інтересами. 
Так, використовують соціальні медіа, щоб залучити аудиторію 
концертів та літературних фестивалів. Це може бути хорошою 
стратегією для залучення нових покупців.

Деякі прогресивні виставкові майданчики та організації 
вже використовують потенціал соціальних медіа для цього 
виду просування. Виробники також використовують соціальні 
медіа, щоб побудувати партнерське перехресне просування. 
Наприклад, у співпраці з музеями роблять конкурс робіт і 
подію послідовно постять у Twitter. Це дає змогу обом органі-
заціям отримати нових послідовників.

Враховуючи діяльність майстра, перехресна реклама може 
бути ефективною за співпраці з спеціалізованими заходами. 
Наприклад, виробники фермерської якісної їжі місцевого вироб-
ництва мають багато заходів, де можуть перехресно просувати 
товар, у той час як старовинна мода і різні конструкції можуть 
просуватись тільки за допомогою спеціалізованих заходів. 

Побудова мереж. Майже 90% виробників є індивідуаль-
ними підприємцями, і багато з них співпрацюють в мережі з 
колегами.

Обмін інформацією має вирішальне значення для 
Handmade-організацій. Сплеск інтересу, коли Handmade-орга-
нізації надають інформацію для розробників (анонси конфе-
ренцій і виставок), показує важливість онлайн для ремісничих 
організацій.

Спільне використання знань, отриманих із перших рук, 
наприклад на національних подіях та виставках, обмін інфор-
мацією з виробниками і показ робіт є важливим у просуванні 
сектора.

Управління соціальним медіа, звичайно, вимагає чіткої 
стратегії для фільтрації величезного обсягу контенту, доступ-
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ного в Інтернеті. Контент може бути націлений на конкретну 
аудиторію. 

Окремі облікові записи в соціальних медіа для важливих 
проектів також допомагають під час фокусування інформації. 
Крім обміну інформацією, цифрові мережі через соціальні 
медіа можуть створити можливості для творчої співпраці між 
розробниками.

Наприклад, можна використовувати Twitter і Facebook, щоб 
знайти інших дизайнерів і виробників, що працюють над такою 
самою темою, як і майстер. 

Висновки. Соціальні медіа важливі для бізнесу, це творчий 
інструментарій майже для всіх виробників і ремісничих орга-
нізацій. 

За підключення механізмів онлайн-продажів соціальні 
медіа можуть допомогти Handmade-підприємствам здійснити 
ринкові зміни за рахунок диверсифікації роздрібної бази, роз-
ширення міжнародних ринків і використання коментарів клієн-
тів, щоб залучити нових покупців. 

Історія в соціальних медіа може підвищити кількість поку-
пок і продемонструвати свої приховані якості та об'єднати 
людей навколо товару. Водночас вони можуть творчо стирати 
межі між виробником, споживачем і коментатором, між вчи-
телем і учнем, між реальним життям і віртуальним досвідом. 
Соціальні медіа пропонують виробникам і Handmade-організа-
ціям нові привабливі можливості на виставках ручної роботи.

Соціальні медіа також дають змогу виробникам контролювати 
те, як їх робота сприймається. Позиціонування виробника може 
бути в різних сферах діяльності. Це явна перевага в секторі, де 
кордон (між мистецтвом, ремеслом та дизайном) є непомітним і 
кар'єра майстрів часто зміщується і розвивається з плином часу.

Нарешті, соціальні медіа дають змогу виробникам побудувати 
співтовариство прихильників, однодумців, які підтримують їх 
роботу і допомагають подолати деякі труднощі, пов'язані з персо-
нальною роботою, шляхом обміну знаннями та інформацією.

 Існує багато проблем для виробників і ремісничих орга-
нізацій, взаємодія з соціальними медіа допомагає підтриму-
вати відповідний рівень сервісу для людей. Тим не менш, 
соціальні медіа грають вирішальну роль у подальшій еволюції 
Handmade-продукції через цифрову епоху.
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Чернова Х.Г. Эффективное использование соци-
альных медиа каналов на handmade-рынке

Аннотация. В статье рассмотрено понятие социаль-
ных медиа, выделены их новейшие особенности, при 
использовании которых можно увеличить конкуренто-
способность товара. Разработаны методические реко-
мендации относительно формирования и использова-
ния социальных медиа. 

Ключевые слова: социальные медиа, Интер-
нет-технологии, социальные сети, handmade-бренд, ре-
месленничество.

Chernova Kh. Effective use of social media channels 
at the handmade market

Summary. The article considers concept of social me-
dia, also highlighted their newest features, the use of which 
can increase the competitiveness of goods. Developed me-
thodical recommendations on the formation and use of so-
cial media. 

Keywords: social media, Internet technology, social 
networking, brand handmade, handicraft.
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ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. У статті запропоновано виділяти стратегії 
забезпечення економічної безпеки підприємств енер-
гетичної галузі залежно від рівня економічної безпеки. 
Обґрунтовано вибір стратегії забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств шляхом побудови 
ієрархії вибору стратегії забезпечення економічної без-
пеки, що надає можливість врахувати багатоваріантність 
впливу зовнішнього середовища та наявний рівень еко-
номічної безпеки підприємства. Виокремлено переваги 
методу аналізу ієрархій як комплексного методу моде-
лювання багатокритеріальних задач прийняття рішень. 
Проведено групування факторів впливу на забезпечення 
економічної безпеки підприємства енергетичної галузі.

Ключові слова: економічна безпека, стратегія, об-
ґрунтування, вибір, ієрархія.

Постановка проблеми. Ураховуючи невизначеність умов 
зовнішнього середовища, енергетичні підприємства стика-
ються у своїй діяльності з загрозами економічного, воєнно-по-
літичного, соціального характеру. Забезпечення економічної 
безпеки підприємства на довгостроковому горизонті передба-
чає своєчасний вибір стратегії забезпечення економічної без-
пеки підприємства та прогнозування його розвитку з ураху-
ванням вибраної стратегії. Важливим елементом стратегічного 
планування забезпечення економічної безпеки енергетичного 
підприємства є формування низки альтернативних стратегій. 
Обґрунтування і вибір адекватної потребам часу альтернативи 
сприятиме ефективній реалізації стратегії забезпечення еконо-
мічної безпеки та досягнення прогнозованих показників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
забезпечення економічної безпеки підприємств досліджу-
валися багатьма вченими як в Україні, так і за кордоном, що 
підтверджує актуальність даної сфери дослідження. Вагомий 
внесок у розвиток теоретичних засад економічної безпеки під-
приємства зробили С.М. Ілляшенко, Г.В. Козаченко, В.П. Поно-
марьова, О.М. Ляшенко, С.В. Кавун, С.М. Шкарлет, Л.О. Кор-
чевська. В.І. Ящук та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Разом із тим в науковій літературі непoвнoю мірoю 
рoзглянуті питання стратегування забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств та обґрунтування і вибору 
стратегії забезпечення економічної безпеки, що зумовлює акту-
альність дослідження у даній сфері.

Мета статті полягає в аналізі взаємозв’язку факторів, що 
впливають на вибір стратегії забезпечення економічної без-
пеки підприємства як складної соціально-економічної системи 
та моделюванні вибору даної стратегії з урахуванням впливу 
нестабільного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз різних 
підходів до вибору стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства надав змогу зробити висновок про доцільність 

застосовування методології системного аналізу, яка носить уні-
версальний характер для дослідження складних економічних 
процесів та явищ, а також здійснити оцінювання стану та іден-
тифікувати параметри систем, з економіко-математичне моде-
лювання та прогнозування.

У зв’язку з цим виправданим для моделювання вибору стра-
тегії забезпечення економічної безпеки є застосування методу 
аналізу ієрархій (далі МАІ, англ. – Analytic Hierarchy Process) 
[1; 2], що був запропонований Т. Сааті в 70-х роках XX в. для 
моделювання багатокритеріальних задач прийняття рішень. 
МАІ орієнтований передусім на побудову моделей вибору в 
кінцевій множині заздалегідь відомих альтернатив.

Суть даного метода полягає в тому, що завдання при-
йняття рішення структурується шляхом побудови багаторівне-
вої ієрархії, яка включає компоненти (фокус ієрархії, критерії 
вибору, альтернативи), що порівнюються між собою з метою 
отримання оцінок інтенсивності взаємного впливу, на базі яких 
оцінюється перевага альтернатив відносно головної цілі.

Перевагами МАІ як комплексного методу моделювання 
багатокритеріальних завдань прийняття рішень є:

1) побудова ієрархії базується на принципах системного 
підходу та допомагає уникнути прогалин у моделі;

2) структурування завдань прийняття рішень та формаліза-
ція зв'язків між її компонентами;

3) метод надає можливість здійснити процедури оцінки та 
порівняння альтернатив за допомогою не вимірюваних (якіс-
них) суб'єктивних критеріїв;

4) стійкість МАІ до незначних порушень узгодженості 
(транзитивності) суджень експертів. 

Складність застосування МАІ полягає у значній кількості 
взаємодій між компонентами ієрархії, що мають різний ступінь 
важливості. 

Вибір стратегії забезпечення економічної безпеки енерге-
тичних підприємств проводиться у два етапи:

Етап 1. Формування багаторівневої ієрархії вибору стратегії 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. 

Етап 2. Реалізація багаторівневої ієрархії вибору стратегії 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств.

Побудова моделі вибору стратегії забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств включає такі етапи:

1) аналіз завдання вибору стратегії та побудова ієрархії, що 
базується на принципі ідентичності та декомпозиції;

2) розрахунок локальних пріоритетів та перевірка узгодже-
ності суджень експертів;

3) синтез пріоритетів стратегічних альтернатив відносно 
до головної цілі (фокусу ієрархії) та оцінювання загальної 
узгодженості (транзитивності) ієрархії. 

Побудова ієрархії. Завданням ієрархії є вибір стратегії 
забезпечення економічної безпеки для підприємства енергетич-
ної галузі. Фокусом ієрархії є стратегія (рівень L0).
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Під час прийняття рішення враховуються фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища, які мають найбільший 
вплив на економічну безпеку енергетичних підприємств, які 
пропонується визначати за елементами SWOT-аналізу. Дані 
фактори становлять рівень ієрархії L1.

SWOT-аналіз надає можливість виявити поточний стан 
забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної 
галузі з позицій впливу внутрішніх сильних та слабких сторін, 
а також зовнішніх загроз і можливостей. SWOT-аналіз є важ-
ливою складовою частиною стратегічного планування і засто-
совується великими компаніями та холдингами для побудови 
можливих сценаріїв їх подальшого розвитку. Процедура ана-
лізу визначає наявність у досліджуваного об'єкта стратегічних 
перспектив та можливостей їх реалізації [3]. 

Об’єктом аналізу виступають окремі підприємства енер-
гетичної галузі. Необхідно зазначити, що правильне викори-
стання інструментарію SWOT-аналізу залежить від виокрем-

лення етапів його проведення. На першому етапі дослідження 
необхідно виокремити внутрішні та зовнішні фактори. Вну-
трішні фактори (IF – internal factors) – фактори забезпечення 
економічної безпеки енергетичних підприємств, на які можна 
вплинути за допомогою тих чи інших інструментів впливу. При 
цьому сильні сторони (S-strengths) – такі, що сприяють комп-
лексному розвитку енергетичних підприємств, покращують їх 
конкурентні позиції. Слабкі сторони (W-weaknesses) – такі, 
що призводять до погіршення загального стану економічної 
безпеки підприємств енергетичної галузі. Зовнішні фактори 
(EF – external factors) – це ті, на які підприємство не має мож-
ливості впливати безпосередньо, тому повинно ефективно їх 
використовувати або запобігати ним завчасно. Позитивні фак-
тори зовнішнього середовища, можливості (O-opportunities) – 
це ті, які сприяють забезпеченню економічної безпеки. Нега-
тивні фактори зовнішнього середовища, загрози (T-threats), – ті, 
що створюють загрози для забезпечення економічної безпеки 

Таблиця 1
Групування факторів впливу на забезпечення економічної безпеки  

підприємства енергетичної галузі за елементами SWOT-аналізу
Елемент Позначення Фактор

IF

S

S1 наявність повного циклу виробництва електроенергії 
S2 високий рівень надійності роботи обладнання енергетичних
S3 висококваліфікований персонал 
S4 відносна забезпеченість власними ресурсами 
S5 стабільність попиту на електроенергію 
S6 монополізованість енергетичного сектору 
S7 покриття пікових навантаження, участь у маневровості

W

W1 достатньо висока зношеність основних засобів енергетичних підприємств
W2 значна залежність від імпорту сировини та енергоресурсів
W3 втрати електроенергії при виробництві та транспортуванні

W4 залежність собівартості виробництва електроенергії від курсових коливань н 
а валютному ринку

W5 слабкий вплив на регулятора оптового ринку електроенергії в сфері ціноутворення 
W6 виробничо-технологічна дезінтегрованність суб’єктів ПЕК
W7 залежність від інвестиційно-кредитної політики держави

EF

O

O1 використання новітніх та альтернативних джерел енергогенерації
O2 можливості реалізації експортного потенціалу енергогенерації
O3 диверсифікація постачальників ресурсів для енергогенерації

O4 трансформація моделі оптового ринку електроенергії в ринок двосторонніх договорів та 
балансуючого ринку

O5 інтеграція вітчизняної та європейської енергетичних систем

O6 впровадження інноваційних технологій в виробничий цикл енергогенеруючих 
підприємств

O7 залучення інвестицій (державних, іноземних, портфельних) в енергетичний сектор

T

T1 воєнно-політична та соціально-економічна нестабільність

T2 зростання споживання електроенергії в країні за недостатністю потужності для її 
покриття

T3 перебої у постачанні сировини та необхідність виконання умов постачальників-
монополістів

T4 прискорення фізичної та моральної зношеності основних засобів енергетичних 
підприємств

T5 необхідність виконання умов безпеки для інтеграції у європейський простір (екологічні 
умови)

T6 зростання собівартості виробництва електроенергії
T7 неможливість використання повної потужності теплової енергогенерації

Джерело: розроблено автором на основі обробки анкет експертів
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енергетичних підприємств. На основі оцінок експертів із засто-
суванням дисперсійного аналізу формується перелік найбільш 
впливових факторів із кожної групи, за якими ступінь збігу 
думок експертів є високою.

Групування факторів впливу на забезпечення економічної 
безпеки підприємства енергетичної галузі наведено в табл. 1.

Експертам пропонується оцінити взаємний вплив факторів 
від 1 до 10 балів (10 – дуже суттєвий вплив). 

Аналіз масиву даних за кожним фактором надає змогу роз-
поділити вплив факторів на економічну безпеку енергетичних 
підприємств (рис. 1). 

На основі SWOT-аналізу та експертного опитування здійс-
нюється дослідження забезпечення економічної безпеки енер-

гетичних підприємств. У результаті виявляються основні фак-
тори впливу на енергетичні підприємства: найвпливовіші та 
найуразливіші.

На вибір стратегії забезпечення економічної безпеки під-
приємств енергетичної галузі впливає наявний рівень еконо-
мічної безпеки підприємств (рівень ієрархії L2). Пропонуються 
такі рівні економічної безпеки енергетичних підприємств 
та відповідні їм стратегії забезпечення економічної безпеки 
(табл. 2).

Таким чином, на рівнях ієрархії L1 та L2 представлені крите-
рії вибору стратегії забезпечення економічної безпеки.

Існує кінцева множина заздалегідь відомих стратегій (аль-
тернатив) – рівень ієрархії L3:

– Стратегія зростання – передбачає збереження досяг-
нутого рівня економічної безпеки, контроль над результатами 
діяльності та попередження виникнення можливих загроз еко-
номічним інтересам енергетичного підприємства.

– Вибірково-посилювальна стратегія – спрямована на 
проведення заходів посилення одного з показників компонент 
економічної безпеки енергетичного підприємства. 

– Пристосувальна стратегія – направлена на прове-
дення заходів пристосування компонент економічної безпеки 
енергетичних підприємств до змін зовнішнього середовища. 

– Трансформаційна стратегія – передбачає проведення 
змін, які стосуються виду діяльності, трансформації ринку, а 
також проведення необхідних змін компонент економічної без-
пеки енергетичних підприємств. 

– Комплексно-убезпечувальна стратегія – спрямована 
на проведення заходів, направлених на досягнення рівня еконо-
мічної безпеки, бажаного для підприємства.

Таблиця 2
Стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств залежно від рівня економічної безпеки

Рівень економічної 
безпеки

Характеристика рівня  
економічної безпеки

Стратегія забезпечення 
економічної безпеки Характеристика стратегії

І. Економічна безпека 
0,95 Р 1

Найвищому рівню безпеки відповідає 
такий стан функціонування 
підприємства, за якого проводиться 
ефективна фінансово-господарська 
діяльність із невисокою ймовірністю 
настання зовнішніх та внутрішніх загроз 

Стратегія зростання

Передбачає збереження 
достатнього рівня економічної 
безпеки, контроль над 
результатами діяльності та 
попередження виникнення 
можливих загроз економічним 
інтересам машинобудівного 
підприємства

ІІ. Нормальний 
0,75 Р<0,95

За нормального рівня економічної 
безпеки підприємство здатне вести 
прибуткову діяльність. Одна з компонент 
економічної безпеки перебуває на 
недостатньому рівні 

Вибірково-посилювальна 
стратегія

Передбачає проведення заходів 
посилення однієї з компонент 
економічної безпеки підприємства, 
значення якого є недостатнім

ІІІ. Передкризовий 
0,5 Р<0,75

Передкризовим є такий рівень 
економічної безпеки, за якого 
фінансово-господарська діяльність 
суб’єкта господарювання неспроможна 
забезпечити належні обсяги доходу та є 
збитковою 

Пристосувальна стратегія

Передбачає проведення заходів 
пристосування виду діяльності до 
змін зовнішнього середовища, та 
навпаки, а також пристосування 
складових економічної безпеки 

ІV. Кризовий 
0,25 Р<0,5

Рівень економічної безпеки є 
недостатнім одразу за декількома 
компонентами економічної безпеки 

Трансформаційна стратегія
Передбачає проведення змін, які 
стосуються виду діяльності та 
зовнішнього ринку

V. Небезпечний 
0 Р<0,25

Небезпечному рівню безпеки відповідає 
стан, за якого найвищою є ймовірність 
банкрутства та ліквідації підприємства 

Комплексно-убезпечувальна 
стратегія

Передбачає проведення заходів 
посилення всіх компонент 
економічної безпеки підприємства, 
значення яких є недостатнім 
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Рис. 1. Розподіл факторів впливу на економічну безпеку 
енергетичних підприємств за елементами SWOT-аналізу

Джерело: розроблено автором на основі обробки даних експертизи
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Далі відбувається побудова ієрархії вибору стратегії забез-
печення економічної безпеки (рис. 2).

Розрахунок локальних пріоритетів і оцінка узгоджено-
сті суджень. Моделлю оцінки інтенсивності взаємодії еле-
ментів ієрархії є вагова функція, яка задає пріоритети локаль-
них елементів по відношенню до головного елемента ієрархії. 
Для розрахунку пріоритетів існує низка методів, серед яких 
основним є метод парних порівнянь.

Кожному елементу ієрархії за винятком елементів ниж-
нього рівня ставиться у відповідність вагова функція:

wh : h–→ [0, 1], h ∈ H / LN.
Значення wh(x), де x∈ h– є пріоритетом, або вагою еле-

мента x відносно h. Отже, кожний елемент ієрархії пов'яза-
ний з іншими елементами ієрархії набором пріоритетів. 

Хай h – ціль, а h– – множина критеріїв її досягнення, для 
x∈h– значення wh(x) інтерпретується як ступінь відносної важ-
ливості критерію. На вагову функцію накладається нормуюча 
умова:

Метод парних порівнянь передбачає, що елементи ієрархії 
(xn) попарно порівнюються по відношенню до головної цілі 

ієрархії (h). У результаті формується матриця парних порівнянь 
D = [dij], де dij – оцінка ступеня переваги елемента xi над елемен-
том xj відносно h. 

Значення оцінок dij для ієрархії вибору стратегії забезпе-
чення економічної безпеки визначається у діалозі з експертами 
в енергетичній галузі, яким послідовно надаються пари {xi, xj} 
з метою визначення, який елемент має перевагу над іншим від-
носно h.

Отримані результати порівняння знаходять вираження у 
фундаментальній шкалі (значення dij) (див. табл. 3).

Синтез пріоритетів стратегій відносно головної цілі 
та оцінка загальної узгодженості ієрархії. На даному етапі 
відбувається розрахунок пріоритетів альтернатив (стратегій) 
відносно елементів вищих рівнів ієрархії аж до її фокуса. Отри-
мані значення представляють собою інтегральні оцінки пере-
ваги альтернатив і є вирішенням поставленої задачі.

Доцільно провести оцінювання загальної узгодженість 
ієрархії вибору стратегії забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств. Із цією метою використовується 
глобальний індекс узгодженості, який є сумою всіх наявних 
індексів узгодженості.

Середнє значення глобального індексу узгодженості ієрар-
хії розраховується за формулою:

Узгодженість усієї ієрархії (R) визначається за формулою :

Ієрархія вважається узгодженою, якщо R ≤ 0,1. За переви-
щення даного значення доцільним є перегляд матриці парних 
порівнянь для підвищення локальної узгодженості суджень.

Висновки. Таким чином, застосування МАІ надає можли-
вість врахувати багатоваріантність впливу зовнішнього середо-
вища під час вибору стратегії забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств, а також наявний рівень економічної 
безпеки підприємства. За результатами статті висвітлено про-
цес обґрунтування та вибору стратегії забезпечення економіч-
ної безпеки енергетичних підприємств.
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Рис. 2. Ієрархічне представлення задачі вибору стратегії  
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств

Таблиця 3
Значення оцінок dij для ієрархії вибору  

стратегії забезпечення економічної безпеки 
Ступінь переваги dij Інтерпретація

1 Однакова вага елементів
3 Слабка перевага одного елемента над іншим

5 Сильна перевага одного елемента над 
іншим

7 Дуже сильна перевага одного елемента 
над іншим

9 Абсолютна перевага
2,4,6,8 Проміжні рівні

1/2, 1/3, 1/9 Зворотні величини



96

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Література:
1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. 

; пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
2. Saaty R.W. The analytic hierarchy process: what it as and how it is 

used?//Mathematical. Modeling. – 1987. – Vol. 9. – № 3–5.
3. Воронина В.М., Кокарев Д.В. SWOT-анализ как современный 

инструмент исследования в целях антикризисного управления 
предприятием / В.М. Воронина, Д.В. Кокарев [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.majournal.ru/articles/693.

Черняк А.М. Обоснование и выбор стратегии 
обеспечения экономической безопасности энергети-
ческих предприятий

Аннотация. В статье предложено выделять страте-
гии обеспечения экономической безопасности предпри-
ятий энергетической отрасли в зависимости от уровня 
экономической безопасности. Обоснован выбор стра-
тегии обеспечения экономической безопасности энер-
гетических предприятий путем построения иерархии 
выбора стратегии обеспечения экономической безопас-
ности, что дает возможность учесть многовариантность 
влияния внешней среды и имеющийся уровень эконо-
мической безопасности предприятия. Выделены преи-
мущества метода анализа иерархий как комплексно-

го метода моделирования многокритериальных задач 
принятия решений. Проведена группировка факторов 
влияния на обеспечение экономической безопасности 
предприятия энергетической отрасли.

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
стратегия, обоснование, выбор, иерархия.

Chernyak G.M. Substantiation and selection 
of strategy ensuring economic security of energy 
enterprises

Summary. In the article authors suggest that strategies 
to ensure the economic security of enterprises energy 
sector, depending on the level of economic security. 
Selection of strategies to ensure the economic security of 
energy enterprises by constructing a hierarchy of selection 
of economic security strategy makes it possible to take into 
account the multi-variant influence of the environment 
and the existing level of economic security. Highlight 
the advantages of the analytic hierarchy process as the 
integrated modeling method of multi-criteria decision-
making problems. Spend a grouping of factors impact on 
the economic security of the enterprise energy industry.

Keywords: economic security, strategy, study, choice, 
hierarchy.
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НАЗВАНИЕ И СЛОГАН КАК ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ БРЕНДА 
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. ГРОДНО)

Аннотация. В статье проведен анализ рынка об-
щественного питания г. Гродно, в котором выявлено 
маркетинговое использование основных атрибутов 
бренда (название и слоган). Предложен комплекс реко-
мендаций (требований) по разработке названия и слога-
на, позволяющих экономить временной ресурс, повы-
сить рекламную эффективность от их использования 
на конкурентном рынке, тем самым повышая прибыль-
ность бизнеса. 

Ключевые слова: бренд, атрибуты бренда, назва-
ние бренда, слоган, маркетинг, инструменты маркетин-
га, реклама, продвижение.

Постановка проблемы. Существование на современном 
рынке огромного количества товаров и услуг привело к тому, что 
выбор потребителя зависит не только от характеристик продукта 
и цен, но и от сложившегося в сознании потенциальных клиен-
тов образа компаний. В этой связи данная статья решает акту-
альную практическую задачу неценовой конкуренции, позво-
ляющую повышать экономическую эффективность заведений 
общественного питания конкретного конкурентного рынка. 

Анализ последних исследований и публикаций. Про-
блемам изучения брендинга посвящены работы многих зару-
бежных и отечественных ученых и практиков. Особый вклад 
в развитие теоретико-методических и практических вопросов 
брендинга внесли такие зарубежные авторы, как Д.А. Аакер, 
Ф. Котлер, С. Дэвис и др. Среди теоретиков и практиков 
маркетинга стран СНГ вопросам, связанным с брендингом, 
посвящены работы В.Н. Домнина, С.В. Воронина, В. Перция, 
Л. Мамлеевой и др. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Существенной нерешенной проблемой остается отсутствие кон-
кретных систематизированных практических рекомендаций по 
разработке названия и слогана бренда организаций обществен-
ного питания, которые отвечали бы современным конкурентным 
условиям, а также учитывали специфические особенности ана-
лизируемой отрасли услуг на конкретном рынке. 

Цель статьи заключается в разработке (уточнении, систе-
матизации и адаптации под конкретные конкурентные условия) 
комплекса рекомендаций к формированию атрибутов бренда 
(название и слогана) посредством проведения маркетингового 
исследования предприятий общественного питания г. Гродно.

Изложение основного материала исследования. 
Известно, что формирование имиджа и идентичности той или 
иной компании в глазах потребителя начинается со знаком-

ства с фирменным стилем организации либо его элементами, 
которые являются атрибутами бренда. Атрибуты бренда – это 
«функциональные или эмоциональные ассоциации, которые 
соотносятся с брендом его существующими и потенциальными 
потребителями» [1], «набор сенсорных характеристик, имею-
щих отношение к товару или услуге» [2]. К атрибутам бренда 
относят имя бренда, упаковку, слоган, логотип, персонажей 
бренда и другие элементы. 

Нами определено, что атрибуты бренда должны гармониро-
вать друг с другом, вписываться в общую систему его уникально-
сти, учитывать потребительские предпочтения и ожидания. Их 
цель – донести до потребителя причины, по которым он должен 
приобрести конкретный товар, выбрать ту или иную компанию. 

Следует согласиться с мнением В.Н. Домнина о том, что 
одним из наиболее активных коммуникаторов среди атрибу-
тов бренда является его имя [3]. Имя бренда – это «название 
(имя), используемое для отличия одного продукта от других, 
конкурентных» [1]. Оно призвано не только идентифициро-
вать продукт или услугу, но и выделить его среди конкурентов, 
подчеркнуть его преимущества, новизну, целевую аудиторию, 
выражать уникальное торговое предложение. 

Анализ показал, что название – это первое, что узнает о ком-
пании покупатель и на основе чего формирует свое впечатление 
о товаре (услуге) или его производителе. Название окружает 
объект рекламы нужной атмосферой, создает образ для потре-
бителя, выстраивает правильные ассоциации и, как следствие, 
влияет на принятие решения о покупке. Соответственно, имя 
бренда должно привлекать и заинтересовывать, а значит, оно 
должно быть продуманным и соответствовать ряду требований.

В последнее время динамично развивается отрасль госте-
приимства и питания – HoReCa (ХоРеКа) [4]. К данному сег-
менту можно отнести рестораны, гостиницы, кафе, закусочные, 
ночные клубы и др. Высокий уровень конкуренции в сегменте 
HoReCa особенно ярко проявляется в так называемой сфере 
общественного питания, что вынуждает участников данного 
рынка использовать различные инструменты маркетинга для 
повышения продаж и воздействия на целевую аудиторию. 

В этой связи нами было проведено исследование около 
100 названий заведений общественного питания г. Гродно, раз-
мещенных в каталоге бизнес-портала grodno.in. Выбор сайта 
обусловлен его спецификой – сайт предназначен для разме-
щения рекламной и справочной информации, в то время как 
другие городские порталы (015.by, s13.ru, grodno24.com и 
др.) направлены на размещение в первую очередь новостей о 
жизни г. Гродно. Также выбор портала grodno.in обусловлен его 
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популярностью – около 10 000 посетителей в сутки (такое же 
число посетителей только у блога s13.ru). При этом население  
г. Гродно составляет 362 895 человек. Для сравнения – в сред-
нем в сутки на сайте 015.by 1 789 посетителей, а на информа-
ционном портале grodno24.com – 1 393. 

Результатом проведенного анализа стал уточненный нами 
и адаптированный к современным условиям и существующим 
отраслевыми особенностям комплекс рекомендаций (требова-
ний), позволяющий экономить время на разработку имени, а 
также повысить рекламную эффективность от его использова-
ния на конкурентном рынке.

Установлено, что название должно быть уникальным, что 
позволяет фирме «выглядеть оригинально на фоне аналогичных 
компаний, что позволит добиться большей узнаваемости при 
меньших затратах исключительно за счет нестандартного под-
хода» [5]. Неповторимость имени, его существенное отличие от 
других названий в той же категории указывает на уникальность 
товара. Так, например, название кафе-магазина «Чайкоффский» 
является неологизмом. В данном названии обыгрывается фами-
лия известного композитора П.И. Чайковского и одновременно 
закладываются лексемы «чай» и «кофе». Название выбрано 
удачно, поскольку, с одной стороны, фамилия известной лично-
сти способствует запоминанию, а, с другой стороны, лексемы 
«чай» и «кофе» отображают деятельность организации. 

В то же время не соответствует критерию уникальности 
название кафе «Жемчужина», так как существуют одноимен-
ные ювелирный салон (г. Гродно) и санаторий (Гродненский 
район). Также из-за использования в названии слова «карчма» 
могут терять идентичность и не быть узнаваемыми кафе-бар 
«Карчма» и кафе-бар «Карчма у причала».

Важно отметить, что с критерием уникальности тесно свя-
зано правовое требование к названию заведения, которое не 
должно вызывать юридических конфликтов – товарные знаки 
с таким названием не должны быть зарегистрированы в дан-
ном классе, а также имя не должно относиться к категории 
названий, не подлежащих регистрации в качестве словесного 
товарного знака. Соблюдение указанного требования позволит 
упростить процедуру регистрации названия и гарантировать 
его охраноспособность.

Краткость и значимость также являются основными 
требованиями названия, которые подразумевают минималь-
ное количество слов в названии, а также слогов в слове. Это 
способствует запоминанию названия, его легкому восприятию 
и произношению. Анализ показал, что 74,2% названий заве-
дений общественного питания анализируемого рынка состоят 
из одного слова: кафе «Заря», ресторан «Семашко», ресто-

ран-бистро «Семафор» и др. (рис. 1). Так, к примеру, из двух 
полнозначных слов состоят 21,3% названий (пиццерии «Пицца 
смайл» и «Basta Pasta!», кафе «Салодкі пачастунак» и др.). Из 
трех и более слов состоят лишь четыре названия (4,5%): ноч-
ной клуб «Молодежный Центр «Гродно», кафе «1001 ночь», 
«Раскоша 1795» и «Н2О».

Значимым является название, несущее «хоть какой-то сиг-
нал покупателю» [1], «говорящее» имя. Такое название акцен-
тирует внимание на «бренде и на его идейных составляющих, а 
также на характеристиках продукта или услуги» [5], что делает 
коммуникацию с аудиторией максимально эффективной. Это 
требование тесно связано со следующим критерием – имя 
должно быть связанным с реальностью. 

Как справедливо отмечают В. Перцея и Л. Мамлеева, «хоро-
шее имя должно рассказывать о чем-то реальном и специфиче-
ском, о компании или продукте» [1]. Иными словами, критерий 
связанности с реальностью означает, что название должно давать 
потребителю достаточно точное представление о сфере деятель-
ности или специфике компании, четко идентифицировать бренд, 
не создавать ложных ожиданий. Данному критерию соответ-
ствуют лишь 21,3% названий гродненских заведений обществен-
ного питания: ресторан быстрого обслуживания «Прего-пицца», 
кафе-бар «Карчма», кафе «КофеМания», кафе-магазин «Чайко-
ффский», пиццерия «Basta Pasta!» и др. 

Указанные выше аспекты максимально обоснованы и функци-
ональны, однако использование латинской графики существенно 
снижает информативность некоторых из них. Латиница использу-
ется в 11,2% названий: пиццерия «Go-go Pizza», специализирован-
ная служба кейтеринга «CampFood», кафе «Н2О» и др.

Оформленные таким образом названия сигнализируют о 
европейском качестве обслуживания, о принадлежности своих 
клиентов к высшему обществу и высоких ценах. Такой прием 
оправдан, если фирма действительно предоставляет услуги 
премиум-класса и рассчитывает на соответствующую целе-
вую аудиторию. В этом случае название будет соответствовать 
еще двум требованиям – отражать стиль или уровень жизни 
потребителей и указывать на ценовую категорию. Название с 
учетом такого требования более четко дифференцирует ауди-
торию, помогает потребителю выбрать подходящий ему про-
дукт. В противном случае такое название может ввести в заблу-
ждение и даже отпугнуть возможного потребителя, поскольку 
иностранное слово не всегда может быть правильно прочитано 
и понято. Написанное кириллицей, оно облегчает прочтение, 
но все-таки не дает покупателю достаточной информации: 
кафе «Эль Густо», гастрономический бар «Гудини», ресторан 
быстрого обслуживания «Прего-пицца».

Названия, написанные латиницей, могут не соответствовать 
еще двум критериям, выделяемым В.Н. Домниным, – воспри-
ятия и запоминания, который подразумевает, что имя должно 
легко восприниматься и хорошо запоминаться, и легкому про-
изношению, что означает соответствие звуковому строю языка 
и ритмичность[3].

С точки зрения критерия связанности с реальностью неу-
дачными можно назвать такие названия гродненских рестора-
нов, как «Дом», «Гродно», «Топаз», «Неман», «Тройка». Эти 
наименования абстрактны, могут использоваться как названия 
различных товаров, а значит, не могут в полной мере передать 
специфику деятельности заведений общественного питания.

Название должно заключать в себе главное отличие от 
конкурентов, что способствует узнаваемости, а также указы-
вает на уникальные свойства товара или услуги. Так, например, 
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Рис. 1. Количество слов в названиях заведений 
общественного питания г. Гродно
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соответствует этому требованию название кафе «Киото», ука-
зывающее на японскую кухню, что является уникальным тор-
говым предложением для г. Гродно. 

Результаты проведенных нами исследований показали, 
что одним из основных важных атрибутов бренда заведений 
общественного питания г. Гродно на современном этапе, часто 
сопровождающим название, является слоган. Слоган – это 
«спрессованная до формулы суть рекламной концепции, дове-
денная до лингвистического совершенства запоминающаяся 
мысль» [6], «постоянно используемый оригинальный фирмен-
ный девиз» [7, с. 126], «сильное торговое предложение, сведен-
ное к простой текстовой форме» [8, с. 175]. 

Выявлено, что слоган может использоваться как компонент 
рекламного текста или выступать его автономной разновидно-
стью. По мнению Н.В. Домнина, он отражает суть, основную 
идею всей рекламной кампании или преимущества конкрет-
ного продукта и направлен на создание положительного отно-
шения к рекламируемому объекту, используется для облегче-
ния запоминания бренда, а также способствует укреплению его 
позиционирования [1].

В то же время использование слогана на указанном потре-
бительском рынке зафиксировано только в 6,7% организаций 
общественного питания г. Гродно, что обусловлено, как и в 
случае с неймингом, отсутствием необходимых маркетинговых 
компетенций у компаний, а также недооценкой данного атри-
бута в целом, что негативно сказывается на рекламных усилиях 
заведений, а соответственно, и прибыльности бизнеса.

В этой связи нами впервые были рассмотрены и систематизи-
рованы конкретные требования к составлению слоганов на при-
мере белорусских предприятий и организаций, осуществляющих 
свою маркетинговую деятельность в тех же сегментах потреби-
тельского спроса, что и заведения общественного питания. 

Установлено, что с маркетинговой точки зрения слоган 
должен соответствовать определенным требованиям, которые 
представлены ниже. 

Слоган должен быть практичным и конкурентным, 
при этом практичность понимают как способность показать 
полезность товара, выгодно отличить его от других [8, с. 175]. 
Например, слоганы ОАО «Барановичский молочный комбинат» 
(«Раніца») «Раніца» – для тех, кому натуральное нравится!» и 
медицинского центра «Нордин» «12 лет на службе вашего здо-
ровья». Конкурентность подразумевает наличие сильных аргу-
ментов, которые способны убедить потребителя в преимуще-
ствах рекламируемого товара: «Купи 12 билетов и получи 13-й 
бесплатно!» (кинотеатр «Восток»), «Дешевле, чем 5 пачек тво-
рога!» (продукт творожный «Для запекания» ОАО «Беллакт»). 

Анализ показал, что слоган должен содержать название 
торговой марки. Использование названия в слогане повышает 
узнаваемость товара, способствует запоминаемости. Напри-
мер, в рекламе ОАО «Лидское пиво» каждой торговой марке 
соответствует свой слоган: «Лидское «Premium». Отлич-
ное пиво с европейским характером!»; «Лидское «Pilsner». 
Создаем историю»; «Три короля». Пиво, достойное своего 
имени»; «Лидское «Портер». Сварено по особому случаю!». 
Использование слоганов, соответствующих каждой торговой 
марке, свидетельствует о знании потребностей целевой аудито-
рии и стремлении их удовлетворить.

Слоган должен соответствовать целям рекламной кампа-
нии. Так, слоган газеты «Перспектива» «Подпишись на люби-
мую газету!» соответствует цели редакции – увеличить число 
подписчиков, а слоган торговой марки «Белое» ОАО «Лидское 

пиво» призывает попробовать новый напиток: «Открой вкус 
белого пива!»

Соответствие целевой аудитории также в данном кон-
тексте является необходимым аспектом, который позволяет 
вызывать интерес именно у той части аудитории, для которой 
предназначен товар. Например, слоганы «Красивые платья для 
красивых девушек» (магазин «Аделэйс») и «Костюмы для 
успешных мужчин» (магазин «Коминтерн») указывают на раз-
ные целевые аудитории.

При разработке слогана важно учитывать уникальное тор-
говое предложение: такси «Ведерко» – «Шансон и трезвый 
водитель предоставляются бесплатно». В данном примере 
рекламодатель обращает внимание аудитории на то, что кажется 
очевидным, а конкурентами даже не упоминается. Реклам-
ное сообщение привлекает внимание благодаря комическому 
эффекту. Соблюдение этого требования позволяет показать 
потребителю, чем именно рекламируемый продукт выделяется 
в ряду подобных. Так, слоган сайта объявлений Kufar.by отра-
жает специфику рекламной кампании: «Дареному коню место 
на Kufar». Рекламная кампания сайта объявлений строится на 
фразеологизме «дареному коню в зубы не смотрят». Однако в 
рекламе устойчивое выражение переосмысливяется, а образ 
лошади используется в буквальном смысле – как подаренная 
лошадь и лошадка-качалка. Уникальным можно считать слоган 
«Лидский квас» – любимый квас» (ОАО «Лидское пиво»).

Выявлено, что отражение философии бренда и выгода 
(вознаграждение) являются необходимыми условиями при 
разработке слогана, чтобы формировать его идентичность. 
Например, слоган компании «МТС» «Ты знаешь, что можешь» 
соответствует миссии бренда – раскрыть потенциал клиента, 
помочь ему быть сильнее. Выгода способствует привлече-
нию внимания, а также указывает на реальные преимущества 
товара или услуги. По такому принципу построен слоган «Go-
go pizza»: «Доставка за 60 минут или пицца бесплатно!»; сло-
ган ЧТУП «Святобор»: «Каждому клиенту – ПОДАРОК!»

К эстетико-культурным требованиям к эффективности 
рекламного слогана правомерно отнести следующие. Совме-
стимость слогана с другими атрибутами бренда означает, что 
слоган должен по возможности обыгрывать другие элементы 
бренда – логотип, название торговой марки и т.п. Это гаранти-
рует целостность всех элементов. Например, в слогане «Пель-
меныч готовит от души – его пельмени хороши!» обыгрывается 
название торговой марки «Пельменыч» (ОАО «Волковысский 
мясокомбинат»). Слоган ОАО «ЭКЗОН» обыгрывает название 
предприятия с помощью акростиха – «графического приема, 
вследствие которого начальные буквы строк текста (реже слоги 
или слова) складываются в слово или осмысленную форму» 
[9]: «Энергия Края – Здоровье, Окружающее Нас!» Однако 
этот прием прочитывается только в печатном, электронном или 
телевизионном варианте рекламы, но не может быть использо-
ван в аудиальной рекламе. 

В числе эстетико-культурных требований к слогану назы-
вают учет ценностей целевой аудитории. Например, в рекламе 
ОАО «Молочный мир» обыгрывается ценность здоровья, кото-
рая связывается с употреблением натуральных продуктов: 
«Открой для себя натуральное!»; «Натурально. Как и 70 лет 
назад» (апелляция к началу работы предприятия – октябрь 
1938 г., намек на сохранение традиций); сравните также: «Вода 
для Вашего здоровья» (питьевая вода «Поречье»). 

Требования оригинальности и выразительности означают, 
что слоган должен содержать нечто, что выделяет его на фоне 
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других рекламных сообщений и способствует запоминанию. 
Например, слоган «Да усладятся уста Ваши продукцией нашей!» 
(торговая марка «Империя злаков») выделяется среди других 
рекламных сообщений благодаря пафосу торжественности, высо-
кому стилю, интертекстуальности. Эти эффекты достигаются за 
счет использования устаревшей лексики. Так, слово «усладиться» 
используется в значении получить наслаждение, удовольствие. 
Это придает дополнительные положительные коннотации сло-
гану, а также характеризует продукцию торговой марки «Империя 
злаков» как вкусную, дающую наслаждение и удовольствие.

Выявлено, что к лингвистическим требованиям к каче-
ству слогана можно отнести следующие. Слоган должен 
легко переводиться на другие языки. Это важно при выходе 
на новые рынки. Например, в рекламе стирального порошка 
«Мара» слоган используется на двух языках – русском: «В доме 
лад без переплат!» и белорусском: «У доме лад без пераплат!» 
Однако стремление сохранить рифму и узнаваемость слогана 
на двух языках приводит к тому, что во втором случае слово 
«пераплаты» звучит неестественно и выбивается из контекста. 
В слогане на русском языке слово «лад» употреблено в значе-
нии «порядок» как разговорное. Это не соответствует образова-
тельной функции рекламы, направленной на привитие вкусов 
(в том числе языкового вкуса) и формирование привычек ауди-
тории. Подобным образом калькируется слоган ОАО «Беллакт» 
«Жизнь начинается с молока» – «The life starts with milk».

Может быть использован на двух языках слоган мобильного 
оператора «Велком»: «Час упэўненых» и «Время уверенных». 
В данном случае при переводе на русский язык сохраняется 
смысл фразы, а слоганы звучат гармонично. В то же время сло-
ган сайта kufar.by «Дареному коню место на Кufar» является 
непереводимым, поскольку построен на устойчивом выражении 
«дареному коню в зубы не смотрят». Он направлен на русского-
ворящую аудиторию, которая понимает прецедентность слогана.

Следует отметить, что для слогана важна простота, что 
способствует запоминанию и упрощает восприятие: «Сила 
молока» (ОАО «Молочный мир»). Простота слогана обеспечи-
вается за счет его метафоричности, позволяющей максимально 
краткой фразе передавать одновременно несколько смыслов 
(польза молока, высокое качество продукта). 

Определено, что, согласно психологическим требованиям, 
слоган должен отвечать следующим характеристикам:

– формировать доверительное отношение к фирме, рекла-
мируемому объекту: «Отпуск с надежной компанией!» («Цен-
трКурорт»);

– привлекать внимание аудитории и вызывать интерес, 
любопытство: «Соки и нектары «ABC»: фрукты надо пить!» 
(ОДО «Фирма ABC») – привлечение внимания обеспечивается 
парадоксальным построением фразы, сочетанием несочетае-
мого, разрушением стереотипа;

– вызывать только положительные ассоциации: «Лид-
ский квас» – любимый квас!» (ОАО «Лидское пиво») – этому 
способствует лексика с положительной оценочностью, а также 
использование в слогане ключевых концептов соответствую-
щего социокультурного сообщества: «Отличное начало семей-
ной жизни» (свадебное агентство «Седьмое чувство»);

– легко запоминаться: «Лидское. Всегда пожалуйста!» 
(ОАО «Лидский квас»); «Свой в доску!» (кафе-клуб «Чемпи»);

– иметь призывный, но не агрессивный характер: «Молоко 
пьем – долго живем!» (ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат»); «Попади в Точку, выбирая компьютер!» (магазин 
«Точка»). Сравните: «Молоко пьете – долго живете!».

Выводы. Таким образом, название и слоган являются обя-
зательными атрибутами бренда, способствующими повыше-
нию узнаваемости фирмы, товара или услуги. Учитывая высо-
кую конкуренцию на рынке заведений общественного питания, 
для повышения уровня конкурентоспособности, повышения 
имиджа, уровня лояльности потребителей и прибыльности 
компании необходимо придерживаться предложенного нами 
комплекса систематизированных рекомендаций (требований). 
При этом важно, чтобы они соответствовали ряду маркетин-
говых, содержательных, лингвистических, психологических, 
эстетико-культурных и правовых требований и использовались 
в комплексе маркетинга компаний.
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Шишко В.І., Костюшко О.Т. Назва і слоган як ос-
новні атрибути бренда (на прикладі ринку громадсь-
кого харчування м. Гродно)

Анотація. У статті проведено аналіз ринку громад-
ського харчування м. Гродно, в якому виявлено мар-
кетингове використання основних атрибутів бренду 
(назву і слоган). Запропоновано комплекс рекоменда-
цій (вимог) щодо розробки назви і слогана, що дадуть 
змогу економити часовий ресурс, підвищити рекламну 
ефективність від їх використання на конкурентному 
ринку, тим самим підвищуючи прибутковість бізнесу.

Ключові слова: бренд, атрибути бренду, назва 
бренду, слоган, маркетинг, інструменти маркетингу, ре-
клама, просування.

Shyshko V.I., Kostiushko E.T. Name and slogan as 
main attributes of the brand (on the example of the pub-
lic catering of Grodno)

Summary. In the article the catering market analysis 
Grodno, which revealed the use of a marketing major brand 
attributes (name and slogan). A set of recommendations (re-
quirements), to develop a name and slogan, which allows 
to save time resource, increase advertising effectiveness 
by using them in a competitive market, thereby increasing 
profitability.

Keywords: brand, brand attributes, brand name, slogan, 
marketing, marketing tools, advertising, promotion.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
Анотація. У роботі надано характеристику металур-

гійній складовій експортоорієнтованого сегменту збуту 
промислових підприємств України. Доведено потребу 
переходу до випуску екологічно чистої промислової 
продукції як ключової передумови виходу та закріплен-
ня вітчизняних металовиробників на світовому ринку, 
представлено систему розвитку такого ринку.

Ключові слова: збут, експорт, сегмент, маркетинго-
ві важелі, ринок, екологізація, промисловість.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
суспільних відносин помітно проявляються тенденції екологі-
зації виробничих процесів у зв'язку із загальною екологізацією 
соціо-економічного розвитку, державної політики й законодав-
ства, суспільних настроїв і потреб, зумовлених наростанням 
екологічної та природно-ресурсної кризи. 

Особливої уваги ці питання набувають у промислово роз-
винених регіонах з їх значним техногенним навантаженням, 
рівень якого набуває критичних значень [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
існуючих тенденцій розвитку регіональних соціально-еконо-
мічних систем в багатовекторному напрямі присвячено чис-
ленні праці провідних вітчизняних учених [2], однак екологі-
зації регіонального розвитку, розвиненню ринків промислової 
екологічно чистої продукції (ПЕЧП), позиціонуванню еколо-
гічно чистої продукції на міжнародному ринку на сьогодні при-
діляється все ще недостатньо уваги, отже, дане дослідження є 
вельми актуальним та своєчасним.

У цьому зв'язку необхідно окреслити прийняті підходи до 
екологізації ринку ПЕЧП і відзначити принципово важливу 
властивість ринку – можливість його використання як метод 
цивілізованого розв’язання конфліктних ситуацій у сфері еко-
лого-економічних протиріч. При цьому необхідно дотримува-
тися певних умов і правил, у результаті чого можливо одержати 
одночасно екологічний і економічний виграші, а отже, й соці-
альний ефект, що цілком відповідає положенням концепції ста-
лого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Як йшлося вище, питання впровадження екологічних 
інновацій у промисловий сектор економічної системи регіону 
найшли достатнє відображення серед широких верств вітчиз-
няних учених, але важливо відзначити відсутність методів і 
підходів до оцінки результативності маркетингових і еконо-
мічних рішень під час просування екологічно чистої продукції 
промислового призначення. 

Зокрема, залишаються відкритими питання, яким чином вла-
стивості екологічності впливають на ціну ПЕЧП і тенденції зміни 
прибутку виробника і як відреагує споживач на присутність зазна-
чених властивостей екологічної чистоти. Тому ключовою метою 
розробок у даній сфері можна визначити необхідність оцінки 
ефективності просування ПЕЧП у споживача й виробника. 

Означені питання ввійшли в коло наукового пошуку фахів-
ців кафедри економіки і менеджменту Київського національ-
ного університету культури і мистецтв у рамках проведення 
НДР за темою: «Обґрунтування імперативів інноваційного про-
вайдингу регіону» (номер державної реєстрації 01154000560).

Мета статті полягає у дослідженні необхідності впро-
вадження екологічних інновацій у промисловість екологічно 
небезпечних регіонів України та визначенні ефективності 
таких впроваджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. На рівні сис-
темоутворюючих підприємств промислово розвинених регіо-
нів принципи сталого розвитку мають включатися в стратегію 
розвитку як окремого підприємства, так і регіону в цілому, тому 
що саме вони визначатимуть державну екологічну політику на 
довгострокову перспективу. 

Основою для реалізації даних принципів є критерії, запро-
поновані не тільки практикою ведення бізнесу, але й сфор-
мовані за участю державних структур, ключовим завданням 
функціонування яких є система заходів для екологізації націо-
нальної економічної системи. 

Саме тому основним завданням даного дослідження вису-
нуто оцінку умов і параметрів екологізації регіональних вироб-
ничих структур, які потребують системного розгляду, всебіч-
ного аналізу й агрегування за блоками невирішених проблем.

Водночас на підприємствах нової формації, чітко зорієн-
тованих на ринок, розробляються й упроваджуються основні 
установи, структури та принципи маркетингу, які покликані в 
будь-яких умовах допомогти керівникам у вирішенні виробни-
чих, комерційно-збутових і соціальних проблем шляхом улов-
лювання й задоволення запитів споживача [3].

Процедура прийняття інноваційних рішень у сфері еколо-
гічного маркетингу керівниками підприємств та організацій 
визначається багатьма факторами і залежить від цілої низки 
результуючих показників. Виявлення базових умов нормаль-
ного функціонування виробничої системи регіонального рівня 
на основі діагностики техніко-економічних показників потре-
бує оцінки перспективності впровадження інноваційних про-
ектів із випуску екологічно чистої продукції [4].
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Головною відмінною рисою системного аналізу екологіч-
ної економіки інноваційно активного підприємства є акцент на 
аналізі цілісних властивостей природокористувальної й еколо-
гічної діяльності, виявлення всебічних зв'язків і залежностей 
між різними сторонами й видами цієї діяльності. Комплексний 
еколого-економічний аналіз необхідно проводити в контексті 
управління різними аспектами господарювання – управління 
стратегією, ресурсами, персоналом [5].

Ефективна інноваційна стратегія екологічно орієнтова-
ного підприємництва регіонального рівня повинна містити в 
собі три складника: основні цілі (завдання); найбільш істотні 
елементи політики (програма поетапних дій, ініціативи, стра-
тегічні плани), що направляють або обмежують сферу еколо-
гічно орієнтованого господарювання; послідовність основних 
дій (програм), спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Для того щоб погодити стратегічні цілі екологічно орієн-
тованого господарювання (виробництва) і поточні (оперативні) 
дії, підприємство може використовувати збалансовану систему 
показників (Р. Каплан і Д. Нортон розробили збалансовану 
систему показників у 1990-х роках, про що детально доводять 
автори монографії [1]), побудовану з урахуванням екологічних 
параметрів розвитку, що дає змогу постійно відстежувати фак-
тори впливу на ефективну діяльність підприємства.

Збалансована система показників може бути адаптована і 
до проблем охорони навколишнього середовища, екологізації 
виробництва, а також до розвитку екологічного підприємни-
цтва.

Система збалансованих показників, що включає чотири 
складових (фінансову, внутрішніх процесів, навчання й росту 
персоналу, клієнтську), має включати еколого-економічні 
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Діагностикабазових умов виробництва промислової 
екологічно чистої продукції 

Використання концепції екологічного маркетингу  
в умовах мікросередовища 

Формування конкурентної стратегії підприємства і стратегії розвитку 

Аналітичні дослідження результатів просування ПЕЧП 

товар → екоатрибути ціна → екодиференціація 

комунікації→ екоінформація збут → екопереваги 

Рис. 1. Діагностика ресурсної бази системоутворюючих підприємств регіону з випуску ПЕЧП
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показники й оцінки, що забезпечують розуміння необхідності 
підвищення екологічної ефективності господарювання, еконо-
мічної ефективності екологічного підприємництва.

Для реалізації інноваційних кроків на шляху просування 
ПЕЧП необхідно зупинитися на рівні накопиченого потенціалу, 
сучасній системі цінової й асортиментної політики, дефіциту 
сировини й енергоресурсів, специфіки господарського меха-
нізму розрахунків між постачальниками та споживачами про-

дукції, експортному потенціалі, а також інших, незалежних від 
керівників підприємств причин. 

Діагностику базових умов упровадження будь-яких іннова-
цій, й екологічних зокрема, що передбачає їх аналіз і оцінку, 
прогнозування розвитку системоутворюючих підприємств 
регіону в довгостроковій перспективі, представлено на рис. 1.

Важливим аспектом розвитку господарської діяльності 
з виробництва ПЕЧП є розвиток екологічної ринкової інфра-

Рис. 2. Процедура аналізу конкурентних переваг,  
сформованих у системі просування екологічно чистих товарів
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структури, зокрема екологічного маркетингу. На жаль, існуюча 
в Україні ринкова екологічна інфраструктура не сформована 
повною мірою, тому виробники промислових товарів екологіч-
ного призначення дуже обмежені у застосуванні маркетинго-
вих підходів до просування товарів на ринок екологічних това-
рів і послуг [4].

Специфіка функціонування підприємств, особливо промис-
лових, накладає відбиток на процедуру використання тих або 
інших аналітичних процедур формування довгострокової стра-
тегії на ринку екологічних товарів.

Одним із важелів забезпечення ефективності діяльності 
промислових підприємств є зважена конкурентна політика. 
Конкурентоспроможна ринкова ціна ПЕЧП, що має більш 
високий рівень споживчої якості, ніж аналоги, визначається за 
формулою 1.
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де Цечт – ціна екологічно чистого продукту; Ца, – ціна ана-

лога екологічно чистого продукту; Пі – позитивна або негативна 
цінність відмінності екологічно чистого продукту від аналога з 
точки зору споживача.

Ціна ПЕЧП повинна бути визначена для кожного сегмента 
споживчого ринку. Із цією метою по кожному виявленому в 
результаті маркетингового аналізу сегменту ринку визнача-
ються особливості екологічно чистого продукту, що вигідно 
відрізняють його від аналогів, що є присутнім на аналізованому 
сегменті, а також цінність цих особливостей для споживача. 
При цьому однакові для декількох сегментів ринку особливості 
можуть мати різну цінність [6].

Особливостями промислової продукції, що вигідно відріз-
няють її від аналогів, можуть бути, наприклад, для продукції 
виробничо-технічного призначення:

1. Тактико-технічні показники: маса, габаритні розміри, 
продуктивність, кількість виконуваних функцій, час підготовки 
до експлуатації та ін.

2. Показники надійності: напрацювання на відмову, інтен-
сивність відмов, середній час відновлення, ресурс до першого 
ремонту, ресурс між ремонтами, термін служби тощо.

3. Економічні показники: вартість технічного обслугову-
вання та ремонту, вартість використовуваних допоміжних мате-
ріалів та інструменту, вартість споживаних енергоресурсів тощо.

4. Екологічна чистота: безпека використання, відсутність 
шкідливих компонентів, що несприятливо впливають на навко-
лишнє середовище та можливість утилізації [6].

Оцінка конкретної величини ефекту використання ПЕЧП 
споживачем передбачає порівняння параметрів підвищеної 
екологічної безпеки зі змінами цінового й експлуатаційного 
характеру. Ціна екологічно чистого продукту прийнятна для 
виробника в тому випадку, коли вона покриває витрати на виго-
товлення і реалізацію продукції, забезпечуючи при цьому необ-
хідний рівень рентабельності, тобто:
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де R – рентабельність продукції, З – витрати на виробни-

цтво та реалізацію одиниці продукції.
При цьому величина витрат може бути представлена у 

вигляді залежності від параметрів конструкторсько-техноло-
гічного, організаційного рівня виробництва, характеру еко-
логічної чистоти, а також від рівня маркетингу й реклами на 
підприємстві:
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де р1, р2, р3 – параметри конструкторсько-технологічного 
й організаційного рівня виробництва, рівня маркетингу та 
реклами; рЕЧТБ – параметри екологічної чистоти та безпеки про-
дукту.

Як параметри конструкторсько-технологічного й органі-
заційного рівня виробництва, рівня маркетингу та реклами 
обираються показники, що несуть максимальне інформаційне 
навантаження [7].

Традиційно формування ринкової ціни ПЕЧП – процес 
більш складний. Метою подальших розробок є розгляд про-
блем впливу на ціну конкуренції, рекламних бюджетів, спо-
живчих переваг та інших факторів. Для цих цілей необхідно 
адаптувати існуючі спеціальні маркетингові методики аналізу й 
розрахунків з урахуванням пріоритетів концепції екологічного 
маркетингу, забезпечення екологічної чистоти та безпеки про-
дукції, що випускається. 

Поширеним серед фахівців є висновок про те, що істот-
ний прогрес у процесі підвищення конкурентоспроможності 
підприємств, галузей та економіки в цілому може бути досяг-
нутий за погодженого застосування техніко-технологічних і 
організаційно-економічних інновацій стійкого розвитку [8]. 
Дані інновації можуть бути класифіковані, відповідно до 
загальних підходів, на поступові й радикальні. До перших 
належать технології (і відповідні організаційно-управлінські 
інструменти) екологічної ефективності, інтегральні техно-
логії (одночасно забезпечують подвійний, технологічний та 
екологічний, ефект). 

Загальною рисою всіх поступових інновацій є те, що вони 
забезпечують доведення, вдосконалювання і т. п. сформова-
них технологічних і організаційних принципів виробництва, 
без якісної зміни його парадигми. Фахівці в цьому випадку 
акцентують увагу на змінах усередині існуючих виробничих 
ланцюгів створення вартості [9]. До другого типу інновацій, 
що ґрунтуються на радикальному відновленні технологіч-
ної й управлінської парадигми, належить новий системний 
дизайн (який передбачає якісну реструктуризацію існуючих 
продуктових ланцюгів із метою забезпечення екологічної 
безпеки й високого рівня ресурсозбереження в рамках еко-
логічного життєвого циклу продукції), формування науко-
во-природно-технологічних кластерів конкурентоспромож-
ності (наприклад, у гірничопромислових, лісопромисловому 
комплексах), добровільних індустріально-технологічних 
програм і партнерств (держава – бізнес, бізнес –бізнес) 
тощо. Особливістю вирішення екологічних проблем у рам-
ках інноваційного підходу є комплексність, під якою в цьому 
випадку мається на увазі цілеспрямоване якісне відновлення 
не тільки техніко-технологічної основи виробництва, але і 
його організаційних принципів і маркетингових прийомів, 
що тільки й дає змогу розраховувати на істотний довгостро-
ковий ефект росту конкурентних переваг.

Ефективність, як відомо, є ключовим чинником, що визна-
чає успіх бізнесу і постійно перебуває в центрі уваги підприєм-
ців. Підвищення ефективності забезпечує важливі переваги в 
конкурентній боротьбі. Для виміру ефективності бізнесу свого 
часу були вироблені й продовжують сьогодні використовува-
тися такі показники, як продуктивність праці, капіталовіддача 
(що відображає техніко-економічну сторону проблеми), при-
бутковість/рентабельність (що характеризує фінансово-еконо-
мічний аспект), конкурентоспроможність (характеризує рівень 
порівняльних конкурентних переваг підприємства на ринку) 
тощо. Істотним недоліком цих і подібних їм традиційних показ-
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ників є те, що ними не беруться до уваги екологічні та ресурсні 
ефекти виробництва [9]. 

Необхідність урахування екологічних і природно-ресурс-
них факторів у прийнятих бізнесом рішеннях і в комплексній 
оцінці їхньої результативності привела до розробки концепції 
екоефективності, ключовим параметром якої є показник еко-
ефективності (EcoEf). Він відображає відому ідею одержання 
більшої кількості продуктів і послуг із мінімальною витратою 
природних ресурсів і мінімальним збитком, що завдається при-
родному середовищу, і розраховується таким чином:
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де VA – оцінка доданого економічного результату (від англ. 

value added) і PR – оцінка відповідного впливу на навколишнє 
середовище (від англ. pollution and resources added).

Технологічні й організаційні принципи, які лежать в основі 
концепції екологічної ефективності, можуть бути віднесені до 
поступових екологічних інновацій. Вони дають змогу переорі-
єнтуватися із застарілих очисних технологій на нове покоління 
технологій, спрямоване на якомога більше повне та комплек-
сне використання природно-сировинних ресурсів і мінімізацію 
внаслідок цього потенційних виробничих відходів. 

Однак складності переходу на нові принципи управління 
ефективністю можна вирішити тільки використовуючи мар-
кетингові орієнтири прийняття стратегічних рішень. Лише 
інструменти маркетингового аналізу ринку здатні виявити клю-
чові ризики екологічних інновацій. Втрати від суперечливості 
процесу оцінки конкурентних переваг підприємств, оцінки 
конкурентоспроможності товарів після модифікацій змушені 
мінімізувати виробники як ініціатори процесу поступових еко-
логічних інновацій [9]. 

Питання адаптації конкурентної стратегії з урахуван-
ням переходу на випуск екологічної продукції залишаються 
невирішеними. Отже, необхідний алгоритм оцінки впливу 
екологічної чистоти продукції на рівень очікуваних і фак-
тичних доходів, можливість завоювання довгострокових 
конкурентних переваг. В основі такого алгоритму можуть 
використовуватися стандартні підходи до аналізу конку-
рентних переваг, методи оцінки конкурентоспроможності 
товару і фінансових результатів переходу на випуск еко-
логічно чистих товарів. Формат такого алгоритму матиме 
такий вигляд (рис. 2). 

Система екологічного маркетингу, орієнтованого на довго-
строкову прибутковість, трактується з боку загальноприйнятих 
критеріїв оцінки маркетингових рішень як модель застосування 
інтегрованої стратегії просування екологічно чистої продук-
ції стосовно цільових сегментів і ринків на основі екологічних 
інновацій у технології, продукції та послугах. Основною метою 
впровадження даної системи може стати формування конкурент-
них переваг нового типу, розвитку іміджу марки і підприємства 
на основі «екологічних заяв», мінімізації ризику для здоров'я 
людей і навколишнього природного середовища, збільшення 
прибутковості й інноваційного потенціалу підприємства.

Оцінка ефективності функціонування даної системи перед-
бачає: 

– оцінку рівня купівельної лояльності до характеристик 
екологічної чистоти, тому що лояльність є умовою постійного 
споживчого інтересу;

– виявлення фінансового й матеріально-виробничого 
потенціалу як умови успішної реалізації поліпшуючих еколо-
гічних змін;

– характеристику якості, економічних і екологічних пара-
метрів товару й оцінку рівня маркетингового потенціалу з ура-
хуванням масштабу й характеру екологічних інновацій (техно-
логія, продукт, додаткові послуги).

Висновки. Результативність управління процесами кон-
курентоспроможності підприємства буде визначатися тим, 
наскільки цілеспрямовано й повно використовуються наявні 
резерви за виділеними змінними. Однак на підприємствах най-
частіше не проводиться їхній комплексний аналіз і не оціню-
ється кількісна величина. Цей недолік не дає змоги спрогнозу-
вати, а надалі й забезпечити найбільш високу результативність 
у вирішенні розглянутої проблеми. 

Подальші дослідження слід сконцентрувати на встанов-
ленні залежностей регіонального розвитку між системоу-
творюючими факторами регіонального розвитку визначення 
впливу екологічної складової розвитку та побудові багатофак-
торної економіко-математичної моделі щодо моніторингу та 
прогнозування розвитку регіону в довгостроковій перспективі.
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Солоха Д.В., Белякова О.В. Определение эффек-
тивности внедрения экологических инноваций в 
промышленный сектор экономической системы  
региона 

Аннотация. В работе дана характеристика метал-
лургической составляющей экспортоориентированного 
сегмента сбыта промышленных предприятий Украины. 
Доказана необходимость перехода к выпуску экологи-
чески чистой промышленной продукции как ключевой 
предпосылки выхода и закрепления отечественных ме-
таллопроизводителей на мировом рынке. Представлена 
система развития такого рынка.

Ключевые слова: сбыт, экспорт, сегмент, маркетин-
говые рычаги, рынок, экологизация, промышленность.
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Solokha D.V., Belyakova O.V. Determination of the 
effectiveness of introduction of ecological innovations 
in the industrial sector of the economic system of the 
region 

Summary. The article discusses characteristic of 
the metallurgical component of the export segment 
of industrial enterprises of Ukraine. The necessity of 

transition to production of environmentally friendly 
industrial products as a key precondition for entrance and 
consolidation of the domestic steel producers on the world 
market is proven. The system of development of such a 
market is presented.

Keywords: marketing, export, segment, marketing 
leverage, market, greening, industry.
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті досліджено роль інвестицій в 
економіці України та їх вплив на економічне зростан-
ня. Обґрунтовано, що темпи економічного зростання 
системи будь-якого рівня (національного чи регіональ-
ного) визначаються ступенем інвестиційної активності. 
Побудовано модель взаємозв’язку і залежності між об-
сягами і динамікою ВВП та обсягами і динамікою ін-
вестиційних ресурсів.

Ключові слова: інвестиції, валовий внутрішній 
продукт, інвестиційний клімат, метод екстраполяції, мо-
дель Кобба-Дугласа.

Постановка проблеми. Нинішній соціально-економічний 
стан України та її регіонів характеризується проявами гострих 
кризових явищ, виникнення та розвиток яких обумовлені не 
лише зовнішніми викликами та несприятливими макроеконо-
мічними тенденціями, а значною мірою негативними наслід-
ками реструктуризації промислових підприємств, військовим 
конфліктом на сході держави та політичною кризою.

Збільшення обсягів інвестицій є важливою передумовою 
поступового відновлення економічного зростання шляхом фор-
мування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, забез-
печення належних нормативно-правових гарантій іноземним і 
вітчизняним інвесторам, сприятливих умов для розвитку біз-
несу. Однак інвестиційний процес в Україні характеризується 
відсутністю стабільності та значною залежністю обсягів інвес-
тицій від зовнішніх та внутрішніх факторів.

У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання, 
пов'язані з вивченням умов створення сприятливого інвести-
ційного клімату держави, підвищення рівня її інвестиційної 
привабливості, залученням інвестицій та їх ефективним вико-
ристанням, визначенням взаємозв’язків і залежності між інвес-
тиціями і показниками, що характеризують рівень економіч-
ного зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у розвиток теоретичних та практичних аспектів інвестицій-
ної діяльності зробили вітчизняні науковці, зокрема: С. Біла, 
Л. Борщ, З. Герасимчук, В. Голиков, В. Гончаров, Б. Данили-
шин, М. Долішній, А. Сухорукова, А. Пересада та ін. Проте 
значна кількість публікацій, присвячена цим питанням, тільки 
підтверджує необхідність подальших досліджень у даному 
напрямі.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Кризовий стан вітчизняної економіки, низькі темпи еко-
номічного зростання, поглиблення міжрегіональних диспропо-
рцій щодо надходження інвестицій вимагають дослідження 

існуючих тенденцій та здійснення прогнозних передбачень 
взаємозв’язку і залежності між обсягами і динамікою ВВП та 
обсягами і динамікою інвестиційних ресурсів.

Мета статті полягає у дослідженні питань, пов’язаних із 
впливом інвестицій на економічне зростання в Україні, та побу-
дові моделей взаємозв’язку і залежності між обсягами і дина-
мікою ВВП та обсягами і динамікою інвестиційних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для об’єк-
тивної оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіо-
нах та країні загалом доцільно прослідкувати взаємозв’язки і 
залежності між інвестиціями і показниками, що характеризу-
ють рівень економічного розвитку. Узагальнюючим показни-
ком, що відображає стан розвитку економіки країни, є валовий 
внутрішній продукт (ВВП). Чим більші обсяги інвестицій у 
поточному році, тим більшим може бути обсяг ВВП країни в 
майбутньому періоді. Сьогодні як ніколи потрібна швидка від-
дача від укладених коштів , щоб максимально сприяти виходу 
економіки з кризового стану. Динаміка приросту ВВП значною 
мірою синхронна з динамікою приросту інвестицій в Україні за 
період 2002–2014 рр. (рис. 1).

 

Рис. 1. Динаміка темпів зростання показників,  
які характеризують інвестиційні процеси в Україні  

в 2002-2014 рр.
*  без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим, м. Севастополь та частини зони проведення антите-
рористичної операції.

Аналіз динаміки зміни показників, які характеризують 
інвестиційні процеси та стан розвитку економіки в Україні, 
дають змогу зробити висновки, що динаміка інвестицій має 
таку саму тенденцію, що і ВВП, і безпосередньо пов’язана з 
економічними процесами в державі; темпи зростання (ско-
рочення) інвестицій у середньому вищі за темпи зростання 
(скорочення) ВВП; зростання обсягу інвестицій приводить до 
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прискорення відтворювальних процесів і тим самим стимулює 
розвиток економіки.

Темпи економічного зростання системи будь-якого рівня 
(національного чи регіонального) визначаються ступенем 
інвестиційної активності. У зв'язку з цим актуальним стає 
питання розробки методики прогнозування показників інвес-
тиційної активності, які забезпечують бажані (задані) темпи 
економічного розвитку.

Прогнозування макропоказників насамперед пов’язане із 
розв’язанням широкого кола завдань під час прогнозування 
темпів економічного зростання держави. Моделі економічного 
зростання є різновидом одномірних або багатомірних макроеко-
номічних моделей довгострокового розвитку. Макроекономічні 
моделі використовуються для здійснення формалізованого ана-
лізу та прогнозування укрупнених народногосподарських сис-
тем. Метою побудови таких моделей є прогноз основних показ-
ників, що характеризують розвиток економіки та її структуру. 

Під час прогнозування ВВП найбільш широко використо-
вуються методи екстраполяції та економіко-математичні моделі 
(факторні, економетричні). 

Зміст факторних моделей економічного зростання полягає 
в установленні кількісних зв’язків між обсягами і динамікою 
ВВП та обсягами і динамікою інвестиційних ресурсів. 

Економетричною моделлю називають систему регресійних 
рівнянь і тотожностей, які описують взаємозв’язки і залежності 
основних показників розвитку економіки. 

Методи екстраполяції – дослідження можливих тенденцій 
зміни рядів динаміки показників за допомогою різних функцій 
часу (трендових моделей) [4]. Тренд відображає всереднені 
тенденції зміни явища у часі. Допускається, що через фактор 
часу можна виразити вплив усіх основних факторів, іншими 
словами, хоча час не є механізмом прояву закономірностей і 
тенденцій, він мов акумулює дії основних факторів і виражає 
їх у рівнянні тренда.

Вибір виду рівняння проводять за допомогою зображення 
динамічного ряду на графіку. При цьому основним критерієм 
вибору найкращої кривої для прогнозування в більшості випад-
ків обирають коефіцієнт детермінації. Найкращою кривою вва-
жається та, для якої коефіцієнт детермінації є найбільшим.

Слід зазначити, що екстраполяція тренда може бути засто-
сована лише у тому випадку, якщо розвиток явища достатньо 
добре описується побудованим рівнянням, і умови, які визнача-
ють тенденцію розвитку в минулому, не зазнають значних змін 
у майбутньому.

На рис. 2–4 показано динаміку фактичних (2002–2014 рр.) 
і прогнозованих (2015–2016 рр.) значень капітальних інвести-
цій, прямих іноземних інвестицій та ВВП, а також лінії тренду 
і коефіцієнти детермінації. 

 
Рис. 2. Фактичні та прогнозовані значення  

капітальних інвестицій, лінія тренду

 
Рис. 3. Фактичні та прогнозовані значення прямих 

іноземних інвестицій, лінія тренду

 
Рис. 4. Фактичні та прогнозовані значення ВВП України, 

лінія тренду

Загальна тенденція зміни розглянутих показників за 
досліджуваний період характеризується поліномом третього 
ступеню, який має такий математичний вираз: y = -129,87x3 –  
1,0587x2 + 42380x – 42325 для капітальних інвестицій,  
y = -931,27x3 + 20315x2 – 84966x + 111475 – для прямих інозем-
них інвестицій та y = -894,82x3 + 19987x2 –  4477,6x + 205543 –  
для ВВП України, коефіцієнти детермінації дорівнюють, від-
повідно, 0,8822, 0,98 та 0,9916 та свідчать про те, що отримані 
спостереження підтверджують модель і характеризують сут-
тєву варіацію між ознаками. 

Прогнозовані значення досліджуваних показників пред-
ставлені в табл. 1.

Таблиця 1
Прогнозовані значення досліджуваних показників

Показники 2015 2016
Капітальні інвестиції, млн. грн. 194424,2 154825,5
Прямі іноземні інвестиції, млн. грн. 348286,1 264823,8
ВВП України, млн. грн. 1604923 1615437

Для математичного опису мультиплікативної залежності 
між ВВП та інвестиціями доцільно застосувати виробничу 
функцію Кобба-Дугласа, тому що в ній найбільш об’єктивно 
відображається процес розвитку соціально-економічних сис-
тем, без безпосереднього впливу суб’єктивного фактору, тобто 
досліджується природа самих процесів розвитку [5].

Для з'ясування форми регресійного зв'язку введемо гіпо-
тези. Будемо вважати, що виробнича регресія неперервна і 
двічі диференційована.

Вважаємо, що ВВП України Y залежить від двох факторів: 
капітальних інвестицій X1, та прямих іноземних інвестицій Х2.

Y= F(Х1, Х2).                                     (1)
Гіпотеза 1. Якщо збільшується один із факторів X1, або Х2 за 

незмінного значення іншого, то ВВП збільшується, і навпаки.
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Зміна ВВП за рахунок зміни одного з факторів X1, X2 
математично виражається як частинна, похідна по цьому 
фактору
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Гіпотеза 2. Приріст ВВП збільшується повільніше, ніж 
приріст витрат кожного із факторів. Іншими словами, приріст 
одного із факторів на одиницю викликає збільшення ВВП 
менше, ніж на одиницю.

Гіпотеза 3. Виробнича функція F(X1, Х2) є однорідною 
функцією відносно факторів X1, X2, з показником однорідності 
а. Це означає, що за одночасного збільшення значень факторів 
у λ разів (будь-яке стале число) ВВП збільшиться у λa разів:

F(λX1, λX2)= λa F(Х1,Х2,).                             (2)
Гіпотеза 4. На лінії постійного ВВП еластичність інвести-

цій є сталою додатною величиною.
На основі цих гіпотез отримано рівняння виробничої регре-

сії Кобба-Дугласа:
Y=a0X1

a1X2
a2.                                      (3)

Отже, розрахуємо параметри виробничої функції 
Кобба-Дугласа для вирішення задачі прогнозування темпів 
росту ВВП.

Геометричнo виробничу регресію можна зобразити як 
поверхню в тримірному просторі з координатами Х1, Х2, Y.

Для оцінки параметрів лінії регресії прологарифмуємо рів-
няння і виконаємо заміну величин:

lnY = lna0 + a1ln X1 + a2ln X2,                      (4)
a01 = lna0, Y1 = lnY, Z1 = lnX1, Z2 = lnX2.

Після цих перетворень отримаємо лінійну модель 
Y1 = a01 + a1Z1 + a2Z2.                                 (5)

Для обчислення коефіцієнтів а01, a1, a2 зручно використову-
вати електронні таблиці. 

Необхідні розрахунки для оцінки параметрів лінії регресії 
та застосування Пакету аналізу Excel наведені в табл. 1.

Після проведення необхідних розрахунків в Excel отримаємо:
a1 = 0,194, a2 = 0,468, a0= 293,18.

Виробнича функція має вигляд:

Таблиця 1
Розрахунки для оцінки параметрів лінії регресії

Рік Y X1 X2 Y1=ln(Y) Z1=ln(X1) Z2=ln(X2) Y1r Y1min Y1max
2002 225810 19838,9 24136,3 12,33 9,90 10,09 12,33 12,10 12,55
2003 267344 31625,2 29177,8 12,50 10,36 10,28 12,50 12,28 12,73
2004 345113 48792,9 36224,3 12,75 10,80 10,50 12,69 12,47 12,91
2005 441452 111174,1 47998 13,00 11,62 10,78 12,98 12,76 13,20
2006 544153 148972,3 85294,5 13,21 11,91 11,35 13,31 13,09 13,53
2007 720731 222678,9 109116,9 13,49 12,31 11,60 13,50 13,28 13,72
2008 948056 272074,1 149190,6 13,76 12,51 11,91 13,69 13,47 13,91
2009 913345 192878 274246,3 13,72 12,17 12,52 13,90 13,68 14,13
2010 1082569 189060,6 319823,2 13,89 12,15 12,68 13,97 13,75 14,19
2011 1 302 079 259932,3 356731,9 14,08 12,47 12,78 14,09 13,86 14,31
2012 1 411 238 263727,7 402157,8 14,16 12,48 12,90 14,14 13,92 14,36
2013 1 454 931 249873,4 441987,3 14,19 12,43 13,00 14,18 13,96 14,40
2014 1 566 728 219419,9 367006,6 14,26 12,30 12,81 14,07 13,84 14,29
Сума 11223549 2230048,3 2643091,5 175,3445 153,408 153,215 175,345   

Таблиця 2
Фактичне, розраховане та прогнозоване значення і довірчий інтервал

Рік Y X1 X2 Yr=exp(Y1r) Ymin Ymax
2002 225810 19838,9 24136,3 225276,9 180615,7 280981,5
2003 267344 31625,2 29177,8 269545,0 216107,6 336195,8
2004 345113 48792,9 36224,3 324485,4 260156,1 404721,5
2005 441452 111174,1 47998 434422,7 348298,4 541843,2
2006 544153 148972,3 85294,5 601752,1 482454,7 750548,4
2007 720731 222678,9 109116,9 730128,0 585380,0 910668,0
2008 948056 272074,1 149190,6 878735,9 704526,4 1096022,5
2009 913345 192878 274246,3 1092615,4 876004,3 1362788,4
2010 1082569 189060,6 319823,2 1169520,9 937663,3 1458710,4
2011 1 302 079 259932,3 356731,9 1309423,0 1049829,8 1633206,3
2012 1 411 238 263727,7 402157,8 1388836,0 1113499,1 1732256,0
2013 1 454 931 249873,4 441987,3 1436402,0 1151635,1 1791583,6
2014 1 566 728 219419,9 367006,6 1283919,7 1029382,5 1601396,8

2015 (прогноз) 194424,2 348286,1 1223737,9 981131,7 1526333,7
2016 (прогноз) 154825,5 264823,8 1029924,5 825741,8 1284595,7
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Y=293,18 X1
0,194X2

0,468.                             (6)
Отримані, фактичні та прогнозовані результати, а також 

довірчий інтервал подано в табл. 2. 
Для багатофакторної регресії частинний коефіцієнт елас-

тичності показує, на скільки відсотків зміниться показник, 
якщо один із факторів зміниться на один відсоток за незмінних 
значень інших факторів.

Якщо лінія регресії має вигляд Y = f [X1, Х2,...Хm), то 
частинний коефіцієнт еластичності для фактора Xі, обчислю-
ють за формулою:
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.                           (7)
Знайдемо частинні коефіцієнти еластичності для виробни-

чої регресії Кобба-Дугласа Y=a0X1
a1X2

a2.
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. (8)

Таким чином, параметр a1 є частинним коефіцієнтом елас-
тичності фактора Х1 виробничої регресії Кобба-Дугласа і пока-
зує, що показник ВВП змінюється на 0,194%, якщо фактор 
капітальних інвестицій змінюється на 1% за незмінних значень 
фактора прямих іноземних інвестицій. Оскільки коефіцієнт 
еластичності додатний, то збільшення (зменшення) фактора 
викликає, відповідно, збільшення (зменшення) показника.

Аналогічним чином знайдемо, що частинний коефіцієнт 
еластичності для другого фактора дорівнює другому параметру 
kx2 = a2 і, відповідно, показує, що зміна фактора прямих інозем-
них інвестицій на 1% викликає зміну показника ВВП на 0,468% 
за незмінних значень фактора капітальних інвестицій.

Розглянемо гіпотезу 3 про однорідність виробничої регресії 
з економічної точки зору. Збільшимо обсяг факторів у будь-яке 
стале число λ і прослідкуємо реакцію зміни ВВП на такі зміни 
факторів.

Нехай у деякий момент часу фактори і показник мали зна-
чення x10, x20, y0, тобто Y0=a0X10

a1X20
a2. Після збільшення факто-

рів у λ разів отримаємо:
Y=a0X1

a1X2
a2=a0(λX10)a1(λX20)a2=λa1+a2a0X10

a1X20
a2=λa1+a2Y0.    (9)

У даному випадку показник однорідності а дорівнює сумі 
частинних коефіцієнтів еластичності:

а = a1 + а2.                                       (10)
Цей показник однорідності називають загальним (сумар-

ним) коефіцієнтом еластичності. Оскільки значення загального 
коефіцієнта еластичності менше одиниці, то збільшення інвес-
тицій в λ (стале число більше одиниці) разів викличе збіль-
шення ВВП в число разів менше за λ, тобто в λa1+a2, де a1 + а2 < 1.

Для більш повного уявлення виробничої регресії розгля-
немо її ізокванту за сталого ВВП 2002 р. (рис. 5). 

 
Рис. 5. Ізокванта

Щоб побудувати ізокванту, необхідно виразити один із фак-
торів виробничої регресії через інший фактор і стале значення 
показника регресії:

.0;0
21

〉〉
X
F

X
F

∂
∂

∂
∂  

f
X

X
fk i

i
xi

⋅
∂
∂

= , (i=1,m) 

1
210

12
1

110

210

1

1

210
21

21

21

21

1

)( a
XXa

XXXaa
XXa

X
X

XXa
f

X
X
fk aa

aa

aa

aa
i

i
x ==⋅

∂
∂

=⋅
∂
∂

=
−

 

121

1

/
2

/1
0

/1
0

1 aaa

a

Xa
YX =  

 

.                                (11)

Таким самим чином можна розглянути множинну комбі-
націю факторів, яким відповідає інший сталий обсяг ВВП. Це 
буде інша ізокванта із сімейства ізоквант.

Заключним етапом розробки прогнозу є верифікація, яка є 
процедурою оцінки достовірності, точності чи обґрунтованості 
прогнозу.

Для оцінки знайденої економетричної моделі на адекват-
ність порівняємо розрахункове значення критерію Фішера із 
табличним.

Для даної надійної ймовірності р=0,95 (а=1-р=0,05 рівня 
значущості) і числа ступенів вільності k1=m=2, k2=n–m-1=10 
знаходиться табличне значення F(a, k1, k2):

Fтабл. (0.05;2;10)=4,1.
Отримане розрахункове значення Fроз. = 268,83 порівню-

ють із табличним. 
Оскільки Fроз > Fтабл, то з надійністю 0,95 можна вва-

жати, що розглянута економетрична модель адекватна вихід-
ним даним.

У результаті проведеного факторного аналізу динаміки 
ВВП, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій 
були отримані такі результати: 

1) еластичність ВВП за капітальними інвестиціями за 
період 2002–2014 рр. становила 0,194. Це означає, що за збіль-
шення об’єму капітальних інвестицій на 1% (за інших незмін-
них факторів) ВВП міг збільшуватися на 0,194%. Відповідно, 
за зменшення капіталовкладень на 1% (за інших незмінних 
факторів) відбувалось зменшення ВВП на 0,194%; 

2) еластичність ВВП за прямими іноземними інвестиці-
ями за період 2002-2014 рр. дорівнює 0,468. Це означає, що за 
збільшення ПІІ на 1% (за інших незмінних факторів) ВВП міг 
збільшуватися на 0,468%. Відповідно, за зменшення ПІІ на 1% 
(за інших незмінних факторів) відбувалось зменшення ВВП на 
0,468%; 

3) одночасне зниження на 1% обох факторів викликало 
падіння ВВП на 0,662%; 

4) розглянута економетрична модель виробничої функції 
Кобба-Дугласа адекватна вихідним даним, оскільки розрахун-
кове значення критерію Фішера з імовірністю 0,95 значно пере-
вищує табличне;

5) прогнозовані значення ВВП, отримані за допомо-
гою трендових моделей, у 2015 р. – 1604923 млн. грн., у 
2016 р. – 1615437 млн. грн., а із застосуванням виробничої 
функції Кобба-Дугласа, в якій враховано вплив інвестицій-
них ресурсів, у 2015 р. – 1223737,9 млн. грн., у 2016 р. –  
1029924,5 млн. грн.

Висновки. Таким чином, активізація інвестиційної діяль-
ності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне вико-
ристання є головною передумовою економічного зростання 
України, одним з вирішальних факторів успішного реформу-
вання її народного господарства. Отримані результати є емпі-
ричною і теоретичною основою для подальших досліджень 
в області методології регіональних особливостей інвестицій-
них процесів і прогнозування економічного зростання і роз-
витку регіонів.
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Симкив Л.Е., Даляк Н.А. Влияние инвестицион-
ных процессов на экономический рост в Украине

Аннотация. В статье исследована роль инвестиций 
в экономике Украины и их влияние на экономический 
рост. Обосновано, что темпы экономического роста 

системы любого уровня (национального или регио-
нального) определяются степенью инвестиционной 
активности. Построена модель взаимосвязи и зависи-
мости между объемами и динамикой ВВП и объемами 
и динамикой инвестиционных ресурсов.

Ключевые слова: инвестиции, валовой внутренний 
продукт, инвестиционный климат, метод экстраполя-
ции, модель Кобба-Дугласа.

Simkiv L.Ye., Daliak N.A. Influence of investment 
processes on economic increase in Ukraine

Summary. It is researched the role of investments 
in Ukrainian economy and their influence on economic 
increase. It is motivated that the rates of economic growth 
of the system of any level (national or regional) are 
determined by the investment activity level. It is made up 
the model of correlation and dependence between amount 
and dynamics of gross home output, and amount and 
dynamics of investment resources.

Keywords: investment, gross home output, investment 
climate, method of extrapolation, Cobb-Duglas model.
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ДЖЕРЕЛА ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ  
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Анотація. У статті досліджено закордонний досвід 

фінансування малого та середнього бізнесу. Проаналі-
зовано програми з фінансування та підтримки малого і 
середнього бізнесу, які реалізовуються в Україні в рам-
ках діяльності міжнародних фінансових організаціях. 
Сформовано пріоритетні напрями розвитку системи 
мікрофінансування в Україні. Визначено роль малого і 
середнього бізнесу в розвитку економіки країни. Виді-
лено проблеми фінансування бізнесу в Україні.

Ключові слова: фінансування малого і середнього 
бізнесу, міжнародні фінансові організації, мікрофінан-
сування, фінансово-кредитні установи, розвиток малого 
та середнього бізнесу, зовнішні джерела фінансування.

Постановка проблеми. Однією з актуальних та важли-
вих проблем економіки України є підвищення темпів розвитку 
економіки в цілому та рівня конкурентоспроможності регіонів 
зокрема. Вирішити дану проблему можна за рахунок підтримки 
та розвитку бізнесу, адже він є важливою ознакою існування 
ринкової економіки. Бізнес завжди розглядають як одну з основ 
сучасної ринкової економіки. Розвиток бізнесу, зокрема малого 
і середнього, відіграє важливу роль в економіці країни, між 
ним та економічним розвитком країни спостерігаються тісний 
зв'язок та пряма залежність. Рівень розвитку малого і серед-
нього бізнесу прямо залежить від насичення ринку товарами 
та послугами, кількістю безробітних та рівня життя населення. 
Активізація та підтримка малого і середнього бізнесу є одним 
із напрямів, що забезпечує подолання економічної кризи та її 
наслідків для країни. Прикладом цього є бурхливий розвиток 
малого і середнього бізнесу, який був орієнтований на високо-
технологічну діяльність, що, своєю чергу, сприяв розвитку еко-
номік країн США та ЄС наприкінці минулого століття. Акту-
альність досліджень полягає в тому, що малий і середній бізнес 
вирішує багато економічних та соціальних проблем країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема фор-
мування джерел фінансового забезпечення малого бізнесу 
заслуговує увагу та досліджується багатьма вченими. Значний 
внесок у висвітлення різних теоретичних і практичних аспектів 
даного питання зробили такі вітчизняні вчені, як: П.Ю. Буряк, 
М.Д. Білик, О.М. Біломістний, З.С. Варналій, О.В. Крохмаль, 
М.І. Крупка, С.К. Реверчук, Р.А. Слав’юк та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Віддаючи належне розробкам усіх учених, що досліджу-
вали дану проблематику, можна зазначити, що питання про-
блем пошуку джерел фінансування малого бізнесу потребує 
подальшого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні джерел фінансування 
розвитку малого бізнесу та проблем, які з цим пов’язані.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи 
проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, слід 

відзначити, що основною з них є проблема недостатності фінан-
сування. Ця проблема є актуальною не лише в нашій країні, але 
й у решті країн, зокрема і в економічно розвинених. Для розв’я-
зання даного питання більшість країн забезпечують сприятливі 
законодавчі умови щодо створення фінансової інфраструктури. 
Малий і середній бізнес у більшості країн при цьому фінан-
сується переважно за рахунок невеликих банківських установ, 
а саме: банків взаємного кредитування, кооперативних банків, 
які спеціалізуються здебільшого на кредитуванні середніх і 
дрібних підприємств та за рахунок міжнародних програм допо-
моги. Такі установи задовольняють потреби бізнес-структур у 
наданні різноманітних послуг, зокрема кредитуванні, лізингу, 
консультацій із фінансових питань, інвестуванні та ін. 

Україні для вирішення питань фінансування потрібно за 
основу брати позитивний досвід країн ринкової економіки. Для 
прикладу, в Японії для підтримки та розвитку малого бізнесу 
було запроваджено спеціальне оподаткування для окремих 
видів діяльності, налагоджена система страхування бізнесу, 
надано підтримку бізнесу, що займається новітніми розробками 
та технологіями. Результатом такої діяльності є те, що промис-
лове будівництво Японії на 40% забезпечене тільки за раху-
нок малого підприємництва. У країнах ЄС для фінансування 
малого і середнього бізнесу залучають спеціальні фонди, такі 
як Соціальний фонд та Фонд регіонального розвитку, а також 
асоціації малого бізнесу та торгівельно-промислові палати. 
У США основним джерелом фінансування малого і середнього 
бізнесу під час реалізації інвестиційно-інноваційних проектів є 
фонди та венчурні компанії, діяльність яких не є привабливою 
в українських умовах, оскільки така діяльність фактично не 
регламентована в законодавстві України.

В умовах кризової ситуації в Україні фінансово-кредитні 
установи не готові фінансувати повною мірою малий та 
середній бізнес, тому активну роль у кредитуванні бізнесу 
почали відігравати міжнародні фінансові організації. Отри-
мати кредит від таких організацій – досить важкий та трива-
лий процес, проте він вигідний для підприємців, адже сума, 
яку можна отримати, є досить великою та з малими відсо-
тками за користування кредитом. Перелік та опис програм 
наведений у табл. 1.

Держава виконує роль посередника між малим і середнім 
бізнесом та міжнародними фінансовими установами, адже 
надає консультації та сприяє співробітництву з такими міжна-
родними організаціями.

Розглядаючи структуру сектору малого бізнесу в Укра-
їні, можна зазначити, що переважну більшість у ній займа-
ють фізичні особи – підприємці, для яких можна використати 
мікрофінансування як механізм фінансової підтримки суб’єк-
тів підприємництва. У світі такий механізм є одним з ефектив-
них та пріоритетних напрямів кредитування для підприємців, а 
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особливо для тих, хто тільки започатковує свій бізнес. Органі-
зації, що займаються мікрофінансуванням, готові надавати кре-
дити для підприємців із нульовим стажем діяльності, від яких 
відмовляється банк через занадто високі ризики неповернення 
коштів [5].

Аналізуючи закордонний досвід, можна зробити висновок, 
що основним пріоритетом розвитку доступної, зручної, соці-
ально спрямованої та гнучкої системи мікрофінансування в 
Україні є:

- стимулювання фінансово-кредитних установ, а саме 
комерційних банків, кредитних спілок, лізингових компаній та 
товариств взаємного кредитування, до розширення послуг із 
мікрокредитування малого і середнього бізнесу;

- спрощення порядку надання кредитів, зменшення від-
сотків за користування кредитами, збільшення строку користу-
вання кредитами, що в результаті приведе до забезпечення спри-
ятливих умов для отримання мікрокредитів підприємцями;

- підтримка та врегулювання нормативних відносин між 
фінансово-кредитними установами та клієнтами;

- підтримка та розвиток фінансово-кредитних установ;
- дослідження та використання закордонного досвіду у 

сфері мікрокредитування;

- вдосконалення нормативно-правових актів у сфері кре-
дитування фінансово-кредитними установами;

- вдосконалення механізму одержання мікрокредитів за 
рахунок підтримки малого і середнього бізнесу державними 
установами;

- розробка національної програми з мікрокредитування;
- розробка системи інформаційно-освітнього забезпе-

чення підприємців у сфері кредитування [2, с. 6].
Найбільш зацікавленою у розвитку малого і середнього бізнесу 

завжди є держава. Роль держави полягає у забезпеченні розвитку 
і підтримці малого і середнього бізнесу за рахунок надання піль-
гових кредитів, стимулювання фінансових установ, переорієнтації 
бюджетних коштів, забезпечення гарантіями, використання інозем-
ної допомоги та підтримки розвитку страхового ринку.

В Україні в практиці державної підтримки використову-
ють пряме державне фінансування та пряме державне креди-
тування. Обсяг фінансування розрізняють залежно від етапу 
розвитку підприємства:

1. На етапі створення підприємства використовується 
фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.

2. Налагодження діяльності підприємств у перші роки 
діяльності.

Таблиця 1
Міжнародні фінансові організації, що діють в Україні

Міжнародні фінансові 
організації Назва програми Опис програми

Міжнародна фінансова 
корпорація (International 

Finance Corporation)

Ukraine Sustainable 
Energy Finance Program

Метою програми є забезпечення фінансами та підтримка бізнесу, діяльність 
якого спрямована на енергоефективність.

Ukraine Resource 
Efficiency Program

Метою програми є збільшення кількості інвестицій в бізнес та 
ресурсозберігаючі технології

IFC Ukraine Residential 
Energy Efficiency Project

Метою програми є фінансування модернізації житлового сектору за рахунок 
використання економічних енерготехнологій

Ukraine Agri-Insurance 
Development Project

Програма спрямована на підтримку та розвиток страхування агробізнесу. 
Програма фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі 
та розвитку Канади 

Ukraine Agri-Finance 
Project

Програма має за мету фінансування агробізнесу та підтримку 
сільськогосподарського виробництва в Україні. Також програма передбачає 
консультативну допомогу з питань потенціалу агробізнесу

Європейський банк 
реконструкції та 

розвитку (European Bank 
for Reconstruction and 
Development (EBRD)

The Eastern Partnership 
SME Finance Facility

Метою програми є кредитування малого і середнього бізнесу в умовах 
фінансової кризи

ЄБРР Метою програми є кредитування бізнесу в Україні незалежно від розміру 

Німецько-український 
фонд

Програма 
мікрокредитування

Метою програми є фінансування сфери послуг, торгівлі, агробізнесу, сфера 
послуг, але за умови, що це мікропідприємства, фізичні особи – підприємці 
або середній бізнес. Відповідно до програми максимальний розмір кредиту 
становить  € 25 000 (для фізичних осіб – підприємців і мікропідприємств), € 
100 000 (для малих підприємств), € 250 000 (для середніх підприємств). Термін 
кредитування за умовами програми становить:
- 3 роки для фінансування оборотного капіталу;
- 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби) 

Програма 
рефінансування 
агросектору

Метою програми є фінансування виробництва, агробізнесу, торгівлі та сфери 
послуг. Основною умовою участі в програмі підприємців є те, що кредитування 
поширене на малий та середній бізнес у місцевості, де чисельність населення 
не перевищує 100 тис. Відповідно до програми, максимальний розмір кредиту 
становить € 250 000. Термін кредитування за умовами програми становить 
3 роки (для фінансування оборотного капіталу) та 5 років (для фінансування 
інвестицій в основні засоби) 

Німецький державний 
банк розвитку (KfW)

European Fund for 
Southeast Europe Метою програми є широкий спектр фінансування бізнесу 
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3. Підтримка інвестиційної діяльності підприємства 
малого і середнього бізнесу, що займаються інноваційною 
діяльністю.

4. Фінансове забезпечення підприємця на етапі вижи-
вання та стабілізації діяльності підприємства [3, с. 40].

Розвиток малого підприємництва є одним із дієвих та 
головних важелів розв’язання економічних та соціальних 
проблем, які виникають у сучасних умовах трансформації 
економіки. Проте в практиці господарювання вітчизняних 
малих та середніх підприємств слід відмітити, що вони 
ще не посіли свого належного місця відповідно до світо-
вого досвіду ринкових перетворень. Однією з проблем, які 
перешкоджають активізації розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні, передусім є недостатність фінан-
сових ресурсів для ефективного функціонування бізнесу. 
Малий і середній бізнес через обмеженість власних джерел 
фінансування змушений шукати зовнішні джерела фінансу-
вання та підтримку з боку держави.

До таких зовнішніх джерел фінансування підприємств 
малого та середнього бізнесу в Україні можна віднести: кошти 
комерційних банків та фінансових компаній, кошти держав-
ного або місцевого бюджетів, спеціальних вітчизняних та 
міжнародних фондів підтримки та розвитку малого і серед-
нього бізнесу, міжнародних банків. За рахунок таких зовніш-
ніх джерел малий і середній бізнес може отримати: гарантії 
з боку держави, кредити від різного роду установ, цільове 
бюджетне фінансування, лізинг, франчайзинг страхування та 
субсидування [1]. Це дасть змогу малому і середньому бізнесу 
закріпити свої позиції на ринку, нарощувати вартість та роз-
виватись, адже він має бути рушійною силою для зростання 
економіки регіонів та країни в цілому. 

На малий та середній бізнес в Україні покладаються великі 
завдання по соціальних та економічних перетвореннях в еконо-
міці країни. Він може швидко реагувати на фактори, що впли-
вають на його діяльність. Наприклад, таких факторів, як світова 
фінансова криза, погіршення економічної ситуації та в даний 
час складної ситуації на сході України. Такий різновид бізнесу 
також має змогу оперативно реагувати на зміну кон’юнктури 
ринку, адже попит завжди породжує пропозицію [8]. 

У країнах Європейського Союзу малий та середній бізнес у 
ВВП займає досить велику часту – 40–67%. При цьому даний 
показник в Україні сягає лише 5–7%. Саме така мала частина 
малого і середнього бізнесу у ВВП свідчить про те, що держава 
не забезпечує достатньої підтримки і розвитку підприємців та, 
своєю чергою, не сприяє зміцненню середнього класу. Для при-
кладу, в європейських країнах частка малого бізнесу є значно 
вищою: в Італії суб’єкти малого та середнього бізнесу створю-
ють 60% національного валового продукту, у Данії – 80%, а в 
середньому по всій Західній Європі – 63–67% [7].

В умовах економічної кризи проблеми фінансування функ-
ціонування суб’єктів господарювання набувають першочер-
гового значення. Особливо гостро дане питання постає перед 
суб’єктами малого бізнесу насамперед через обмеженість влас-
них коштів для фінансування [4], адже у підприємства постійно 
зростають потреби в оновленні та модернізації основних 
виробничих фондів, поновленні обігових коштів, вихід на нові 
ринки збуту, збільшенні потужностей та підвищенні кваліфіка-
ції працівників.

Дану проблему можна вирішити за допомогою зовнішніх 
джерел фінансування, зокрема за рахунок кредитування. Проте 
і тут виникають проблеми, які гальмують розвиток кредиту-

вання малого і середнього бізнесу в Україні. До такого роду 
проблем відносять:

– високий ризик неповернення кредитів підприємцями;
– «тіньову» діяльність суб’єктів підприємництва;
– високу вартість кредитів;
– жорсткі умови отримання кредитів;
– недостатню економічну та юридичну грамотність під-

приємців;
– малий строк користування кредитом;
– можливість зростання відсотків за користування креди-

том у нестабільних економічних умовах та ін.;
– недостатність стартового капіталу у підприємців;
– відсутність якісних бізнес-планів;
– відсутність кредитної історії у підприємців-початківців 

(стартапів);
– невідповідність фінансової звітності підприємців, які 

працювали за спрощеною системою оподаткування, вимогам 
банків (у цьому випадку можливе надання кредиту як фізичній 
особі, під заставу);

– неплатоспроможність деяких підприємців;
– законодавчу неврегульованість на ринку мікрофінансу-

вання.
Враховуючи зазначені проблеми фінансування малого та 

середнього бізнесу в Україні, до першочергових завдань слід 
віднести:

– регулювання з боку держави ставок рефінансування та 
зменшення вартості банківських кредитів із боку Національ-
ного банку України з метою подальшого здешевлення кредитів 
для малого та середнього бізнесу;

– розвиток лізингу, що дасть змогу підприємцям розвива-
тися та нарощувати свої потужності;

– створення та активізація бізнес-інкубаторів, інвести-
ційних фондів, інноваційних фондів, бізнес-центрів та техно-
парків, які будуть підтримувати підприємців та створювати-
муть умови для залучення іноземних інвестицій в Україну [6].

Крім того, для розв’язання проблем у сфері фінансування 
малого та середнього бізнесу слід розробити та реалізувати 
такі заходи: розвиток фондового ринку; вдосконалення інф-
раструктури фінансово-кредитного ринку; розвиток венчур-
ного бізнесу; посилення співпраці з міжнародними організа-
ціями та фондами, які підтримують та забезпечують розвиток 
малого та середнього бізнесу як із боку банківських установ, 
так і державних регулюючих органів; збільшення коштів, які 
передбачені у державному бюджеті на компенсацію відсотків, 
сплачених суб’єктами господарювання комерційним банкам за 
кредитами, що отримані на реалізацію інвестиційних проектів.

Висновки. Отже, у сучасних умовах господарювання необ-
хідним є покращання інвестиційного клімату малого та серед-
нього бізнесу, створення прозорої, стабільної та справедливої 
системи національного законодавства для залучення постій-
ного потоку іноземного капіталу в Україну та залучення коштів 
із зовнішніх джерел фінансування. 

Крім того, стимулювання розвитку та підтримка кредиту-
вання малого і середнього бізнесу в Україні потребує таких 
заходів: спрощення механізму отримання кредитів підприєм-
цями; сприяння розвитку небанківських фінансових установ; 
розробка та державна підтримка програм із мікрокредиту-
вання; вдосконалення механізму підтримки та розвитку малого 
і середнього бізнесу; пільгове оподаткування для підприємств, 
що займаються інноваційною діяльністю; розробка державної 
програми пільгового фінансування малого і середнього бізнесу.
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Холоменюк І.М. Источники и проблемы финан-
сирования развития малого и среднего бизнеса:  
отечественный и зарубежный опыт

Аннотация. В статье исследован зарубежный опыт 
финансирования малого и среднего бизнеса. Проана-

лизированы программы по финансированию и поддер-
жке малого и среднего бизнеса, которые действуют в 
Украине в рамках деятельности международных фи-
нансовых организаций. Сформированы приоритетные 
направления развития системы микрофинансирования 
в Украине. Определена роль малого и среднего бизнеса 
в развитии экономики страны. Выделены проблемы фи-
нансирования бизнеса в Украине.

Ключевые слова: финансирование малого и сред-
него бизнеса, международные финансовые организа-
ции, микрофинансирование, финансово-кредитные 
учреждения, развитие малого и среднего бизнеса, 
внешние источники финансирования.

Holomeniuk I.M. Sources and problems of financing 
development of small and medium business: domestic 
and foreign experience

Summary. The article studies foreign experience of 
financing of small and medium-sized businesses. Ana-
lyzed programs for financing and support small and me-
dium-sized businesses, which operate in implemented in 
Ukraine in the framework of the international financial in-
stitutions. It formulates priority directions of development 
of the microfinance system in Ukraine. Defines the role of 
small and medium enterprises in the economic development 
of the country. Selected problems of business financing in 
Ukraine.

Keywords: the financing of small and medium busi-
nesses, international financial institutions, micro-finance, 
financial-credit institutions, development of small and me-
dium-sized businesses, external sources of financing.
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ

Анотація. У статті узагальнено теоретико-методо-
логічні аспекти командного менеджменту. Виконано 
порівняльний аналіз проявів організації і самооргані-
зації під час створення й розвитку команди. Визначено 
роль ціннісно-цільового обміну, соціального капіталу й 
емоційної культури в процесі генерування синергізму 
командної праці. Обґрунтовано біфуркаційний харак-
тер трансформації ієрархічної організаційної структури 
в гетерархічну, що характеризується одночасним існу-
ванням на підприємстві певної кількості тимчасових і 
постійних команд. Обґрунтовано можливість отриман-
ня синергічного ефекту завдяки ефективному функці-
онуванню управлінської команди під час виконання 
інтелектуальних завдань, пов’язаних із пошуком інно-
ваційних ідей. З’ясовано передумови зростання ентро-
пії командної праці та шляхи її подолання.

Ключові слова: біфуркація, емоційний капітал, ен-
тропія, колективний інтелект, командний менеджмент, 
синектика, синергічний ефект, сінтелектика, соціаль-
ний капітал, управлінська команда.

Постановка проблеми. Однією з важливих ознак іннова-
ційного управлінського мислення є стійка орієнтація на фор-
мування управлінських команд. На сучасному етапі розвитку 
менеджменту відбувається перенесення акценту з поведінки 
менеджерів і підлеглих їм працівників на діяльність багато-
функціональних команд і робочих груп, зосереджених на реалі-
зації комплексних проектів. Отже, закономірним є становлення 
нової форми управління – командного менеджменту, що базу-
ється передусім на процесі делегування повноважень. Застосу-
вання такого підходу дає змогу, принаймні теоретично, скоро-
тити кількість рівнів управління (вертикальна, або ієрархічна, 
структура стає більшою мірою горизонтальною, або гетерар-
хічною), а також підвищити рівень задоволеності працею в тих 
працівників, які мають належний рівень креативності і схильні 
до роботи в складі команди. З іншого боку, впровадження 
командного менеджменту у практичну діяльність підприємств 
пов’язане з низкою об’єктивних і суб’єктивних труднощів, без 
подолання яких досягнення високої ефективності може стати 
неможливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-ме-
тодологічні і прикладні аспекти командного менеджменту 
досліджені в наукових працях багатьох учених. Зокрема, 
Н.А. Мажник і Н.В. Шульга проаналізували теоретичні під-
ходи до визначення сутності поняття «команда» [1]; Т.О. Башук 
і М.О. Хижняк дослідили специфіку управління конфліктами в 
креативному колективі [2]; О.Є. Кузьмін і О.О. Горячка акцен-
тують увагу на специфіці діяльності інноваційних креативних 
колективів на машинобудівних підприємствах [3]; С.Я. Салига 
та О.В. Корнієнко пропонують визначати рівень ефективності 
управлінської команди залежно від стадій її життєвого циклу [4];  

Д.В. Тимошенко обґрунтовує доцільність створення команд 
із метою інтенсифікації інтелектуальної праці персоналу 
[5]; І.Г. Шавкун досліджує аксіологічний вимір командного 
менеджменту [6]; О.М. Остапенко та О.Ю. Ситник проаналі-
зували основні методи формування ефективних управлінських 
команд на авіаційних підприємствах [7]. Досить різнобічно 
проблеми управління командами розглядаються у працях 
Л. Томпсона [8], Т. Зінкевич-Євстигнєєвої, Д. Фролова, Т. Гра-
бенко [9], Р. Аблязова, Г. Падурця, І. Чудаєвої [10] та інших нау-
ковців.

Варто звернути увагу на появу значної кількості наукових 
публікацій, присвячених обґрунтуванню перспектив засто-
сування синергетики для підвищення ефективності викори-
стання людських ресурсів. Зокрема, І.М. Данилюк-Черних та 
В.П. Петренко досліджують управління використанням інте-
лектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінте-
лектики і синергізму [11]; В.М. Марченко ідентифікує рівні і 
чинники самоорганізації трудового колективу [12]; М.В. Тоба 
пропонує застосовувати синергетичний підхід для вивчення 
моделей групового впливу [13].

Як зазначають А. Полянська та С. Афонькін, «питання під-
вищення здатності й готовності суб’єктів управлінського про-
цесу до взаємодії в ході формування й прийняття рішень на всіх 
рівнях управління є на часі. Очікування позитивних результатів 
у процесі колективного підходу до розв’язання господарських 
питань є мотиватором до дослідження явища синергії» [14, с. 84].  
Синергічний ефект генерують люди, які готові слухати, умі-
ють оцінювати різницю в поглядах на одні й ті ж самі явища та 
намагаються скористатись перевагами відмінностей у них для 
досягнення організаційних цілей. Уміння формувати й реалі-
зувати синергічні ефекти розглядається як вища компетенція, 
якою повинен володіти менеджер.

Як стверджує Ю.О. Верста, командна діяльність – це 
потужний інструмент, який дає змогу досягти синергії, що 
сприяє максимальній продуктивності у ході розв’язання спіль-
них завдань. Цей ефект відображається на всіх етапах процесу 
прийняття командних рішень та забезпечує не просто вибір 
оптимального з них, але й творчий, нестандартний підхід до 
справи [15].

У 1976 р. Н.A. Колтер, досліджуючи синергізм людського 
розвитку, ввів такі поняття, як індивідуальний, груповий і соці-
альний синергізм, підґрунтям яких виступає синергетична вза-
ємодія, коли «людська істота природно діє таким чином, щоб не 
тільки досягати своїх власних цілей, а й по мірі можливостей 
сприяти досягненню цілей іншими» [16, с. 11–12]. Ключовим 
моментом у досягненні синергізму вважається здатність до 
комунікацій, обміну ідеями [17, с. 248]. Зокрема, з цієї позиції 
директор підрозділу філософії та етики ЮНЕСКО Йерсу Кім 
інтерпретував «спільну роботу» («синергію») між людьми або 
структурами в «інтелектуальному просторі» («точці зустрічі 
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людей і умів») як засіб трансформації багатьох розрізнених 
голосів («poly-phony») у «вищий рівень гармонії» – симфонію 
(«symphony») [18].

О.В. Чернецька дійшла висновку, що «отримання синер-
гетичного ефекту в системі управління можливе через краще 
узгодження цілей фірми та її підрозділів, оптимізацію орга-
нізаційної структури, освоєння нових методів планування та 
впровадження інноваційних методів управління» [19, с. 764]. 
Як стверджує Н.В. Ревуцька, «синергійного ефекту можна 
досягти, вміло об’єднавши навички і знання групи людей у 
компанії таким чином, щоб вони взаємно посилювалися. Умо-
вою появи синергії є створення умов для емоційного залучення 
людей, оптимальна структуризація групи і рольовий розподіл 
її членів» [20, с. 292]. У дослідженні Л. Фаткіна та К. Моро-
зової також простежується думка, що ефективна командна 
взаємодія породжує синергічний ефект, коли фізичні й інтелек-
туальні зусилля одного «множаться» на зусилля інших і згур-
тована команда виявляється спроможною виконувати завдання, 
непосильні для звичайної робочої групи фахівців [21].

На думку М.М. Шестерняк, «синергетичний ефект у сфері 
управління проявляє себе, коли для прийняття управлінського 
рішення збираються керівники з подібними поглядами, які 
доповнюють один одного та разом досягають високих резуль-
татів» [22, с. 70]. На цьому ґрунті виникає так званий управ-
лінський (командний) синергізм, під яким І. Горбась розуміє 
результат «об’єднання управлінських здібностей керівного 
складу партнерів (команди) та отримання диференційованої 
ефективності, коли змінюються види, форми, інструменти та 
процедури загальноорганізаційного й оперативного управління 
«на місцях» для підвищення його якості» [23, с. 60].

Під ефектом інтелектуальної синергії як наслідком кон-
центрованого управлінського об’єднання і використання інте-
грального інтелектуального потенціалу людських ресурсів при-
йнято розуміти «спільну інтелектуальну дію», якій Ю. Канигін 
дав визначення «сінтелектики» – «науки про функціонування 
колективного інтелекту, який створює специфічний ефект аку-
муляції творчих (інтелектуальних) елементів складної системи, 
наділеної розумом (когнітивним рівнем)» [24, с. 37–38].

Отже, не викликає сумніву твердження, що поява ефекту 
синергізму можлива лише в ситуаціях, «коли зростає роль спів-
робітництва, партнерства в процесі вирішення управлінських 
ситуацій, коли керівники уміють успішно використовувати 
переваги спільної роботи, враховуючи конкретні обставини 
діяльності» [25, с. 265]. Якщо ж на підприємстві ухвалене 
рішення про впровадження концептуальної моделі синерге-
тичного менеджменту, то, на думку Г.З. Шевцової, «потрібні 
кардинальна структурно-функціональна перебудова, перефор-
матування усієї системи внутрішніх і зовнішніх зв’язків та 
гармонійне поєднання організації і самоорганізації. І саме на 
цій основі забезпечується формування та реалізація високого 
синергетичного потенціалу виробничо-економічної системи в 
цілому» [26, с. 152].

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на наявність низки досліджень, синер-
гетичні аспекти функціонування управлінських команд досі 
потребують більш глибокого обґрунтування, зокрема в контек-
сті оцінювання ролі синергізму у прийнятті ефективних (або, 
навпаки, недостатньо ефективних) групових рішень.

Мета статті полягає в обґрунтуванні логіки отримання 
синергічного ефекту в результаті створення на підприємстві 
управлінської команди.

Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиного уні-
фікованого тлумачення терміна «управлінська команда» не 
існує, однак, по суті, це група керівників різного рівня, пов’я-
заних неформально єдністю розуміння перспективи організа-
ції і методів її досягнення, які проводять у своїх колективах 
єдину злагоджену політику з досягнення поставлених цілей. 
Управлінська команда складається з топ-менеджерів, тобто це 
певна група людей, які відповідають за постановку та успішну 
реалізацію завдань стратегічного розвитку компанії [7, с. 542]. 
Оскільки управлінська команда повинна бути динамічною, 
для учасників стає важливим не тільки емоційне об’єднання 
і досягнення результату в рамках виконання управлінських 
завдань, але й уміння швидко реагувати на зміни, що відбува-
ються в організації.

Оцінювання функціонування управлінської команди часто 
здійснюють за формулою Штейнера [8, с. 84]:

ФП = ПП + С – З,                              (1)
де ФП – фактична продуктивність; ПП – потенційна про-

дуктивність; С – синергізм; З – загрози діяльності.
Із формули (1) видно, що фактична продуктивність команди 

обумовлюється трьома факторами: потенційною продуктив-
ністю, синергізмом та загрозами. Потенційна продуктивність, 
своєю чергою, залежить від таких чинників: вимоги, що став-
ляться завданням, яке команді необхідно виконати; ресурси 
(компетенції, якими наділений керівник, та інструменти, 
використовувані ним у своїй діяльності); алгоритм виконання 
дій для досягнення поставленої мети. Синергізм відображає 
те, що може покращитись за рахунок командної праці порів-
няно з індивідуальною (1+1>2). Загрози – це помилки взаємо-
дії команди, які можуть виникнути в разі існування недоліків 
координації чи мотивації (1+1<2). Таким чином, завданням 
вищого керівництва є створення умов для виникнення синер-
гізму і попередження можливих загроз.

Слід зауважити, що ефект синергізму командної праці 
базується на максимальному використанні людського фак-
тора. Як зазначають Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва, Д.Ф. Фролов 
та Т.М. Грабенко, це здійснюється за рахунок: а) необмеже-
ної інтенсифікації праці (команда сама нормує свій робочий 
час залежно від темпів досягнення поставленої цілі); б) ско-
рочення втрат робочого часу шляхом досягнення високого 
рівня організації праці (взаємозамінність, підвищена особи-
ста ініціатива, активне взаєморозуміння, раціональний роз-
поділ ролей); в) використання колегіальних форм прийняття 
рішень, що підвищує мотивацію та самовіддачу всіх членів 
команди [9, с. 10].

Хоча ефективну команду можна охарактеризувати загаль-
ноприйнятими критеріями ефективності будь-якої організа-
ційної структури, є специфічні риси, властиві тільки команді. 
Насамперед це націленість усіх учасників на кінцевий резуль-
тат, ініціатива і творчий підхід до виконання завдань; з іншого 
боку, у команді повинне вітатися розмаїття підходів до вико-
нання завдань. Загалом, як зазначає І.Г. Шавкун, члени ефек-
тивної команди мають бути однодумцями за трьома ключовими 
моментами їх взаємодії: ясність цілей та єдність розуміння 
методів її досягнення; єдність мотиваційних стимулів; єдність 
цінностей і ціннісних орієнтацій [6].

Отже, більшість команд в організаціях є гетерогенними за 
одними показниками й гомогенними – за іншими. Вважається, 
що саме індивідуальні відмінності є джерелом потенційних 
переваг у спільних рішеннях. Зокрема, на думку Ю.О. Версти, 
розмаїття командних ролей дає змогу ефективніше розв’язу-
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вати спільні завдання та досягати синергічного ефекту; модель 
ефективної командної праці передбачає рольову доповнюва-
ність та гнучкість (ротацію ролей залежно від ситуації) [15].

Однією з важливих характеристик команди є наявність 
спільної мети або комплексу цілей, що здебільшого визнача-
ються самостійно членами команди, а також усвідомлюються 
ними і приймаються на емоційному рівні. Принципи взаємо-
дії, які спільно визначаються членами команди, орієнтовані не 
лише на досягнення цілей команди, але й на створення умов 
для задоволення особистісних інтересів її членів, їх самореалі-
зації. Ролі в команді також задаються зсередини з урахуванням 
мети, індивідуальних особливостей членів команди та інших 
чинників. Команда має відкриту рольову структуру, але вхо-
дження нових членів має певну обмеженість, оскільки врахо-
вується насамперед відповідність претендентів меті діяльності 
команди, принципам взаємодії в ній, очікуванням її членів. 
Загалом, у команді, на відміну від будь-якої іншої організації, 
внутрішні зв’язки є найбільш сильними, оскільки діяльність 
здійснюється не на відносинах підпорядкування, а на відноси-
нах партнерства і співробітництва.

Розглянуті загальні риси команди, на нашу думку, цілком 
відповідають ознакам складних систем, здатних до самоорга-
нізації та генерування ефекту емерджентності (табл. 1). Ефек-
тивну команду часто порівнюють із «рефлексивною самоо-
рганізацією», що передбачає гармонійний баланс між дією 
та рефлексією. Саме цей баланс забезпечує оптимальність 
активності та її усвідомлення з точки зору ступеня досягнення 
поставлених цілей [15].

Найбільш традиційною з погляду організації і форми 
внутрішнього управління є команда, керована менеджером 
(manager-led team). У таких командах менеджер діє як лідер і 
відповідає за визначення цілей, методів їх досягнення і функ-
ціонування команди. Ця команда забезпечує ефективність до 
тих пір, поки авторитет керівника-лідера незаперечний і при-
ймається членами команди майже на підсвідомому рівні. Вод-
ночас їй властиві недоліки, притаманні автократичному стилю 
управління, зокрема розсіювання відповідальності і підпорядко-
ваність одній людині. У самокерованій команді (self-managing) 
менеджер визначає загальну мету команди, але команда кори-
стується свободою вибору методів для досягнення цієї мети. 
Члени самокерованої команди ухвалюють рішення щодо графіка 
роботи, розподілу завдань, здійснення навчання, оцінювання 
виконання роботи, відбору нових членів команди і контролю 
якості. При цьому члени команди володіють різними навичками і 
можуть виконувати різні функції, а отже, їх загальний досвід дає 
змогу виконувати масштабні організаційні завдання. Синергічна 
ефективність самокерованих команд проявляється у підвищенні 
продуктивності праці, гнучкості у випуску продукції і більш 
швидкій реакції на технологічні зміни, зниженні показників 
абсентеїзму і плинності кадрів, поліпшенні ставлення до праці 
й якості трудового життя. Цілеспрямовані (self-directing), або 
самопроектовані (self-designing) команди самі визначають свої 
завдання і методи їх виконання. Такі команди мають максималь-
ний потенціал для новаторства, посилюють прихильність цілям 
і мотивацію, надають можливості для організаційного навчання 
і змін. Самоорганізовані команди відповідають за виконання 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз ознак організації й самоорганізації в процесі створення  

та функціонування команд на підприємстві
Критерії порівняння Організація традиційної команди Самоорганізація управлінської команди

Формулювання цілей Формальне сприйняття цілей, 
задекларованих вищим керівництвом

Партисипативний підхід до постановки цілей 
забезпечує їх сприйняття учасниками на 
мотиваційному та емоційному рівнях

Характер виконуваних завдань Традиційні, стандартні, структуризовані Проблемні, творчі, неструктуризовані

Зв’язок із зовнішнім середовищем Відносна відособленість
Відкритість, метаболізм (активний обмін 
матеріально-енергетичними ресурсами та 
інформацією)

Принципи взаємодії учасників Встановлюються керівництвом
Розробляються колегіально; націлені на 
задоволення потреб учасників у саморозвитку, 
самореалізації

Норми поведінки
Встановлюються в рамках чинної 
дисциплінарної політики та 
контролюються адміністрацією

Передбачається утворення специфічної командної 
субкультури на засадах ефективного ціннісного 
обміну та утворення «метацінностей»

Розподіл ролей На основі технологічного процесу З урахуванням психологічних властивостей та 
типу інтелекту учасників команди

Лідерство Зазвичай поєднання формального і 
неформального лідера в одній особі Роль лідера є перехідною та ситуативною

Мотивування Визначальна роль стимулів, наданих 
керівництвом Домінування внутрішніх спонукальних сил

Делегування повноважень та 
відповідальність

Відповідно до прийнятого в організації 
стилю керівництва

Свобода організаційного маневру, високий рівень 
відповідальності

Очікувані результати Своєчасне й якісне виконання 
поставленого завдання

Креативний підхід до справи, досягнення 
синергічного ефекту від обміну ідеями, якісне 
оновлення всієї системи управління

Ризики зниження ефективності Скованість ініціативи, надто низький 
рівень ентропії та інноваційних імпульсів

Негативний синергізм у формі групового 
(некритичного) мислення, що обумовлює надмірне 
зростання ентропії



121

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

завдання, як правило, створюючи для цього організаційний 
комітет. Вони беруть на себе максимальний ступінь контролю 
і відповідальності. Метою створення таких команд є розробка 
рішень щодо зниження собівартості, вдосконалення технології, 
вирішення соціальних питань або поліпшення відносин між під-
розділами [10, с. 30–34].

Незважаючи на наявність потенційного синергізму в коман-
дах, яким притаманні ознаки самоорганізації й самоуправління, 
перешкодою для його втілення у синергізм реальний можуть 
стати такі моменти: 1) структурні зміни у класифікації робочих 
завдань і рівнях управління спричинять опір із боку співробіт-
ників, які звикли до більш традиційних форм організації праці; 
2) створення цілеспрямованих команд потребує багато часу, 
часто супроводжується конфліктами і пов’язане зі значними 
витратами; 3) самоорганізовані команди характеризуються 
величезним ризиком вибору невдалого напряму розвитку (про-
грашного атрактора).

Під час розгляду питання про оптимальне співвідношення 
організації та самоорганізації у командній праці необхідно 
робити акцент на системі орієнтирів (командній карті) – так 
званих межах відповідальності, або рамках свободи. Система 
орієнтирів для команди повинна включати в себе компоненти 
як нормативного, так і ціннісно-цільового характеру: команда 
повинна добре уявляти, як її цілі узгоджуються із загальноор-
ганізаційними цілями, наскільки її рішення співвідносяться 
з базовими цінностями організації. А отже, для підвищення 
ефективності командного менеджменту величезного значення 
набуває вивчення впливу ціннісного аспекту взаємоіснування 
членів управлінських команд на продуктивність організації [6].

Суть ціннісного обміну полягає у здійсненні учасниками 
міжособистісної взаємодії обопільних ціннісних внесків від-
носно один одного, наслідком чого є обопільне задоволення 
певних соціальних потреб взаємодіючих суб’єктів шляхом 
надання кожним із них відповідних цінностей іншій стороні. 
Як стверджує Н.С. Ливак, ціннісний обмін можна реалізувати 
за допомогою використання інституту наставників, тренінгів, 

профільних нарад, процедур, які полегшують співробітництво, 
досягнення консенсусу, а також за допомогою накопичення 
організаційного знання, розв’язання конфліктів, регуляр-
ної переоцінки цінностей тощо [27]. Як результат, у команді 
повинні утворитися «метацінності», які, на нашу думку, вико-
нуватимуть роль системоутворюючого фактора, що забезпе-
чить когерентне узгодження потреб, інтересів, соціальних 
установок та ціннісних орієнтацій різних індивідів і сприя-
тиме, таким чином, зниженню ймовірності деструктивних кон-
фліктів та підвищенню ефективності командної праці на синер-
гетичних засадах.

В обґрунтуванні синергічного ефекту командної праці 
С.І. Осипова та В.С. Окунєва [28] виділяють три аспекти: зміс-
товний, психологічний, організаційний. На нашу думку, кожна 
з цих передумов містить як ознаки потенційного синергізму, 
так і небезпеки його перетворення у диссинергічний (негатив-
ний) ефект (рис. 1).

Змістовною передумовою є високий професіоналізм членів 
команди, який дає змогу не тільки розширити перелік варіан-
тів розв’язання проблеми, а й за рахунок широкого діапазону 
компетентностей представити різнобічний інноваційний підхід 
до виконання завдання. Водночас цей ефект може бути зведе-
ний нанівець, якщо окремі індивіди чинитимуть свідомий або 
несвідомий опір прийняттю рішень, запропонованих іншими 
учасниками.

Психологічними передумовами синергізму є: 1) загаль-
нокомандна мета, яка виступає способом інтеграції діяль-
ності членів команди в цілісну систему; 2) суб’єкт-суб’єктні 
(партнерські) взаємодії членів команди в процесі реалізації 
загальнокомандної мети, що сприяють прояву індивідуальних 
здібностей і творчості; 3) прийняття кожним членом команди 
відповідальності за кінцеві результати, що сприяє виникненню 
взаємної відповідальності; 4) зближення ціннісних орієнти-
рів – думок, поглядів, установок, уявлень, переконань, що 
утворюють субкультуру команди (умови для вибудовування 
гармонійних відносин між особистістю і командою, що сприя-

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИНЕРГІЗМ КОМАНДНОЇ ПРАЦІ 

Змістовні передумови: 
професійна та 
комунікаційна 

компетентність учасників 

Прояв позитивного 
синергізму: 

поява інноваційних підходів 
до розв’язання проблем 

Небезпека негативного 
синергізму: 

несприйняття ідей, 
висловлених іншими 

учасниками 

Психологічні передумови: 
привабливість загальнокомандної 

мети; партнерські відносини; 
взаємна відповідальність; 

зближення ціннісних орієнтирів; 
комфортна атмосфера 

Прояв позитивного 
синергізму: 

формування позитивного 
емоційного капіталу команди 

Небезпека негативного 
синергізму: 

високий рівень психологічної 
несумісності окремих 

індивідів 

Організаційні передумови: 
просторово-часовий аспект 
функціонування команди; 

оптимальність чисельності, 
структури й розподілу ролей 

Прояв позитивного 
синергізму: 

підвищення ефективності рішень 
порівняно з одноосібним підходом 

Небезпека негативного 
синергізму: 

слабкі стимули до спільної праці; 
падіння ефективності через 
недосконалість комунікацій 

Рис. 1. Передумови синергізму командної праці
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ють самовизначенню і самовдосконаленню окремих індивідів); 
5) комфортна атмосфера в команді.

Важливо наголосити, що в результаті ефективних міжосо-
бистісних відносин формується емоційний капітал команди, 
який реалізується через проектування умов зовнішнього 
середовища, у тому числі соціальних, в інтересах суб’єкта 
управління. Настрої задають емоційний тонус команди, який 
суттєво позначається на результативності трудової діяльно-
сті і може сприяти генеруванню ефекту синергізму, оскільки 
високий емоційний тонус спонукає працівників виконувати 
свої функції на максимально можливому рівні. Як стверджує 
О.В. Сем’ян, емоційна культура команди дає змогу отримати 
належний рівень ефективності за рахунок підвищення продук-
тивності використання людського капіталу на основі самоорга-
нізації людини та синергетичного ефекту від взаємодії людей 
у команді [29]. Водночас емоційний капітал може набувати 
негативного забарвлення в разі несумісності членів команди, 
зокрема в економічній психології та ставленні до праці.

До організаційних передумов ефекту синергізму варто 
віднести: 1) оптимальну чисельність команди; 2) цілісність 
як соціальну і психологічну спільність людей, які входять до 
команди; 3) спадкоємність норм, правил, цінностей, у тому 
числі і через різновікові командні структури; 4) внутрішньоко-
мандні ролі, що визначають діяльність конкретного учасника.

На нашу думку, чільне місце серед організаційних переду-
мов мають посісти заздалегідь продумані стимули до команд-
ної праці. У разі відсутності останніх окремі індивіди можуть 
не усвідомлювати потребу в налагодженні когерентних взає-
модій з іншими учасниками, і це суттєво знизить імовірність 
синергічного ефекту.

Переваги команди, які визначаються розглянутими зміс-
товними, психологічними і організаційними передумовами, 
орієнтовані на реалізацію ідей, які є нездійсненними в рам-
ках звичайної організації праці через те, що у конкретного 
виконавця немає можливості вийти за рамки його безпосе-
редньої діяльності. Синергічний ефект команди досягається 
в результаті «групової компенсації індивідуальних слабко-
стей», що полягає у високій якості виконаної роботи, адже 
внутрішньокомандна взаємодія, заснована на партнерській 
співпраці у вирішенні завдань, підвищує ефективність як 
мінімум на 10% [28].

Не викликає сумніву той факт, що в процесі створення та 
еволюції управлінської команди беруть участь біфуркаційні 
механізми, які сприяють радикальній трансформації організа-
ційної структури підприємства (рис. 2).

Важливу роль у процесі організаційних перетворень віді-
грають лідерство та ефективні комунікації. Так, авторитарне 
лідерство на етапах розгляду та прийняття альтернативних 
варіантів рішень може призвести до надмірного рівня упо-
рядкованості ідей, а також до групової поляризації. Натомість 
ліберальне лідерство допускає високий рівень хаотичності та 
ентропії. Вочевидь, оптимальним є демократичне лідерство, 
яке дає змогу утримувати рівень ентропії у допустимих межах, 
балансуючи між порядком і хаосом.

В організаційно-технічному плані перехід до командної 
форми організації праці тягне за собою різке збільшення кіль-
кості інформаційних каналів у системах організаційної кому-
нікації. Зростаюча складність комунікативного середовища 
сприяє розширенню можливостей щодо більш ефективного 
використання доступної інформації для прийняття якісних 

Рис. 2. Перехід до командної форми організації управлінської праці  
як переломна точка біфуркації у розвитку організаційної структури
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рішень. Ефективна комунікація полягає в тому, що циркуля-
ція інформації в команді не повинна мати жодних перешкод, 
аби долати ентропійні тенденції. У цих умовах управлінська 
команда здатна опрацювати, зрозуміти і утилізувати набагато 
більший обсяг інформації, ніж окремі індивіди або жорстка 
ієрархічна система.

На нашу думку, ефект командної праці передусім базу-
ється на концентрації інтелектуальних зусиль, що за умови 
підкріплення необхідними техніко-технологічними, організа-
ційно-правовими, соціально-економічними та соціально-пси-
хологічними взаємозв’язками ініціює так званий «режим із 
загостренням» унаслідок появи позитивних синергічних ефек-
тів взаємодії представників різних функціональних підрозділів 
та рівнів управління (рис. 3).

Цілком слушною є думка Д.В. Тимошенка: «Чим вищий 
інтелектуально-ресурсний потенціал працівників, здобутий 
у процесі створення нових знань і отримання нового досвіду, 
тим оригінальніші і цінніші ідеї та пропозиції будуть ними 
генеровані, опрацьовані і прийняті, тим потужніші еконо-
мічні наслідки будуть отримані підприємством після їх упро-
вадження і використання у відповідних сферах інноваційної 
активності» [5, с. 93–94]. Менеджери з персоналу та інші 
управлінці в особі соціально-економічної системи отримують 
можливість управляти точкою мотиваційної біфуркації праців-
ника, тобто створювати передумови для зміни (метаморфози) 
його інтелектуального потенціалу (нові знання, новий досвід) 
за допомогою впливу на його поведінку як самомотивації, так і 
стимулюючих заходів з боку організації [30, с. 214–215]. Вище 
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Рис. 4. Негативні прояви групових ефектів як передумови наростання ентропії процесі командної праці
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керівництво підприємства повинне відкрити канали доступу 
зовнішньої інформації про нові знання і досвід у відповідних 
сферах діяльності, а також підтримувати внутрішню інформа-
ційну прозорість, що виступатиме потужною складовою части-
ною мотивації інтелектуальної праці управлінського персоналу 
і додатковим джерелом виникнення синергічного ефекту.

Розрізнені елементи інтелектуального капіталу в умовах 
сильних флуктуацій (наприклад, під час радикальної зміни 
стратегічного курсу компанії, її позиціонування на ринку, 
кризових явищ тощо) починають взаємодіяти на когерентній 
основі й утворюють колективний інтелект – цілісну, складну 
і, вочевидь, незавершену систему знань, якими володіють 
конкретні члени команди на основі своїх унікальних позицій 
та досвіду, і цими знаннями у будь-який момент може скори-
статися кожен учасник. Крім колективного інтелекту, важливу 
роль відіграє соціальний капітал команди як потенціал взаєм-
ної довіри і взаємодопомоги, раціонально сформований у міжо-
собистісному просторі. Синергетичний характер соціального 
капіталу проявляється в тому, що, на відміну від грошового, він 
у міру витрачання не зменшується, а тільки примножується. 
Команди, які володіють соціальним капіталом і поєднують його 
на коеволюційній основі з інтелектуальними можливостями, є 
високоефективними і мають більш тривалий життєвий цикл.

З іншого боку, синергічному ефекту можна протиставити 
низку закономірностей, що пояснюють зниження ефективності 
групового методу прийняття рішень порівняно з індивідуаль-
ним (рис. 4).

Зокрема, часто виникають ситуації, коли ціль під час 
роботи змінюється, і тоді замість досягнення правильного та 
найкращого рішення члени команди намагаються знайти такий 
варіант, з яким би всі погоджувались. У цьому полягає фено-
мен «групового мислення», або ентропії. Групове мислення – 
це спосіб мислення, який виникає в людей у тому випадку, коли 
пошуки консенсусу стають настільки домінуючими для згур-
тованої групи, що вона схильна відкидати реалістичні оцінки 
альтернативних способів дії [15]. Іншими словами, мислення 
учасників стає лінійним, і вони схильні розглядати лише єдино 
можливий (прийнятний для групи) варіант розвитку подій.

Як зазначає О.Ю. Чаленко [31, с. 23], ентропія в економіці 
включає як утрати руху матерії, так і втрати людської діяль-
ності (управлінської, виробничої, інтелектуальної, ресурсної), 
які мають симбіотичний характер. Наприклад, планування 
командної діяльності дає можливість досягти поставленої мети 
з використанням виділених ресурсів, а помилки планування 
визначаються як ентропія людської діяльності. Проте можуть 
відбутися непередбачувані зміни і в ресурсному забезпеченні 
(ентропія природних процесів), які також не дають змоги 
досягти запланованого результату.

Для того щоб запобігти падінню ефективності функціону-
вання управлінської команди, потрібно знижувати ентропію 
за рахунок перетворення негативних групових ефектів у пози-
тивні. Наприклад, нормативний тиск (його чинить більшість, 
і її думка сприймається членом групи як норма) може бути 
трансформований в інформаційний (такий тиск може чинити 
меншість, і член групи розглядає її думку лише як інформа-
цію, на основі якої він має сам здійснити свій вибір). Ефект 
наслідування набуває позитивного значення, коли має місце 
добровільне наслідування принципів та форм поведінки най-
більш авторитетних учасників. Так само ефект бумеранга стає 
позитивним, коли примушує обережно ставитися до отриманої 
інформації, зменшує поширення пліток. Ефект пульсара можна 

змінити, якщо здійснювати періодичний перегляд набору сти-
мулів, що пропонуються працівникам. Ефект хвилі може стати 
позитивним, якщо відбувається поширення позитивних ідей, 
цілей, норм, цінностей, які не суперечать потребам та інтере-
сам команди.

Загалом, «груповому мисленню» протиставляють 
«командне мислення». Якщо групове мислення базується на 
прихильності до вибору однієї думки (лінійний підхід), то 
«командне» націлене на виявлення різних, навіть конфлікту-
ючих між собою думок (нелінійний підхід, що обґрунтовує 
множинність рішень). Коли спрацьовує синдром «групового 
мислення», сумарний ефект інтелектуальних зусиль членів 
команди нижчий, ніж в окремих її членів. У разі «командного 
мислення» люди, не відчуваючи тиску з боку керівників або 
колег, вільно висловлюють думки і створюють ефект синер-
гізму.

Одним із неординарних способів генерації ідей, який 
застосовують для вирішення існуючих проблем, а також для 
пошуку нових ідей, є метод синектики. Синектика в перекладі 
з грецької означає «поєднання різнорідних елементів», навіть 
не сумісних, у процесі постановки і виконання інноваційних 
завдань. Ключовим моментом цього методу є використання 
аналогій, що існують у різних сферах і галузях, для генерації 
нових ідей. Нераціональна інформація, що є інформаційним 
підґрунтям синектики, стає причиною прояву в пам’яті мета-
фор, образів, але ще не чітко сформованих. Феномен осяяння 
(«інсайту») проявляється досить часто в роботі добре підібра-
ної, підготовленої команди, коли вона діє злагоджено, постійно 
фіксуючи нові ідеї та уникаючи спроб одразу формулювати 
остаточно завершені думки [32, с. 220].

Як зазначають О.М. Ястремська та Ю.М. Сиваш, для побу-
дови ефективної синектичної команди необхідно, щоб до її 
складу входили особистості з різними видами інтелекту. Така 
різноманітність складу творчого колективу забезпечить розма-
їття підходів і поглядів у синектичному процесі. Також під час 
формування синектичної команди доцільно враховувати емо-
ційний тип учасників. Синергічний ефект синектичної команди 
буде забезпечуватись у тому разі, якщо за емоційним складом 
учасники будуть різними [32, с. 222]. Таким чином, застосу-
вання синектичного підходу до організації праці управлінської 
команди дає змогу забезпечити приплив негативної ентропії, 
яка, своєю чергою, дає можливість подолати незворотне роз-
сіювання енергії та сформувати нову інформаційну програму 
реалізації енергетичного потенціалу системи. Цей прийом дає 
змогу уникнути дезінтеграції і досягти нового, більш високого 
рівня командної згуртованості навколо генерування й реалізації 
інноваційних ідей.

Разом із тим, завдання максимізації стійкості команди 
полягає не в повному усуненні ентропії, а в забезпеченні опти-
мального рівня співвідношення між порядком і хаосом, яке, з 
одного боку, запобігало б виникненню некерованих процесів, 
а з іншого – не перешкоджало б функціонуванню механізмів 
саморегуляції. Зокрема, зниження ентропії за рахунок зовніш-
ніх жорстких правил зробить систему неадаптивною, оскільки 
певна міра хаотичності, непередбачуваності в критичних умо-
вах спроможна продукувати резерви для її адаптації. А отже, 
учасникам управлінської команди потрібно своєчасно діагно-
стувати критичні точки біфуркації для попередження небажа-
ного дисбалансу у ділових та міжособистісних відносинах.

Висновки. Під час створення команд на підприємствах про-
являються ознаки як організації (адміністративний вплив), так 
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і самоорганізації (самоуправління). Практично в усіх командах 
поєднуються ознаки гомогенності (націленість учасників на 
кінцевий результат, ініціатива і творчий підхід до виконання 
завдань) та гетерогенності (розмаїття підходів до виконання 
завдань, рольова доповнюваність і гнучкість). «Точка опти-
муму» між цілісністю та розмаїттям може слугувати індика-
тором «квазістаціонарного стану системи», що забезпечує 
водночас її стійкість і нерівноважність (здатність змінюватися, 
створювати інновації).

Досить непередбачуваними можуть стати результати само-
організації управлінських команд, розвиток яких є не повні-
стю детермінованим, оскільки передбачає проходження низки 
«точок біфуркації», в яких під впливом наростаючих флукту-
ацій та часткового порушення причинно-наслідкових зв’язків 
здійснюється вибір системою атрактивних (цільових) структур.

Об’єднання керівників та професіоналів в управлінську 
команду дає змогу досягти ефекту синергізму, що означає 
стрибкоподібне збільшення результатів інтелектуальної праці 
завдяки когерентному сполученню їх креативних потенці-
алів та інноваційних ідей, що ініціює настання «режиму із 
загостренням», в якому сформовані синергічні взаємозв’язки 
утворюють високопродуктивний сінтелектуальний простір та 
сприяють, таким чином, якісному оновленню всієї системи 
управління підприємством. Системоутворюючими чинниками 
такого простору виступають: сукупність професійних компе-
тенцій, результати ціннісно-цільового обміну учасників, колек-
тивний інтелект, соціальний капітал та емоційна культура.

Мислення учасників команди інколи стає лінійним (некри-
тичним), і вони проявляють схильність до розгляду лише єдино 
можливого (прийнятного для групи) варіанту розвитку подій. 
Цей ефект є аналогом наростання ентропії, що означає зни-
ження інформаційної активності, певну дезорганізацію дій та 
дезінтеграцію команди. Застосування синектичного підходу до 
організації праці управлінської команди дає змогу забезпечити 
приплив негативної ентропії, яка, своєю чергою, дає можли-
вість подолати незворотне розсіювання енергії та сформувати 
нову інформаційну програму реалізації енергетичного потен-
ціалу.

Практичне значення отриманих результатів дослідження 
полягає в можливості підвищення ефективності функціону-
вання систем управління завдяки виникненню на підприєм-
ствах самоорганізованих управлінських команд, які можуть 
у відносно короткі проміжки часу розглядати великий спектр 
імовірних управлінських рішень та обирати оптимальні страте-
гічні напрями діяльності суб’єктів господарювання.

Перспективи подальших досліджень в обраному напрямі 
зводяться до потреби розробки методики оцінювання рівня 
синергічного ефекту, що генерується управлінською командою 
підприємства.
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Хитрая Е.В. Синергетические аспекты создания 
и функционирования управленческой команды

Аннотация. В статье систематизированы теоре-
тико-методологические аспекты командного менедж-
мента. Выполнен сравнительный анализ признаков 
организации и самоорганизации в процессе создания 
и развития команды. Определена роль ценностно-це-
левого обмена, социального капитала и эмоциональ-
ной культуры в процессе генерирования синергизма 
командной работы. Обоснован бифуркационный харак-
тер трансформации иерархической организационной 
структуры в гетерархическую, которая характеризуется 
одновременным существованием на предприятии опре-
деленного количества временных и постоянных команд. 
Обоснована возможность получения синергического 
эффекта благодаря эффективному функционированию 
управленческой команды во время выполнения интел-
лектуальных задач, связанных с поиском инновацион-
ных идей. Выявлены предпосылки роста энтропии ко-
мандной работы и пути ее преодоления.

Ключевые слова: бифуркация, эмоциональный ка-
питал, энтропия, коллективный интеллект, командный 
менеджмент, синектика, синергический эффект, синте-
лектика, социальный капитал, управленческая команда.

Khytra O.V. Synergetic aspects of management team 
creation and functioning

Summary. Theoretical and methodological aspects 
of team management were generalized. A comparative 
analysis of the manifestations of selforganization in the 
creation and development of the team was made. The role 
of value-aimed exchange, social capital and emotional 
culture in the process of generating synergy teamwork was 
determined. Bifurcational character of transformation of the 
hierarchical organizational structure into the heterarchical, 
characterized by simultaneous existence of a number 
of temporary and permanent teams in the company was 
grounded. The possibility of obtaining a synergistic effect 
due to the effective functioning of the management team in 
the performance of intellectual tasks related to the search 
for innovative ideas was grounded. The premise of entropy 
teamwork and how to overcome it was found.

Keywords: bifurcation, emotional capital, entropy, 
collective intelligence, team management, Synectics, 
synergy effect, Sintelectics, social capital, managerial team.
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РОЗВИТОК КОНСОЛІДОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ
Анотація. У статті розглядаються міжнародні під-

ходи до визначення та регулювання діяльності глобаль-
них системно значущих банківських груп. Пропонуєть-
ся використовувати окремі елементи даних підходів для 
вдосконалення консолідованого банківського нагляду в 
Україні.

Ключові слова: банківський нагляд на консолідова-
ній основі, банківська група, системоутворюючі фінан-
сові інститути, глобальні системно значимі банки, G-SIB.

Постановка проблеми. Специфічні загрози для національ-
ної економіки можуть становити пов’язані в межах групи ком-
паній капітали, зокрема банківські групи. Під час розширення 
активів та обсягів діяльності банківської групи виникають 
загрози неконтрольованих фінансових ризиків та зловживань, 
а також під час згортання діяльності групи існує ймовірність 
банкрутства інших членів банківської групи та поширення лан-
цюгової реакції на всю банківську систему (залежно від розмі-
рів банківської групи). 

З одного боку, діяльність на території України іноземних 
банківських груп, частина з яких є глобальними системоутво-
рюючими фінансовими інститутами, несе додаткові загрози 
національній банківській системі. З іншого боку, механізм їх 
регулювання з боку наднаціонального регулятора є більш про-
гресивним порівняно з вітчизняними нормами консолідованого 
нагляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, при-
чини та наслідки банківських криз досліджували А.В. Анікін, 
О.І. Барановський, О.П. Буряк, А.К Грязнова, Я.А. Жаліло, 
І. Зарицька, І.В. Ларіонова, С.В. Леонов, В.К. Паливода, 
А.С. Попова, С.К. Реверчук, Т.Г. Савченко, О.О. Чуб та ін.

Мета статті полягає у пошуку дієвих інструментів змен-
шення загроз національній банківській системі з боку націо-
нальних та іноземних банківських груп шляхом імплементації 
міжнародного досвіду консолідованого нагляду за глобальними 
системно значимими банками.

Виклад основного матеріалу дослідження. Іноземні 
дослідники [3] звертають увагу, що в історичні періоди бурх-
ливого розвитку банківського сектору, незважаючи на великі 
потрясіння і наявність значного банківського кредиту (1874–
1913 рр.), в деяких випадках і місцях банківські кризи були 
відсутні. І навпаки, період 1980–2013 рр. є пандемією безпре-
цедентних криз, більших за масштабами від Великої депресії. 
Так, за період з 1970 по 2013 р. у 53% країн відбулась принаймні 
одна банківська криза, дві або більше – у 18% країн. Водночас 
у деяких країнах кризових явищ у економіці не спостерігалось 

(29%). Наприклад, Канада, незважаючи на значні обсяги екс-
портних операцій, ніколи не страждала від важкої банківської 
кризи, у той час як США пережили їх 17 [3].

Для однієї групи країн відсутність банківських криз була 
пов’язана з нерозвиненістю банківського сектору. Для іншої 
групи країн, банки яких активно кредитували (Сінгапур, 
Мальта і Гонконг, Канада, Австралія і Нова Зеландія), відсут-
ність банківських криз була пов’язана зі специфічним механіз-
мом державного регулювання. 

Як зазначають фахівці фінансового ринку [6; 7], основними 
причинами банківських криз є макроекономічні обставини; 
монетарна політика; стратегії та операції комерційних банків; 
зловживання, правопорушення та корупція. Таким чином, кон-
статується факт, що держава в особі центрального банку може 
як провокувати банківські кризи, так і запобігати їм. Причому 
пошук оптимальних способів монетарного регулювання відбу-
вається не тільки в межах світового співтовариства, а й еволю-
ціонує в кожній окремо взятій країні. 

Кожна наступна фінансова криза свідчить про неефектив-
ність попереднього банківського регулювання, тому після кож-
ного банкрутства банку або кризи у сфері банківського нагляду 
слідує посилення вимог до нагляду і збільшення кількості бан-
ківських контролерів. 

У численних працях відзначається, що основним завданням 
центрального банку задля запобігання банківських криз має 
бути забезпечення стабільності фінансової системи, а не вижи-
вання будь-якого конкретного банку. Крім того, банкрутство 
фінансово неспроможних організацій є природним способом 
оздоровлення бізнес-середовища. Але специфіка банківських 
установ полягає в тому, що «банківська діяльність розгляда-
ється як найбільш ризикована порівняно з іншими видами 
комерційної діяльності. Якщо компанія, що працює у сфері 
виробництва, стає банкрутом, інші виробники ідентичних това-
рів отримають перевагу. У банківській справі, однак, можуть 
мати місце діаметрально протилежні наслідки, які полягають у 
тому, що проблеми одного банку можуть поширитися на інший 
через фактичні фінансові зв'язки, наприклад на міжбанків-
ському ринку, або через втрату довіри клієнтів (виправдану чи 
ні). Це є обґрунтуванням нагляду за діяльністю окремих банків 
у широкому контексті системної стабільності» [6, с. 9].

Найбільшу загрозу фінансовій системі становлять саме бан-
ківські групи, оскільки в бухгалтерській звітності пов’язаних 
осіб не відображаються всі фінансові ризики. Крім того, фінан-
сові ризики можуть перекладатися на неконтрольованого або 
слабше контрольованого учасника банківської групи в процесі 
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трансфертного ціноутворення [8; 10]. Інструментарій класич-
ного банківського нагляду не дає змоги детально проаналізу-
вати звітність небанківських учасників групи, а також оцінити 
негативні наслідки від фінансових операцій між банками – чле-
нами групи, тому ідентифікувати потенційні фінансові загрози 
інструментами індивідуального нагляду неможливо.

На нашу думку, для вітчизняного банківського сектору сьо-
годні характерні:

1) переформатування змісту банківської діяльності: 
укрупнення банківських активів, розмивання меж фінансових 
операцій, транскордонна міграція капіталів та ризиків;

2) маніпуляція з боку глобальних банківських монополіс-
тів (у редакції Рекомендацій Базельського комітету 2014 р. – 
системно значимих фінансових інститутів);

3) мультиплікаційний вплив невизначеності факторів 
ризику кожної країни та нездатності системного управління 
ризиками, які за перших проявів кризи мають тенденцію викли-
кати ланцюгову реакцію «депозитної паніки»;

4) значні розміри акумульованого капіталу банківських 
груп, що ставлять під загрозу (залежно від величини групи) не 
тільки фінансові системи окремих країн, а й усю світову фінан-
сову систему.

Особливі ризики для вітчизняної фінансової системи несуть 
міжнародні банківські групи. За українським законодавством 
це групи фінансових установ, пов’язаних відносинами контр-
олю, діяльність яких представлена більше ніж в одній країні 
та які підлягають нагляду на консолідованій основі з боку іно-
земного органу нагляду [1]. У даному визначенні покладено 
відповідальність за діяльність на території України банківської 
групи на наглядовий орган країни походження. Даний підхід 
у силу особливостей побудови та повноважень кожного наці-
онального наглядового органу може містити додаткові загрози 
законодавчих розбіжностей, нормативів, повноважень та сум-
лінності регулятора.

Проте загострення проблеми глобалізації фінансових рин-
ків та підвищеної вразливості внаслідок інтеграційних проце-
сів національних фінансових систем призвели до виділення 
категорії «системно значущі фінансові інститути» (global 
systemically important banks – G-SIB) та регулювання їх діяльно-
сті на наднаціональному рівні. Дана проблема актуалізувалася 
під час кризи глобальної фінансової системи 2008–2009 рр., 
спровокованої банкрутством Lehman Brothers. Однією з його 
причин стала недооцінка регуляторами проблеми «занадто 
значимий фінансовий інститут, щоб збанкрутувати» (too big to 
fail) у період до фінансової кризи. Дана проблема обумовлена 
ризиком несумлінної поведінки системоутворюючих фінансо-
вих інститутів (moral hazard risk), які брали на себе необґрунто-
вано високий рівень ризиків, покладаючись на непряму/пряму 
підтримку держави (що відбивалося в підсумку у зниженій 
вартості їх запозичень), не володіючи при цьому адекватною 
системою ризик-менеджменту.

Оскільки банківські групи здебільшого є системоутво-
рюючими елементами з точки зору національних фінансових 
систем, до їх ідентифікації та моніторингу національними 
регуляторами доцільно використовувати критерії і процедури 
консолідованого нагляду, застосовувані в міжнародній прак-
тиці. 

Відповідно до міжнародних рекомендацій, системно значу-
щими можуть бути визнані такі інститути, погіршення фінан-
сового становища або порушення діяльності яких може завдати 
істотної шкоди фінансовій системі та економіці [4]:

– фінансові організації (банки, банківські групи, страхові 
компанії);

– інфраструктурні організації фінансового ринку 
(системно значимі платіжні системи; центральний депозита-
рій; системи розрахунків за операціями з цінними паперами; 
ключові контрагенти; торгові депозитарії).

Для визначення переліку глобальних системно значимих бан-
ків (G-SIB) та банківських груп Базельським комітетом із бан-
ківського нагляду використовується скоринговий підхід, який, 
зокрема, передбачає проведення оцінки за п'ятьма напрямами [5]:

1) розміром глобальних системно значимих банків; 
2) взаємопов'язаністю глобальних системно значимих 

банків; 
3) транскордонною діяльністю; 
4) «замінністю»; 
5) комплексністю (складністю) операцій. 
Критеріальні значення для оцінюваних індикаторів наве-

дені в табл. 1. 

Таблиця 1
Індикативний підхід до оцінювання G-SIB

Категорія (і вага) Індивідуальний індикатор Ваговий 
коефіцієнт

Крос-юрисдикційна 
діяльність 

(20%)

Крос-юрисдикційна 
претензія 10%

Крос-юрисдикційні 
зобов’язання 10%

Розмір 
(20%)

Загальний вплив, визначена 
за Базель III частка 
позикових коштів 

20%

Взаємопов’язаність 
(20%)

Внутрішні фінансові активи 6.67%
Внутрішні фінансові 
зобов’язання 6.67%

Сукупна частка фондування 6.67%

Взаємозамінність 
(20%)

Пов’язані активи 6.67%
Здійснювані через платіжні 
системи платежі 6.67%

Вартість зазначених 
операцій на ринках активів 
та капіталу 

6.67%

Складність 
(20%)

Номінал позабіржових 
деривативів 6.67%

Активи третього рівня 6.67%
Цінні папери на продаж 6.67%

Отже, Національний банк України може використовувати 
дані вагові коефіцієнти для скорингового оцінювання сили 
впливу банківських груп в Україні. Останнє повинно знайти 
відображення у відповідній методиці НБУ.

Окрім того, посиленої уваги вимагає діяльність на території 
України структурних підрозділів та дочірніх компаній глобаль-
них системно значущих фінансових інститутів. Список G-SIBs 
публікується на щорічній основі, і станом на кінець 2015 р. їх 
вичерпний перелік наведено в табл. 2.

Наведені вище п'ять груп глобальних системно значимих 
банків були сформовані Базельським комітетом із банківського 
нагляду на основі методики кластерного аналізу. Для кожної 
з них встановлено додаткові вимоги до величини достатності 
капіталу: 1% («нижня» група), 1,5% (друга група), 2,0% (третя 
група), 2,5% (четверта група) 3,5% (група «верхня», порожня). 



130

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Додаткові вимоги до капіталу можуть бути виконані тільки 
основним базовим капіталом (core tier), в який входять тільки 
звичайні акції та нерозподілений прибуток і будуть використо-
вуватися як частина буфера консервації капіталу (не сумуються 
з нормативом достатності основного базового капіталу, а визна-
чають обмеження по розподілу банком чистого прибутку), так 
званої здатності до поглинання збитків.

Підвищені вимоги щодо достатності капіталу глобальних 
системно значущих банків застосовуються з 2014 р. (вводяться 
поетапно до 2019 р.). Глобальні фінансові установи також 
зобов'язані дотримуватися підвищених вимог щодо систем 
управління ризиками, агрегування даних, контролю ризиків і 
внутрішнього контролю [12].

Резолюцією [11] визначено часові вимоги щодо приведення 
систем управління ризиками системних банківських груп до 
керованого виду (табл. 3).

Рамкові зустрічі лідерів країн «Групи 20» (Пітсбург, 2009 р.; 
Сеул, 2010 р.) визначили заходи з посилення нагляду (підви-
щення інтенсивності та ефективності контролю та нагляду) та 
відповідальність за несумлінну поведінку системно значущих 
фінансових інститутів.

Реалізований міжнародними організаціями проект щодо 
системно значущих фінансових інститутів складається з чоти-
рьох основних напрямів:

1) підвищення інтенсивності та ефективності контролю та 
нагляду за системно значущими фінансовими установами;

2) ефективного вирішення проблем фінансових інститутів 
(банків, страхових компаній, об'єктів інфраструктури фінансо-
вих ринків) без залучення коштів платників податків;

3) введення додаткових вимог до достатності капіталу;
4) підвищення стійкості системно значимих складових 

частин інфраструктури фінансового ринку.
Не варто забувати про лобійовані Великобританією, Німеч-

чиною, Швецією та США поряд із підвищенням вимог до 
достатності капіталу (додаткового буферу) пропозиції щодо 
коригування системи податків (запровадження внесків у спе-
ціальні фонди для уникнення перекладання витрат із поря-
тунку фінансових установ на платників податків). Остання 
норма донедавна не знайшла достатньої підтримки серед країн 
«Групи 20», що не означає неможливості повернення до даного 
питання в найближчій перспективі.

Позитивним досвідом національного регулювання стало 
те, що методика визначення переліку глобальних системно 
значимих банків лягла в основу розроблюваних методик для 
виявлення національних системно значимих банків і мето-
дики ідентифікації глобальних системно значущих страхових 
компаній. Ключові розробки Ради з фінансової стабільності 
щодо ефективних режимів регулювання неспроможності 
фінансових інститутів [12] є основою для розробки режи-
мів врегулювання неплатоспроможності як фінансових орга-
нізацій, так і суб'єктів інфраструктури фінансових ринків в 
Україні.

Висновки. Проаналізовані вище механізми ідентифікації 
та регулювання глобально значущих фінансових інститутів із 
боку наднаціонального регулятора можуть знайти таке відо-
браження в національних стандартах роботи з банківськими 
групами в Україні:

1. Удосконалення механізму ідентифікації банківських 
груп за рахунок розробки та впровадження методики скорин-
гового оцінювання сили впливу окремої банківської групи на 
фінансову систему України.

2. Розширення інструментарію консолідованого наг-
ляду в Україні за рахунок системних антикризових заходів 
за участю банківських груп, наприклад створення інсти-

Таблиця 2
Список системно значущих банків у 2015 р. (G-SIBs) [11]

 
Група

Додаткові вимоги до 
величини достатності 

капіталу

G-SIB, в алфавітному 
порядку в межах кожного 

сегмента
5 3.5% (порожній сегмент)

4 2.5% HSBC JP 
Morgan Chase

3 2.0%
Barclays 
BNP Paribas 
Citigroup 
Deutsche Bank

2 1.5%

Bank of America 
Credit Suisse 
Goldman Sachs 
Mitsubishi UFJ FG 
Morgan Stanley

1 1.0%

Agricultural Bank of China 
Bank of China 
Bank of New York Mellon 
China Construction Bank 
Groupe BPCE 
Groupe Crédit Agricole 
Industrial and Commercial 
Bank of China Limited 
ING Bank 
Mizuho FG 
Nordea 
Royal Bank of Scotland 
Santander 
Société Générale 
Standard Chartered 
State Street 
Sumitomo Mitsui FG 
UBS 
Unicredit Group 
Wells Fargo

Таблиця 3
Термін виконання вимог Резолюції із дня визнання G-SIF

Вимога щодо G-SIB Термін виконання вимоги 
з дати визнання G-SIB

Створення групи антикризового 
менеджменту (Crisis Management 
Group – CMG)

6 міс

Розробка плану відновлення 12 міс
Розробка стратегії дозволу та 
розгляду в CMG 12 міс

Погодження Угоди про 
транскордонне співробітництво 
між установами 

18 міс

Розробка оперативного плану 
реструктуризації щодо оперативної 
резолюції 

18 міс

Проведення оцінки можливості 
реструктуризації групою CMG 
та процес оцінки можливості 
реструктуризації

24 міс
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туту страхування ризиків, відзив ліцензій, рекапіталізація, 
злиття та поглинання, участь держави у викупі частини 
банківської групи тощо.

3. Посилення контролю над дотриманням вимог до дію-
чих на території України структурних підрозділів та дочірніх 
компаній G-SIBs. 

4. Застосування підвищених вимог щодо достатності капі-
талу, щодо систем управління ризиками, агрегування даних, 
контролю ризиків і внутрішнього контролю національних бан-
ківських груп.
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тації міжнародного досвіду визначення системно 
важливих банків 

Аннотация. В статье рассматриваются междуна-
родные подходы к определению и регулированию дея-
тельности глобальных системно значимых банковских 
групп. Предлагается использовать отдельные элементы 
данных подходов для усовершенствования консолиди-
рованного надзора в Украине. 

Ключевые слова: банковский надзор на консоли-
дированной основе, банковская группа, системообра-
зующие финансовые институты, глобальные системно 
значимые банки, G-SIB.

Savchenko T.G., Minenko L.M. The development 
of the consolidated banking supervision on the base 
of international experience implementation and 
indentifying of systemically important banks

Summary. The necessity of further banking supervision 
development on the consolidated base is conditioned by 
permanent change of forms and methods of monopolization 
of financial markets and relative risks which in their turn 
condition these processes. This article presents international 
ways towards definition and regulation of activity of global 
systemically important banking groups. It is proposed to 
use some elements of these approaches for improvement of 
the consolidated banking supervision in Ukraine. 

Keywords: banking supervision on consolidated base, 
banking group, systemically creating financial institutes, 
global systemically important banks, G-SIB.
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ДЕРЖАВНИХ ФОНДАХ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Анотація. У статті проаналізовано формування та 

розподіл фінансових ресурсів державних фондів за-
гальнообов’язкового соціального страхування. Сучас-
ний стан державних фондів соціального страхування 
характеризується відсутністю збалансованості держав-
них зобов'язань і фінансових ресурсів, що спрямову-
ються на їхнє покриття. За результатами дослідження 
обґрунтовано основні напрями оцінки ефективності ви-
користання фінансових ресурсів фондів.

Ключові слова: соціальне страхування, державні 
фонди соціального страхування, роботодавці, застрахо-
вані особи, компенсаційні виплати.

Постановка проблеми. В умовах ринкової трансформа-
ції економіки держави невід'ємною сферою діяльності уряду 
визначено створення ефективної системи соціального захисту 
населення, основною метою якої є надання всебічної допомоги 
громадянам, що опинились у складній життєвій ситуації, та 
створення сприятливого соціального середовища для працюю-
чих осіб.

Світова практика демонструє значну соціальну відпові-
дальність держави у фінансуванні базових соціальних послуг 
та інфраструктурних об’єктів, забезпеченні захисту населення.

В Україні, відповідно до чинного законодавства держа-
вою забезпечуються такі соціальні гарантії: право на працю 
й захист від безробіття; право на державний захист материн-
ства, батьківства, дитинства, родини; соціальне забезпечення за 
втрати працездатності або втрати годувальника; право на охо-
рону здоров'я й медичну допомогу [1]. 

Забезпечення соціальних гарантій на рівні кожної держави 
реалізується за допомогою різноманітних фінансових меха-
нізмів. Основне призначення фінансових механізмів полягає 
в забезпеченні соціальної стабільності та запобіганні різкому 
розшаруванню суспільства. 

За часів отримання незалежності в Україні напрацьовано 
низку програм та розроблено проекти соціальної підтримки 
населення, визначено основні напрями реформ у системі 
обов’язкового державного соціального страхування. Незва-
жаючи на зазначені позитивні тенденції, надтерміновою про-
блемою залишається обмеженість фінансових ресурсів фондів 
соціального страхування, адже видаткова частина бюджетів 
усіх рівнів у частині фінансування соціального захисту насе-
лення виконується в середньому на 85–90%, а відтак, соціальні 
реформи в повному обсязі не реалізуються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні 
основні принципи забезпечення населення соціальними послу-
гами реалізуються за допомогою загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, що є системою заходів із 
соціального забезпечення громадян, за умовами та видами, 
визначеними на законодавчому рівні, за рахунок страхових 

внесків, які сплачують роботодавці та населення до відповід-
них фондів загальнообов’язкового соціального страхування 
[8]. Ефективність реалізації основних принципів законодавства 
щодо соціального страхування повсякчасно досліджується нау-
ковцями. Так, О.В. Белінська, М.О. Бровенко, Є.О. Максимчук, 
А. Скотаренко, С.І. Юрій досліджували проблеми розвитку 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Принципи та недоліки фінансового забезпечення фондів соці-
ального страхування вивчали: Г. Аарон, В. Базилевич, Н. Вну-
кова, Г. Волощук, Н. Кузьминчук, Е. Лібанова, С. Осадець, 
Ю. Пасічник та ін.

Незважаючи на значні здобутки вчених, усе ще невідпрацьо-
ваними залишаються науково-методологічні підходи до оціню-
вання ефективності соціального страхування, потребують удоско-
налення механізми, принципи та форми всієї системи формування 
фінансових ресурсів фондів соціального страхування.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Попри те, що останнім часом як за кордоном, так і в 
Україні проблеми фінансового забезпечення фондів соціаль-
ного страхування є об’єктом уваги фахівців із соціальної про-
блематики, доцільно зауважити, що в сучасних реаліях і досі 
відсутній системний підхід до оцінки якості та рівня фінансо-
вого забезпечення видатків фондів соціального страхування 
громадян. 

Мета статті полягає в аналізі використання фінансових 
ресурсів фондів соціального страхування та визначенні мето-
дичних підходів до оцінки їхньої ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реаліза-
ція перетворень у галузі соціальної відповідальності дер-
жави вимагає довготривалих інституційних трансформацій. 
На сучасному етапі в Україні визначено такі види загально-
обов’язкового державного соціального страхування: пенсійне 
страхування; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату працездатності; страхування 
на випадок безробіття; медичне страхування; інші види страху-
вання, що передбачені законом [8].

Але сьогоденна практика соціального страхування та здійс-
нення соціальних виплат мають низку недоліків, зокрема неці-
льове використання коштів фондів соціального страхування 
через відсутність адресної спрямованості соціальних виплат, 
розпорошеність фондів соціального захисту, адже в країні 
окремий вид соціального страхування має власний соціальний 
фонд, діяльність якого регулюється певним законодавством 
(Пенсійний фонд України – Закон України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» [7]; Фонд загаль-
нообов'язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття – Закон України «Про загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
[9] тощо).
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Із метою врегулювання соціальних відносин та запобігання 
нецільовому використанню коштів соціальних фондів з 2015 р. 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування та легалізації фонду оплати 
праці» [6] визначено функціонування Пенсійного фонду Укра-
їни, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та 
Фонду соціального страхування, що поєднали Фонд соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань. 

Основними джерелами коштів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування є внески роботодавців і 
застрахованих осіб. Розмір внеску визначається Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів України здійснюється 
перерозподіл коштів між фондами.

Соціальні реформації, що останнім часом спостерігаються 
в Україні, умовно можна згрупувати за двома напрямами:

– фінансове забезпечення соціальних процесів (фінансу-
вання гарантованих державою прямих грошових виплат гро-
мадянам; фінансування пільг окремим категоріям громадян; 
фінансування установ соціальної сфери тощо);

– фінансове регулювання соціальних процесів (податкове 
регулювання доходів громадян і юридичних осіб; фінансове 
стимулювання створення нових робочих місць, фінансування 
суспільних робіт).

Необхідно відзначити, що обсяги виплат із фондів соціаль-
ного страхування зростають із кожним роком. Це обумовлено 
декількома факторами: 

– старіння населення, що позначається на збільшенні 
чисельності громадян країни, які виходять на пенсію за віком 
або за вислугою років;

– зростає кількість громадян, які одержали каліцтво на 
виробництві або в побуті, що також збільшує обсяги бюджет-
ного фінансування або тимчасової, або постійної непрацездат-
ності;

– наслідки стихійних природних явищ, які призводять до 
зростання витрат на підтримку потерпілих, тощо.

Так, за звітними даними Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань України, відшкодування потерпілим та їх сім’ям у 
2015 р. значно різнились порівняно з 2014 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка доходів та видатків Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві  

та професійних захворювань України за 2010–2015 рр.
Джерело: побудовано автором за даними : http://www.social.org.ua/
activity/kompensac_activity

Позитивною тенденцією є зменшення кількості постражда-
лих із 313,6 тис. осіб у 2010 р. до 221,5 тис. осіб у 2015 р., але, 
ураховуючи соціальні реформи, що відбуваються в державі, 
суми коштів, отримані постраждалими, значно вищі від 2014 р. 
Так, основним джерелом надходжень до бюджету Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань Україні є страхові внески робото-
давців, які в 2015 р. становили 6635,4 млн. грн.; 3,4 млн. грн. 
надійшло від штрафів та пені та 27,2 млн. грн. – добровільні 
внески та інші надходження [12].

Із бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 
6319,3 млн. грн., що на 1159,2 млн. грн., (+22,5%) більше, ніж у 
2014 р. (табл. 1). На заходи із профілактики нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань у звітному періоді 

Таблиця 1
Структура видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  

та професійних захворювань України за 2010–2015 рр.

Показник Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Допомоги потерпілим (членам їхніх сімей), млн. грн. 3358,1 3685,1 4748,7 6200 5160,1 6319,3
Середньомісячний розмір страхової виплати на одного 
потерпілого, грн. 884,8 989,2 1338,1 1695,2 1403 1814,8

Щомісячна грошова сума в разі повної або часткової 
втрати працездатності, що компенсує відповідну 
частку втраченого заробітку, млн. грн.

2398,2 2622,9 3524,9 4759,6 4133,1 5716,5

Сума щомісячної виплати особам, які мають на неї 
право, у разі втрати годувальника, млн. грн. 152,9 163,8 205,9 261,6 211,4 266,2

Середньомісячний призначений розмір виплати, грн. 662 738,7 973,9 1241,4 1331,4 1581,1
Одноразова допомога в разі стійкої втрати 
професійної працездатності потерпілого, млн. грн. 590,6 617,9 690,7 785,7 542,4 156,5

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого 
та сім'ї, млн. грн. 144,5 165,1 30,1 37,9 154 17,5

Індексація грошових доходів (відповідним 
категоріям), млн. грн. 60,2 89,1 38,5 7 57,6 439,6

Джерело: побудовано автором за даними : http://www.social.org.ua/activity/kompensac_activity
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використано 12,3 млн. грн., а кількість професійних захворю-
вань зменшилася на 35,9%.

У структурі страхових виплат, здійснених у 2015 р., 
основна частина припадає на: щомісячні страхові виплати – 
5982,7 млн. грн. (94,7%); одноразову допомогу – 269,4 млн. грн. 
(4,3%).

На виплату щомісячної грошової суми в разі часткової 
чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну 
частину втраченого заробітку потерпілого, за 2015 р. витрачено 
5716,5 млн. грн. (+38,3%), а середньомісячний розмір призна-
ченої виплати становив 1814,8 грн. (+29,4%).

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на 
це право в разі втрати годувальника, у звітному періоді зросла 
на 26% порівняно з 2014 р., а відтак, середньомісячний призна-
чений розмір цієї виплати становив 1581,1 грн.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових 
доходів населення» та Порядку проведення індексації грошо-
вих доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, у 2015 р. було про-
ведено індексацію грошових доходів, що значною мірою впли-
нуло на зростання середнього розміру щомісячних страхових 
виплат потерпілим (членам їхніх сімей). Сума індексації ста-
новила 439 млн. грн., що в 7,6 разів більше, ніж у 2014 р. [12].

Ураховуючи сучасні реалії, ми вважаємо, що на держав-
ному рівні доцільно здійснити перехід від використання мето-
дів фінансового забезпечення до більш активного застосування 
методів фінансового регулювання і фінансового стимулювання 
як в економіці, так і насамперед у соціальному страхуванні. 
На нашу думку, у соціальному страхуванні повинні активно 
брати участь як роботодавці, так і самі працівники. На жаль, 
на сьогодні страхові внески населення до державних соціаль-
них фондів є незначними. Так, у 2015 р. добровільні внески 
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України становили 
27,2 млн. грн. – 0,41% від отриманих коштів [12]. Окреслена 
ситуація зводить нанівець саму ідею соціального страхування, 
коли працівник своєю працею й заробітками формує страхові 
кошти в майбутньому на всілякі страхові події, включаючи 
досягнення пенсійного віку. 

Ефективністю соціального страхування є результативність 
нагромадження й використання страхових засобів, водночас 
функціональною ефективністю обов’язкового державного соці-
ального страхування є компенсація збитку постраждалому [3].

Рівень компенсації та ефективність реабілітації постраж-
далого доцільно розраховувати, виходячи з рівня особистого 
доходу постраждалого, дотримання конституційних гарантій 
на соціальний захист та забезпечення соціальних стандартів.

Сучасні науковці під час оцінки ефективності страхових 
виплат, до системи показників оцінки загальнообов'язкового 
державного соціального страхування відносять: рівень страхо-
вих виплат на душу населення; темпи росту страхових виплат; 
співвідношення страхових виплат фондів загальнообов'язко-
вого державного соціального страхування і доходів населення 
України; коефіцієнт заміщення [4].

Враховуючи наявні підходи та пропозиції науковців, нами 
обґрунтовано методику оцінки ефективності страхових виплат 
(рис. 2).

На першому етапі на основі даних про суми профінансо-
ваних видатків із державних фондів соціального страхування 
та кількості постійного населення України визначається частка 
видатків фондів на одну застраховану особу. За даними щодо 

розміру видатків на одну особу та загального рівня доходів гро-
мадян визначається частка коштів фондів у загальних доходах 
населення.

Третім етапом є оцінка рівня заміщення, тобто визначення 
співвідношення середньої пенсії по країні та середньої заробіт-
ної плати. На основі отриманих показників визначається коефі-
цієнт ефективності:
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= + +∑  – сума виплат із усіх державних фондів соціаль-
ного страхування на одного постраждалого; п – кількість меш-
канців країни.

На основі розрахованого показника приймається рішення 
щодо ефективності системи соціального страхування та здійс-
нення страхових виплат. Так, якщо R ≥ 1, система фінансу-
вання соціальних виплат уважається ефективною та самодо-
статньою. За умови коли дотримується нерівність 0,75 ≤ R < 1, 
система вважається умовно ефективною, тобто фінансові рес 
урси витрачаються за призначенням, але в розмірі значно мен-
шому, ніж встановлено стандартами. Якщо ж R < 0,75, розподіл 
коштів є неефективним та вимагає значного регулятивного впливу.

Висновки. Отже, система соціального страхування в Укра-
їні знаходиться в перехідному стані, що викликане глобалізаці-
йними перетвореннями в суспільстві. Напрями та ефективність 
використання коштів державних фондів соціального страху-
вання потребують удосконалення та адаптування до європей-
ських стандартів. Вагомого значення в наповненні фондів, кон-
тролі над їх розподілом набуває залучення застрахованих осіб 
до управління фондами.

Удосконалення ж фінансового механізму державного соці-
ального страхування та функціонування страхових фондів, 
має здійснюватися з метою поліпшення матеріального забез-
печення застрахованих осіб, ґрунтуючись на збільшенні еко-
номічно активного населення та розвитку системи заохочення 
роботодавців.
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Серватинская И.Н. Методика оценки исполь-
зования финансовых ресурсов в государственных 
фондах социального страхования 

Аннотация. В статье проанализировано форми-
рование и распределение финансовых ресурсов госу-
дарственных фондов общеобязательного социального 
страхования. Современное состояние государственных 
фондов социального страхования характеризуется от-
сутствием сбалансированности государственных обяза-
тельств и финансовых ресурсов, которые направляются 
на их покрытие. По результатам исследования обос-
нованы основные направления оценки эффективности 
использования финансовых ресурсов фондов.

Ключевые слова: социальное страхование, государ-
ственные фонды социального страхования, работодате-
ли, застрахованные лица, компенсационные выплаты.

Servatynska I.M. Technique of estimation use of  
financial resources in the public social insurance funds

Summary. The government has established a system 
of legal, economic and organizational norms aimed at ma-
terial compensation in case of change in the social status 
to the population of Ukraine. Current status of the Social 
Insurance Fund Ukraine is characterized by a lack of bal-
ance in government obligations and financial resources 
allocated for their coverage. According to the research the 
basic ways of improving the efficiency of their spending 
suggested.

Keywords: social insurance, state social insurance 
funds, employers, insured persons, compensation payments.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ  
ФІЗИЧНИХ ОСІБ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню сучас-

ного стану та проблем залучення вкладів фізичних осіб 
комерційними банками України. Розглянуто основні 
теоретичні та нормативно-правові аспекти залучення 
вкладів фізичних осіб. Проаналізовано динаміку роз-
витку депозитних операцій та їх сучасний стан. Вияв-
лено основні проблеми залучення вкладів та запропо-
новано заходи збільшення депозитних ресурсів банків 
України.

Ключові слова: депозит, вклад, комерційні банки, 
строкові депозити, депозити на вимогу, річна ставка за 
депозитами.

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки 
України, значущість якої підвищується за умов інтеграційних 
процесів та переорієнтування на нові ринки збуту, можливий 
лише за умови реформування всіх ланок економіки та фінан-
сової системи країни в цілому. Переоснащення, модернізація 
та ефективна робота підприємств неможливі без залучення 
додаткових запозичених коштів, основним кредитором яких 
можуть бути комерційні банки. Проте сучасні обсяги ресурсів 
комерційних банків унеможливлюють кредитування в обся-
гах, необхідних для реформування економіки. Вільні кошти 
фізичних осіб, представлені їх заощадженнями, доцільно 
залучити в депозити, які наповнять ресурсну базу комерцій-
них банків. Дослідження проблем залучення вкладів фізич-
них осіб як важливого джерела ресурсів банків є особливо 
актуальним за сучасних умов. Важливість даного питання 
пояснюється кризою банківської системи України, зниженням 
рівня ліквідності та платоспроможності банків та, як наслі-
док, банкрутством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
проблем залучення депозитів фізичних осіб досліджували 
такі українські вчені: Дзюблюк О.В. [6], Береславська О.І. [1], 
Гончарук К.В. [3], Матлага Л.О. [11], Чернишова А.В. [13], 
Юрик С.О. [15]. Однак незважаючи на значну кількість нау-
кових робіт вітчизняних та зарубіжних учених, не до кінця 
залишаються дослідженими причини, які стримують розвиток 
депозитних операцій в Україні, а також перешкоджають звер-
ненню населення до банківських установ. 

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану і проблем 
залучення вкладів фізичних осіб та розробці шляхів для їх усу-
нення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У літературі 
немає єдиного визначення понять «депозит» та «вклад». Деякі 
автори ототожнюють дані поняття, а інші наголошують на від-

мінностях між ними. Основною відмінністю даних дефініцій 
є можливість залучення в депозити банківських металів та 
інших цінностей, у той час як у вклади приймають лише гро-
шові кошти в готівковій та безготівковій формах [3]. Варто від-
значити, що чинне законодавство ототожнює дані поняття. Так, 
згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», 
вклад (депозит) – це кошти в готівковій або в безготівковій 
формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені 
клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних заса-
дах на визначений строк зберігання або без зазначення такого 
строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законо-
давства України та умов договору [7]. 

Відповідно, варто розглянути класифікацію депози-
тів. У науковій літературі депозити класифікують за двома 
основними ознаками. За категорією вкладників виділяють: 
депозити фізичних осіб, депозити суб’єктів господарювання, 
депозити банків. Причому якщо розглядати розміщення депо-
зитів небанківськими установами, то 52% припадає саме на 
фізичних осіб, а на юридичних – 48% відповідно [4]. 

За строками використання коштів депозити поділяють на: 
депозити до запитання та строкові депозити [6]. Депозити до 
запитання залучаються у банк на невизначений строк, унаслі-
док чого є більш нестабільними для банків та більш надійними 
для депонента. Ці депозити можуть використовуватись для 
здійснення поточних розрахунків та можуть бути вилучені за 
бажанням депонента у будь-який час. 

Строкові депозити розміщуються на визначений строк та 
не використовуються для поточних розрахунків. Оскільки для 
банків дані депозити є більш надійними, за ними пропону-
ються вищі ставки, які диференціюються залежно від терміну 
зберігання [6]. 

Якщо розглядати депозити фізичних осіб, то близько чверті 
їх обсягу припадає на депозити на вимогу із суттєвими відмін-
ностями під час розгляду валюти депонування: 35% – у наці-
ональній валюті та 17% – в іноземній [5]. Аналізуючи стан 
розвитку депозитів фізичних осіб варто наголосити, що спосте-
рігається тенденція до збільшення їх обсягів та збільшення від-
соткових ставок за ними із незначними коливаннями. Зокрема, 
станом на початок 2014 р. депозити фізичних осіб становили 
433,7 млрд. грн., що на 60% більше, ніж у 2011 р. (рис. 1). 

За даними рис. 1. видно, що криза, що почала розгортатися 
наприкінці 2013 р., здійснила значний вплив і на банківську 
систему, проте саме на депозитні операції її вплив був незнач-
ним: за 2014 р. обсяги депозитів фізичних осіб зменшились 
лише на 4%, за 2015 р. – на 6,5%. Станом на початок 2016 р. 
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* без урахування неплатоспроможних банків 
Рис. 1. Динаміка вкладів фізичних осіб та відсоткових 

ставок за ними по Україні за 2011–2015 рр.
Джерело: складено за статистичними даними НБУ [2; 12]
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на балансах комерційних банках України (крім неплатоспро-
можних) нараховувались депозити фізичних осіб на суму 
389 млрд. грн. [12].

Для відкриття депозитів фізичні особи, як правило, обира-
ють великі за обсягами активів та більш надійні, на їх думку, 
банки. Варто зазначити, що на 13 найбільших банків України 
припадає 80,46% загального обсягу депозитів фізичних осіб 
(табл. 1).

Таблиця 1 
Обсяг депозитів фізичних осіб станом на 01.10.2015 р.

Назва банку
Коштів 

фізичних осіб, 
грн.

% до загальної суми 
депозитів фізичних 

осіб по Україні
ПАТ «КБ «ПриватБанк» 121 546 879 34,30%
АТ «Ощадбанк» 42 614 214 12,03%
АТ «Укрексімбанк» 22 152 864 6,25%
АТ «Райффайзен  
Банк Аваль» 14 892 902 4,20%

ПАТ «ПУМБ» 12 574 970 3,55%
ПАТ «УКРСОЦБАНК» 12 066 708 3,41%
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 11 336 006 3,20%
ПАТ «СБЕРБАНК» 9 919 126 2,80%
АТ «УкрСибБанк» 9 902 710 2,79%
АБ «УКРГАЗБАНК» 8 663 994 2,44%
ПАТ «Промінвестбанк» 7 638 501 2,16%
АТ «ОТП Банк» 7 663 019 2,16%
ПАТ «ВТБ БАНК» 4 127 159 1,16%

Джерело: складено за статистичними даними НБУ [4]

За даними табл. 1. видно, що абсолютним лідером на ринку 
депозитних операцій із фізичними особами є ПАТ «КБ «При-
ватБанк», ринкова частка якого становить 34,3% усього обсягу 
даних депозитів, тобто 121,5 млрд. грн. Банк приділяє значну 
увагу приватним клієнтам та наразі пропонує депозити до 
запитання та вісім видів вкладів на строк від місяця до року 
з можливістю його продовження в національній валюті, дола-
рах США та євро. Значно поступаючись лідеру, у трійку також 
ввійшли АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк» із ринковою 
часткою 12,03% та 6,25% відповідно.

Незважаючи на суттєві обсяги депозитів, велика кількість 
грошових коштів ще знаходиться поза банківською системою. 
В Україні існує безліч перешкод до залучення вільних грошо-
вих коштів фізичних осіб на депозити у банківські установи, 
тому розглянемо основні з них.

Серед основних причин недостатнього розвитку депози-
тів часто називають низькі відсоткові ставки, які не формують 
прийнятний для депонента рівень доходу. 

За строковими депозитами в національній валюті комер-
ційні банки пропонують близько 20% річних із різницею в 
1–3% між короткостроковими та довгостроковими депози-
тами. Річна ставка протягом останніх п’яти років не зазнавала 
значних змін, маючи лише незначні коливання в 2011–2012 рр. 
та у 2013 р. (рис. 2). Проте на відміну від відносної стабільності 
ставок економіка країни та курс гривні залишаються нестій-
кими. Національна валюта почала стрімко знецінюватись уже 
наприкінці 2013 р., а на початку 2015 р. річний рівень інфля-
ції перевищив річні ставки за депозитами. Загалом, офіційний 
рівень інфляції майже у два рази вище за ставки за депозитами, 
що робить їх розміщення недоцільнім для населення.
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Рис. 2. Ставки за строковими депозитами фізичних осіб  
у національній валюті, %

Джерело: складено за статистичними даними НБУ та Держ-
комстату [2; 10]

Зовсім інша ситуація спостерігається за депозитами в іно-
земній валюті, особливо в доларах США та євро. Через брак 
валютних цінностей у банківських установах та системі загалом 
банки встановлюють достатньо високі ставки за цими депози-
тами. За депозитами, розміщеними в доларах США, на початку 
2016 р. українські банки пропонували близько 7–9% річних 
[2], у той час як у США та західноєвропейських країнах річна 
ставка не перевищує 2% [16]. Отже, ставки за депозитами не є 
першопричиною недостатнього обсягу депозитів фізичних осіб.

Більш пріоритетним для фізичних осіб є можливість 
повернення грошових коштів та відсотків за ними. У більшої 
частини населення, вихованої за радянських умов та непристо-
сованої до ринкової економіки, передчасно виникає недовіра 
до будь-яких фінансового-кредитних інститутів, у тому числі 
банків. Суттєву роль у цьому зіграла втрата заощаджень вклад-
ників Ощадбанку колишнього СРСР, за якої українцям забор-
гували 131,96 млрд. грн. (сума станом на 01.10.1996 р.) [14]. 
Неодноразово держава намагалась виплатити компенсації за 
цими вкладами, проте за 1997–2010 рр. було виплачено лише 
10,65 млрд. грн., отже, більшість українців так і не отримали 
свої вклади [14]. 

Крім того, гарантування вкладів фізичних осіб забезпе-
чується Законом України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб», метою якого є захист прав і законних інтересів 
вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи 
України, стимулювання залучення коштів у банківську систему 
України та забезпечення ефективної процедури виведення 
неплатоспроможних банків із ринку і ліквідації банків [9]. 
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Із метою гарантування вкладів фізичних осіб у 1998 р. був 
заснований Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, участь 
в якому обов’язкова для всіх банків, на які до того ж поклада-
ється зобов’язання сплачувати до фонду зазначені законодав-
ством збори. Кошти Фонду спрямовуються на виплату фізич-
ним особам утрачених унаслідок ліквідації банку вкладів та 
відсотків за ними, але в сумі, що не перевищує 200 000 грн. [9]. 
Проте у функціонуванні Фонду наразі також існує величезна 
кількість проблем, найголовніша з яких – банкрутства банків 
та значне навантаження щодо виплати вкладів. Вкладникам 
56 неплатоспроможних банків вже виплачено 47,1 млрд. грн., 
із яких у 2014 р. – 14,6 млрд. грн., у 2015 р. – 32,5 млрд., проте 
Фонду все ще належить виплатити 14,7 млрд. грн. [15]. Ще 
одним способом страхування вкладів може бути звернення до 
страхових організацій, які пропонують відповідні послуги, але 
на сьогоднішній день страховий ринок України є недостатньо 
розвиненим. 

За умов виникнення кризи у банківській сфері були при-
йняті деякі зміни до встановлених раніше законодавчих актів 
стосовно повернення депозитів. Варто зазначити, що з метою 
стабілізації банківської системи у травні 2015 р. був прийня-
тий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо умов повернення строкових депозитів», 
який наголошує, що за вкладами на вимогу банки зобов’язані 
видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, а 
видача строкових вкладів до настання цього строку є немож-
ливою, якщо це не передбачено умовами договору, що також 
обмежує можливості вкладників [8].

Ми вважаємо, що негативно впливає на розміщення депо-
зитів і загальна політична та економічна криза, які підвищу-
ють у населення невпевненість в українських фінансових 
установах та обмежують їх фінансові можливості. За сучас-
них умов відстежується стрімке зростання безробіття, цін та 
тарифів комунальних послуг за незмінного рівня заробітної 
плати та навіть проблем із виплатами працівникам бюджет-
них установ, унаслідок чого ще більша частина грошових 
коштів споживається, а, відповідно, у населення залишається 
менше вільних грошових коштів, які б вони могли розмістити 
на депозитах. 

Таким чином, можна виокремити такі основні проблеми 
залучення комерційними банками України вкладів фізичних 
осіб:

– недостатня кількість наявних вільних грошових коштів 
фізичних осіб;

– недовіра населення до будь-яких банківських установ;
– недостатня поінформованість та обізнаність населення 

в питаннях, що стосуються розміщення грошових коштів на 
депозитах;

– нестабільність банківської системи України та банкрут-
ства банків;

– недосконала нормативна база функціонування Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб;

– низькі ставки за депозитами в національній валюті 
тощо.

Для розв’язання цих та інших проблем, що заважають 
збільшенню обсягів депозитів фізичних осіб, а відтак, і ресурс-
ної бази українських банків, було б доцільно:

– підвищити фінансову грамотність та довіру насе-
лення до банківських установ загалом та депозитних операцій 
зокрема шляхом проведення інформаційних компаній, семіна-
рів та зустрічей;

– продовжити виплати втрачених грошових коштів 
вкладникам Ощадбанку СРСР для зміни ставлення населення 
до банківських установ;

– стимулювати розробку комерційними банками нових 
депозитних продуктів та програм для фізичних осіб; 

– прийняти окремий закон щодо регулювання депозитної 
діяльності в Україні;

– прийняти заходи щодо врегулювання ринку банків-
ських послуг та підвищення рівня платоспроможності банків і 
підвищити вимоги до економічних нормативів для банківських 
установ;

– підвищити верхню межу виплат Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб;

– збільшити ресурсну базу Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб за рахунок залучення нових джерел та підви-
щення зборів учасників;

– стимулювати та створити сприятливі умови для роз-
витку страхового ринку;

– прийняти заходи щодо врегулювання економічної ситу-
ації в країні;

– створити певні пільги та винагороди за розміщення 
власних фінансових ресурсів. 

Висновки. Отже, нами було проаналізовано сучасний стан 
залучення вкладів фізичних осіб та виявлено основні проблеми 
їх розвитку. Ми дійшли висновку, що для ефективного функ-
ціонування банківських установ та системи загалом доцільно 
збільшити обсяги вкладів фізичних осіб як одного із джерел 
формування ресурсної бази банків. Для розв’язання визна-
чених нами проблем було запропоновано низку заходів, які в 
цілому базуються на збільшенні рівня надійності банків, підви-
щенні довіри населення до них та стабілізації економіки країни 
в цілому. 
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Швец Ю.А., Цыкало Е.С. Проблемы привлече-
ния вкладов физических лиц коммерческими бан-
ками Украины и пути их решения

Аннотация. Статья посвящена изучению совре-
менного состояния и проблем привлечения вкладов 

физических лиц коммерческими банками Украины. 
Рассмотрены основные теоретические и норматив-
но-правовые аспекты привлечения вкладов физи-
ческих лиц. Проанализирована динамика развития 
депозитных операций и их современное состояние. 
Определены основные проблемы привлечения вкла-
дов и предложены пути увеличения депозитных ре-
сурсов банков Украины.

Ключевые слова: депозит, вклад, коммерческие 
банки, срочные депозиты, депозиты по требованию, го-
довая ставка по депозитам.

Shvets Y.O., Tsykalo K.S. Problems and solutions of 
individuals deposits attracting by commercial banks of 
Ukraine 

Summary. The article investigates the current state and 
problems of individual’s deposits attracting by commercial 
banks in Ukraine. This paper describes the main theoretical 
and legal aspects of retail deposits attracting. The dynamics 
of deposit operations and their current status is analyzed. 
The basic problem of attracting deposits is revealed and 
the measures to increase the deposit resources of Ukrainian 
banks are proposed.

Keywords: deposit contribution, Commercial banks, 
term deposits, demand deposits, annual rate on deposits.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ  
ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Анотація. У статті розглянуто результати емпірич-
них досліджень поточного стану та перспектив розвитку 
вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів. 
Наведено результати кластерного аналізу опитування 
експертів – фахівців банківської справи Одеського ре-
гіону щодо проблем та перспектив діяльності вітчизня-
них банків на ринку похідних фінансових інструментів.

Ключові слова: похідні фінансові інструменти, ри-
нок деривативів, банк, криза, банківські ризики, клас-
терний аналіз.

Постановка проблеми. Виклики, з якими зіткнулась Укра-
їна протягом останніх років, вимагають упровадження дієвих 
заходів впливу на економічний розвиток держави. Чинне місто в 
цьому контексті посідає розвиток фінансового та, зокрема, бан-
ківського сектору вітчизняної економіки. На виконання завдань 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [1], затвердженої 
Президентом України, Національним банком України було роз-
роблено та затверджено Комплексну програму розвитку фінан-
сового сектору України до 2020 р., яка передбачає реформи в 
усіх сегментах фінансового сектору, у тому числі й на ринку 
похідних фінансових інструментів [2].

З урахуванням ролі, яку похідні фінансові інструменти 
відіграли в перебігу світової економічної кризи 2007–2008 рр., 
місто похідних фінансових інструментів у сучасній архітектурі 
фінансового сектору є предметом наукових досліджень та дис-
кусій. Так, на думку У. Бафета, Д. Штігліца та інших відомих 
економістів, криза була зумовлена неконтрольованими та нере-
гульованими операціями з похідними фінансовими інструмен-
тами, особливе місто серед яких відводиться саме кредитним 
деривативам [3, с. 226]. На думку інших, наприклад, Нобелев-
ського лауреата М. Міллера, природа фінансових криз знахо-
диться у площині політичних рішень та загальної економічної 
політики, а використання похідних інструментів є елементом 
сучасного ведення бізнесу [4]. Саме емпіричні дослідження 
визначення поточного стану, перспектив використання похід-
них інструментів дають змогу визначити чинники, які вплива-
ють на розвиток зазначеного сегменту фінансового ринку та 
створюють передумови вдалого втілення запланованих реформ 
щодо їх регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
засади дослідження ринку похідних фінансових інструментів 
закладено класиками наукової думки, серед яких такі зару-
біжні науковці, як: Дж.М. Кейнс, Р. Колб, Р. Мертон, Дж. Хікс, 
А. Фельдман та ін., які визначили сутність, функції, роль та 
місце ринку похідних фінансових інструментів у структурі 
сучасного фінансового ринку.

Серед досліджень вітчизняних науковців проблематики 
функціонування ринку деривативів присвячено чимало праць. 
Так, узагальненню світового та особливостям вітчизняного 
досвіду організації ринку похідних фінансових інструмен-

тів присвячені дослідження українських учених Ф. Журавки,  
І. Бурденка та І. Макаренка [5], Л. Примостки [6]. Особливос-
тям використання похідних фінансових інструментів у сучас-
ній банківській справі присвячено наукові праці О. Дзюблюка 
[7], Л. Кузнєцової [8; 9]. 

Надаючи належне доробку зазначених авторів, зауважимо, 
що моніторинг змін, які відбуваються у зазначеному сегменті 
фінансового ринку, потребують розуміння процесів, які відбу-
ваються, та створюють умови для подальших наукових дослі-
джень розвитку ринку похідних фінансових інструментів із 
метою розробки та впровадження дієвих методів регулювання.

Мета статті полягає у визначенні особливостей сучасного 
стану вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів 
та перспектив упровадження операцій з деривативами україн-
ськими банками. Для досягнення мети у статті вирішені такі 
завдання: досліджено еволюцію вітчизняного ринку похідних 
фінансових інструментів, проаналізовано дані щодо операцій 
банків на ринку ПФІ, проведено анкетування фахівців банків-
ської справи щодо поточного стану та перспектив розвитку 
діяльності банків на ринку ПФІ, здійснено кластерний аналіз 
результатів анкетування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз роз-
витку світового ринку похідних фінансових інструментів свід-
чить, що еволюція ринку похідних інструментів тісно пов’я-
зана з економічним розвитком суспільства, розвитком торгівлі, 
міжнародних відносин тощо. Суттєве зростання обсягів сві-
тового ринку деривативів, удосконалення існуючих та поява 
нових фінансових інструментів дає змогу стверджувати, що 
сучасний світовий ринок деривативів являє собою сегмент сві-
тової фінансової системи.

У вітчизняній практиці операції з похідними фінансовими 
інструментами відносяться до операцій на фондовому ринку, а 
розвиток ринку похідних нерозривно пов'язаний зі становлен-
ням і функціонуванням бірж в Україні. Аналіз статистичних 
звітів національного регулятору фондового ринку, звітність 
фондових бірж у поєднанні з дослідженнями вітчизняних нау-
ковців дали змогу виокремити три періоди розвитку вітчизня-
ного ринку ПФІ, а саме: 

- 1994–1998 рр. – період упровадження операцій із похід-
ними фінансовими інструментами на фондових біржах країни. 
Як зазначає Л. Примостка, на ринку превалюють спекулятивні 
операції, недосконалість механізмів функціонування стро-
кового ринку, моделей ціноутворення у поєднанні з кризою 
1998 р. призвели до заборони операцій банків на строковому 
ринку та, зрештою, відмовою бірж від операцій із деривати-
вами [6];

- 2003–2009 рр. – період поновлення операцій із дерива-
тивами, вдосконалення механізмів функціонування ринку. Як 
і у попередньому періоді, на ринку переважають спекулятивні 
операції, на відміну від світової практики набуває розвитку 
використання в якості базисних активів за похідними таких 
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«екзотичних» активів, як послуги телекомунікаційного зв’язку, 
житлові приміщення тощо [5; 6]. Обсяги ринку залишаються 
незначними та становлять незначну частку обсягів фондового 
ринку;

- 2010 р. – до сьогодення – якісно новий період розвитку 
вітчизняного ринку похідних, пов'язаний із упровадженням 
провідними фондовими біржами країни світових стандартів 
функціонування ринку, які стосуються як організації, так й 
інструментів ринку похідних. У біржовий обіг упроваджено 
валютні, у тому числі за такими валютними парами, як «евро/
долар США», «українська гривня/американський долар» та 
процентні деривативи, представлені ф’ючерсами на україн-
ський індекс ставок за депозитами фізичних осіб, та індекс 
KievPrime (індекс, який розраховується компанією Thomson 
Reuters, на основі відсоткових ставок, пропонованих для депо-
зитів у гривні згідно з котируваннями, які надаються провід-
ними учасниками грошового ринку України), опціони, базовим 
активом за якими є зазначені ф’ючесри [12; 13] Динаміка та 
обсяги торгівлі деривативами в Україні представлені в табл. 1.

За даними останнього річного звіту Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), обсяги 
ринку ПФІ в Україні скоротились у 2014 р. на 48,3% порівняно 
з показниками 2013 р. та в абсолютному вимірі складають 
9,31 млрд. грн. (1% обсягів національного фондового ринку) 
[12]. Зазначимо, що як і світовий, вітчизняний ринок ПФІ пред-
ставлено організованим та неорганізованим сегментами. Але 
структура вітчизняного докорінно відрізняється від структури 
світового ринку. На відміну від світового ринку ПФІ, де про-
відну роль відіграє позабіржовий сегмент, у структурі вітчизня-
ного ринку останній становить лише 0,01% усього ринку ПФІ, 
що фактично свідчить про його початковий розвиток. 

Аналіз світової практики свідчить, що провідне місце серед 
учасників ринку похідних фінансових інструментів належить 
банкам. Такої ж думки дотримуються і фахівці вітчизняного 
фондового ринку, які вважають, що потенціал вітчизняного 
ринку є суттєвим, але його подальший розвиток залежить від 
активності вітчизняних банків. Зауважимо, що діючи норма-
тивні акти Національного банку України забороняють банкам 
здійснювати на біржовому ринку операції з похідними фінан-
совими інструментами. 

Однак, незважаючи на це, аналіз річних фінансових зві-
тів вітчизняних банків свідчить про досить високу активність 
банків на ринку похідних. Так, проаналізувавши річні звіти 39 
банків, до яких увійшли банки, класифіковані Національним 
банком України як системні, банки з іноземним капіталом та 
банки першої групи, активи яких перевищують 0,5% активів, 
ми визначили, що станом на 01.01.2015 р. у портфелях 18 бан-
ків були присутні похідні фінансові інструменти. За визначен-
ням банків, указані операції здійснюються на позабіржовому 
ринку та визначаються як операції з похідними фінансовими 
інструментами на підставі положень МСБО.

Проведений аналіз структури похідних інструментів свід-
чить, що у портфелях банків переважають валютні похідні. 
Поряд з ними банки використовують вбудовані похідні інстру-
менти, пов’язані з державними цінними паперами, кредитними 
портфелями тощо. 

Необхідно відзначити, що визначення показників загаль-
ного обсягу похідних у портфелі українських банків усклад-
нюються відсутністю єдиних стандартів щодо надання окремої 
звітності за операціями з похідними. Так, у звітності окремих 
банків обсяги похідних визначаються як угоди з доданою спра-
ведливою вартістю та угоди з від’ємною справедливою вар-
тістю, у звітності інших банків надається чиста справедлива 
вартість, тобто згорнуті показники за групою інструментів, що 
унеможливлює об’єднання даних. Проведений автором аналіз 
річних звітів дає змогу дійти висновку, що справедлива вартість 
угод із валютними форвардами та свопами з доданою справед-
ливою вартістю становили близько 3,3 млрд. грн., а за контрак-
тами з від’ємною справедливою вартістю – 2,7 млрд. грн. Щодо 
обсягів вбудованих похідних, то, наприклад, обсяги вбудованих 
деривативів за облігаціями внутрішньої державної позики, що 
обліковуються у ПАТ «Державний ощадний банк України», 
становили 4,3 млрд. грн.

Аналіз процесів розвитку ринку деривативів свідчить, що 
українські банки мають досвід сек’юритизації активів, який 
створює передумови впровадження та використання кредитних 
деривативів. Так, у 2007 р. першим банком в Україні, що здійс-
нив сек’юритизацію, став ПАТ «ПриватБанк», який випустив 
спочатку єврооблігації, забезпечені іпотечними кредитами, 
на суму 180 млн. дол., а пізніше – єврооблігації, забезпечені 
автокредитами, на суму 104,5 млн. дол. У цьому ж році випуск 
звичайних іпотечних облігацій на суму 50 млн. грн. здійснив  
«Укргазбанк». Однак наявність невирішених проблем, серед 
яких недосконалість нормативної бази, проблеми з оподат-
куванням, недостатній розвиток фондового ринку, незначна 
присутність на ринку повноцінних інституційних інвесто-
рів (пенсійних фондів, страхових компаній тощо) не сприяє 
подальшому розвитку таких банківських операцій.

Для визначення ролі похідних фінансових інструментів у 
діяльності українських банків автором було проведено анке-
тування фахівців банківського сектора Одеського регіону. 
Зауважимо, що об’єктами дослідження були не банки, а саме 
фахівці банківського сектору (їх експертна думка) щодо поточ-
ного стану та перспектив діяльності банків на ринку похід-
них фінансових інструментів. Аналіз результатів анкетування 
сприяв можливості зробити висновки щодо чинників, які впли-
вають на розвиток вітчизняного ринку.

Питання, які були включені до анкети, відносились до різ-
них аспектів діяльності вітчизняних банків на ринку ПФІ та 
мали на меті:

- визначення масштабів діяльності банків на ринку похід-
них фінансових інструментів та напрями використання похід-

Таблиця 1
Обсяги торгів похідними інструментами в Україні протягом 2010–2014 рр. (млрд. грн.)

Обсяги торгів Станом на кінець року
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всього, в т.ч.: 0,1 3,75 23,99 25,91 18,01 9,4
Біржовий ринок 0,05 3,73 23,82 24,41 18,01 9,3
Позабіржовий ринок 0,05 0,02 0,17 0,13 0,0 0,1

Джерело: складено за даними [12]
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них фінансових інструментів, що є найбільш перспективними 
в сучасних умовах;

- визначення рівня організації діяльності українських бан-
ків на ринку ПФІ;

- виявлення чинників, що найбільш істотно впливають на 
активність банків на ринку похідних.

За даними опитування, у жодному з банків, працівники яких 
прийняли участь в опитуванні, не функціонує окремий підроз-
діл, діяльність якого пов’язана з операціями на ринку похідних, 
що свідчить про те, що операції з похідними не мають харак-
теру постійної діяльності.

Окремі питання анкети вимагали надання кількісної 
оцінки (ранжування) впливу: значення запропонованих 
питань оцінювались за п’ятибальною шкалою, оцінка «5» 
характеризувала найбільший вплив (значення), а «0», від-
повідно, – найменший вплив (значення). Такий підхід дав 
змогу надати кількісну оцінку деяким показникам, а саме: 
щодо найбільш перспективних напрямів використання 
похідних та їх видів; щодо чинників, які впливають на роз-

виток діяльності банків на ринку ПФІ та ризиків, пов’яза-
них із діяльністю банків на ринку ПФІ. На рис. 1 наведено 
результати середніх значень за визначеними питаннями 
анкети.

Аналіз наведених даних свідчить, що на відміну від попе-
редніх років важливість спекулятивної функції ринку похідних 
фінансових інструментів («отримання доходів») поступово 
зменшується, натомість зростає значення хеджувальної функції 
(«управління ризиками»), що суттєво впливає як на розвиток 
ринку, так і на активність банків на ринку похідних.

Серед чинників, що стримують розвиток ринку, як і 
раніше, провідне місце належить чинниками загальносистем-
ного характеру, а саме: недоліки законодавства, проблеми, 
пов’язані з розвитком інфраструктури ринку похідних фінан-
сових, а також поточний стан розвитку ринків базових акти-
вів. Варто зазначити, що серед чинників, як мають ознаки 
внутрішніх, тобто таких, які залежать безпосередньо від 
діяльності банку, експерти визначили ризикованість діяльно-
сті банків на ринку ПФІ.

Рис. 1. Гістограма середніх значень за окремими показниками опитування

 
А) пріоритетні напрями діяльності з похідними, 

де а – отримання доходів, б – управління ризиками, в – 

використання кредитних деривативів; г – підвищення 

прозорості ринків  базових активів, д – упровадження 

інноваційних банківських продуктів 

 
Б) Чинники впливу на розвиток ринку ПФІ, 

де а – ризики використання, б – розвиток ринку 

базисних активів, в – законодавче регулювання 

операцій, г – наявна інфраструктура ринку похідних, 

д – професійна підготовка кадрів 

  

В) види похідних інструментів, ранжовані за 

ступенем привабливості для банків, де  
а – валютні, б, в  – фондові (з базовими активами 

«державні та корпоративні цінні папери» відповідно), г – 

товарні (дорогоцінні метали), д – процентні похідні, є – 

кредитні  похідні  

 
Г) ризики діяльності банків на ринку ПФІ, 

ранжовані за ступенем важливості, де  
а – кредитні, б – ринкові, в – юридичні, г – 

операційні, д – ризики зовнішнього впливу  
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Серед ризиків, притаманних діяльності банків на ринку 
похідних, переважають валютний, процентний, кредитний, та 
операційні ризики.

Отримані результати, на нашу думку, дають уяву щодо 
окремих питань функціонування вітчизняного ринку ПФІ та 
діяльності банків у зазначеному сегменті фінансового ринку, 
але не є достатніми для визначення превалюючих тенденцій 
у поглядах банківських фахівців щодо подальшого розвитку 
ринку ПФІ та ролі банків у зазначених процесах. Для досяг-
нення зазначеної мети нами було проведено кластерний аналіз 
результатів анкетування.

Відомо, що завданням кластерного аналізу є угруповання 
набору об'єктів дослідження таким чином, щоб об'єкти, які 
включені до однієї групи (кластеру), були би ближчими (подіб-
ними) один до одного, ніж до об’єктів інших груп (кластерів) за 
визначеними параметрами (змінними).

Слід зазначити, що кластерний аналіз являє собою не спе-
цифічний алгоритм, а метод вирішення завдання. До пошире-
них алгоритмів відносяться групування за такими ознаками, 
як мінімальна відстань між кластерними членами, щільність 
області простору даних, інтервал або специфічні статистичні 
поширення тощо. У рамках дослідження ми використали метод 
К-середніх, сутність якого полягає в тому, що спочатку визна-
чаються еталонні кластери, а потім кожний із об’єктів дослі-
дження приєднується до найближчого еталонного кластеру. 
Як критерій використовується мінімальна відстань усередині 
кластеру відносно середнього.

За результатами кластерного аналізу результати анкету-
вання експертів було розподілено у три кластери. 

До першого, найбільшого, кластеру увійшли думки 65% 
опитаних експертів, які відносяться досить скептично до стану 
та можливих перспектив розвитку ринку ПФІ, вважаючи, що 
діяльність банків України на ринку ПФІ у сучасних умовах є 
недоцільною. 

До другого кластеру (25% опитаних) увійшли експерти, які 
налаштовані оптимістично щодо подальшого розвитку ринку 
ПФІ та вважають, що діяльність банків на ринку ПФІ надає 
додаткові можливості для хеджування ризиків, отримання 
додаткових доходів, розширення послуг, які пропонуються 
клієнтам банків. Серед зазначеного кластеру експертів пере-
важають ті, які безпосередньо здійснюють у банках зазначені 
операції. 

До третього кластеру (10% опитаних) увійшли екс-
перти, які налаштовані досить помірковано до діяльності 
банків на ринку ПФІ та вважають, що діяльність банків 
на ринку ПФІ є досить перспективним напрямом діяльно-
сті за належних умов економічного розвитку фінансового 
сектору України. Зазначений кластер представлений пере-
важно експертами – менеджерами клієнтських проектів, 
ризик-менеджерами тощо.

Такими чином, результати проведеного аналізу свідчать, 
що у вітчизняному банківському секторі поступово утворю-
ються передумови активізації діяльності банків на ринку ПФІ 
за умов адекватного загальноекономічного розвитку національ-
ної фінансової системи та економіки в цілому.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослі-
дження, можна зробити сказати, що на сьогодні в Україні сфор-

мовано передумови для розвитку ринку похідних фінансових 
інструментів. Важливим є те, що на відміну від попередніх 
періодів, у професійному середовищі формується погляд на 
ринок ПФІ перш за все як на інструмент хеджування ризиків. 
Разом із тим сучасний стан вітчизняного ринку ПФІ характе-
ризується низькою транспарентністю ринку, відсутністю уза-
гальненої інформації щодо реального стану та обсягів ринку 
ПФІ, що унеможливлює ефективне регулювання процесів, які 
відбуваються на ньому.

Подальший розвиток ринку деривативів та активізація 
діяльності банків у зазначеному сегменті залежить від багатьох 
чинників, серед яких важливе місце посідають прийняття від-
повідної нормативної бази та загальний розвиток національ-
ної економіки. Разом із тим реформування фінансового ринку 
в частині розвитку ринку ПФІ, на нашу думку, має супрово-
джуватись упровадженням адекватних норм регулювання 
діяльності економічних суб’єктів під час здійснення операцій 
із похідними. Однією з проблем, вирішення якої має створити 
підґрунтя для вдалого проведення реформ на ринку фінансових 
похідних інструментів, є вирішення питань транспарентності 
та фінансової грамотності.
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Шмуратко Я.А. Перспективы развития нацио-
нального рынка производных финансовых инстру-
ментов

Аннотация. В статье рассмотрены результаты эм-
пирических исследований текущего состояния и пер-
спектив развития национального рынка производных 
финансовых инструментов. Приведены результаты 
кластерного анализа анкетирования экспертов-практи-
ков банковского дела Одесского региона относительно 
проблем и перспектив деятельности украинских банков 
на рынке производных финансовых инструментов.

Ключевые слова: производные финансовые ин-
струменты, рынок деривативов, кризис, банковские ри-
ски, кластерный анализ. 

Shmuratko Y.A. Directions of national derivatives 
market development 

Summary. The results of empiric researches of current 
status and prospects of national market of derivative 
financial instruments development are considered in the 
article. Results over of cluster analysis of questionnaire of 
practical experts-workers of banking of the Odesa region 
are brought in relation to problems and prospects of activity 
of the Ukrainian banks at the market of derivative financial 
instruments.

Keywords: financial derivatives, derivatives market, 
crisis, bank’s risk, Cluster analysis. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 
ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анотація. Статтю присвячено розкриттю сутності 

місцевого самоврядування як ланки бюджетної системи 
України відповідно до чинного законодавства. Визна-
чено принципи місцевого самоврядування та переду-
мови проведення реформи місцевого самоврядування. 
Запропоновано напрями покращання функціонування 
місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку 
держави.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територі-
альна громада, доходи, видатки, бюджетна децентралі-
зація, фінансова самостійність.

Постановка проблеми. Для побудови соціально спрямо-
ваної ринкової економіки одним із найважливіших питань є 
забезпечення фінансової незалежності місцевих органів влади. 
У період економічних трансформацій нашій державі необхідно 
здійснити глибинне реформування системи місцевого самовря-
дування. У нагоді на цьому шляху можуть стати як існуючий 
досвід зарубіжних країн, так і вітчизняні традиції, які можливо 
з достатньою ефективністю використовувати в нових умовах. 
За останні роки було активізовано багато проблемних питань 
щодо функціонування місцевого самоврядування, однак воно 
все ще вимагає вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
сутності та проблемам функціонування бюджетів місцевого 
самоврядування постійно приділяють увагу чимало вітчиз-
няних науковців, зокрема: А. Буряченко [14], О. Василик [9],  
В. Дем’янишин [15], О. Кириленко [15], І. Луніна [16], С. Слу-
хай [17], Т. Таукешева [13], К. Ткач [8], В. Федосов [7], С. Юрій 
[15] та ін. 

Однак існує потреба у більш глибшому дослідженні 
питання функціонування системи місцевого самоврядування в 
Україні в контексті законодавчих змін, які впроваджені остан-
нім часом.

Мета статті полягає у дослідженні сутності місцевого 
самоврядування в контексті змін вітчизняного бюджетного 
законодавства та окреслення перспектив розвитку і покра-
щання його функціонування на сучасному періоді розвитку 
держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджети 
місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад 
сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), 
бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються 
згідно із законом та перспективним планом формування тери-
торій громад [1].

Наявність системи місцевого самоврядування – спільна 
ознака демократичних держав всього світу. Органи місцевого 
самоврядування різних держав можуть відрізнятись за обсягом 
повноважень та ресурсів, що знаходяться в їх розпорядженні, 
проте суть їх функціональних обов’язків лишається незмін-

ною. Вона полягає у забезпечені місцевого розвитку в усіх 
сферах, що перебувають у межах їх компетенції: економічній, 
соціальній, культурній тощо.

Основи місцевого самоврядування напрацьовані багаторіч-
ною практикою територіальних громад багатьох країн Захід-
ної Європи. Кращий їх досвід знайшов своє узагальнення в 
Європейській Хартії місцевого самоврядування, ратифікованій 
Законом України від 15 липня 1999 р. № 452/97-ВР [2].

Конституція України (ст. 140) визначає місцеве самовря-
дування як право територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох 
сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місце-
вого значення в межах Конституції і законів України [3].

Конституційне нормативне визначення місцевого само-
врядування дещо відрізняється від того, що сформульоване в 
Європейській хартії місцевого самоврядування. На відміну від 
Хартії, Конституція України робить акцент не на органах міс-
цевого самоврядування, а на територіальній громаді – первин-
ному суб’єкті місцевого самоврядування. Це свідчить, що Кон-
ституція України регулює питання місцевого самоврядування 
виходячи переважно з концептуальних положень громадської 
доктрини місцевого самоврядування, що й обумовлює певну 
специфіку конституційної концепції. Така специфіка полягає в 
тому, що Конституція України визнає право самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення лише за первинними тери-
торіальними громадами – жителями «природних» адміністра-
тивно-територіальних одиниць, тобто поселень або населених 
пунктів (сіл, кількох сіл, селищ та міст) [3].

Більш детальне нормативне визначення місцевого само-
врядування надається в Законі «Про місцеве самоврядування в 
Україні»: «Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване 
державою право та реальна здатність територіальної громади – 
жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відпові-
дальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 
законів України» [4].

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними 
громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сіль-
ські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через 
районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст.

Основними принципами місцевого самоврядування є (ст. 4) 
[4]: народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєд-
нання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, 
організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах 
повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвіт-
ність та відповідальність перед територіальними громадами їх 
органів та посадових осіб; державна підтримка та гарантії міс-
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цевого самоврядування; судовий захист прав місцевого само-
врядування.

Система місцевого самоврядування включає (ст. 5) [4]: 
територіальну громаду; сільську, селищну, міську ради; сіль-
ського, селищного, міського голови; виконавчі органи сіль-
ської, селищної, міської рад; старосту.

Ухвалена Кабінетом Міністрів України 1 квітня 2014 р. 
«Концепція реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні» визначила основні 
шляхи вирішення проблем існуючої системи місцевого само-
врядування [5]. Основними аспектами, які виокремили сут-
ність необхідних реформ, є: 

– визначення обґрунтованої територіальної основи для 
діяльності органів місцевого самоврядування та органів вико-
навчої влади; 

– створення належних матеріальних, фінансових та орга-
нізаційних умов для забезпечення здійснення органами місце-
вого самоврядування власних і делегованих повноважень; 

– розмежування повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принципами суб-
сидіарності та децентралізації;

–  максимальне залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого наро-
довладдя.

Для подальшого ефективного розвитку системи місцевого 
самоврядування було прийнято такі закони України, як: «Про 
співробітництво територіальних громад», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Про засади державної 
регіональної політики» [6].

Одна з основних функцій місцевого самоврядування – 
діяльність щодо задоволення суспільних потреб, зокрема соці-
альний захист населення, організація освіти, охорони здоров'я 
населення, розвиток культури, а також діяльність, що пов'язана 
з наданням послуг та забезпеченням ефективного функціону-
вання тих господарських одиниць, які надають комунальні, 
житлові, транспортні та інші послуги. Реалізація значної 
частини цих завдань потребує залучення суспільних фондів. 
Основним джерелом фінансування таких завдань є бюджети 
місцевого самоврядування, поряд з якими можуть використо-
вуватися також і ресурси фондів цільового призначення. 

Важливим є розподіл доходів і видатків між бюджетами. 
Цей розподіл ґрунтується на певних засадах, які обумов-
лені багатьма факторами, насамперед фінансовою моделлю 
суспільства, основами побудови податкової системи і системи 
доходів бюджету, формами власності тощо. Кожна країна, оби-
раючи певну модель бюджетного устрою, встановлює систему 
розподілу доходів і видатків між бюджетами, яка виходить із 
розподілу видатків [7, с. 236]. 

Розподіл видатків між бюджетами ґрунтується на більш 
сталих засадах, оскільки визначається самим призначенням 
того чи іншого бюджету. Його основу становить розподіл функ-
цій та повноважень між рівнями державної влади й управління. 
Видатки загальнодержавного характеру забезпечуються із цен-
трального бюджету, видатки локального значення – із відповід-
них місцевих

бюджетів. Тобто все залежить від того, як оцінюється 
значення тих чи інших видатків. У процесі розподілу видат-
ків можуть застосовуватися два підходи. Перший передбачає 
розподіл за територіальною ознакою – місцезнаходження роз-
порядника бюджетних коштів. Другий виходить із відомчого 

підпорядкування – розпорядник отримує бюджетні кошти з 
бюджету того рівня, до якого належить орган управління, якому 
він підпорядкований. 

Розподіл доходів між бюджетами є похідним від розподілу 
видатків між ними і має забезпечити надійність та стабільність 
дохідної бази бюджетів усіх рівнів. При цьому безпосередньо 
від зусиль відповідних органів влади й управління залежать 
можливості мобілізації доходів бюджету [7, с. 237].

Закріплювати видатки та функціональні повноваження слід 
за різними рівнями влади відповідно до адміністративно-тери-
торіального устрою країни з урахуванням тих зв’язків, що істо-
рично склалися. Чітке розмежування повноважень рівня влади 
дасть змогу уникнути дублювання компетенції різних рівнів 
та забезпечити передбачену чинним законодавством самостій-
ність місцевих бюджетів із власними дохідними джерелами та 
правом визначення напрямів їх використання [8, с. 8].

Вищесказане повинно здійснюватися на основі бюджетної 
децентралізації, під якою розуміють процес передачі повноважень 
(функцій, компетентності, відповідальності) від центральних 
органів влади до місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл 
функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними 
органами державної влади, з одного боку, і органами регіональ-
ного (місцевого) самоврядування – іншого [9, с. 56]. 

Тобто, таким чином центральні органи влади намагаються 
перекласти частину власних функцій на органи місцевого 
самоврядування з метою кращого надання суспільних послуг 
на основі принципу субсидіарності. Центральні органи влади 
обмежуються лише виконанням загальнодержавних функцій, які 
не враховують особистих інтересів громадян, а лише інтереси 
суспільства, у той час як максимально враховувати інтереси гро-
мадян, які проживають на певній території й об’єднані в терито-
ріальні громади, повинні органи місцевого самоврядування на 
основі сформованих ними фондів фінансових ресурсів.

Проте бюджетна децентралізація не повинна бути виділен-
ням додаткових субвенцій зі збереженням фінансових схем на 
місцевому рівні, вона має бути принципово новою системою 
міжбюджетних відносин із більшою фінансовою самостійні-
стю і, відповідно, більшою відповідальністю органів місцевого 
самоврядування. Бюджетна децентралізація повинна передба-
чати не лише нові джерела надходжень до місцевих бюджетів, 
але й нові інструменти впливу місцевих громад на економічне 
зростання адміністративно-регіональної одиниці та на наро-
щення бази доходів.

За даними аналітиків Асоціації міст України, останні 
чотири роки держава на 20% недодала коштів місцевому само-
врядуванню на передані йому повноваження. Внаслідок цього 
органи місцевого самоврядування для забезпечення стабіль-
ного виконання делегованих державою повноважень змушені 
щорічно відволікати все більшу частку своїх, і без того мізер-
них, власних ресурсів [10].

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 
відносин» від 28.12.2014 р. № 79-УІІІ [11], до Бюджетного 
кодексу України внесені зміни, які можна охарактеризувати за 
такими напрямами:

– збільшення ресурсу:
– розширення дохідної бази місцевих бюджетів та закрі-

плення за ними стабільних джерел доходів;
– нова бюджетна політика, яка створює стимули для 

місцевих бюджетів залучати інвестиції та розширювати свою 
податкову базу;
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2) збільшення відповідальності:
– бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюдже-

тів;
– розмежування та чіткий розподіл видаткових повнова-

жень;
3) адаптація фінансів до локальних потреб:
– стимулювання територіальних громад до об’єднання;
– ефективне вирішення локальних потреб власними 

ресурсами.
Держава взяла на себе повну відповідальність щодо:
– надання освітніх послуг загальноосвітніми навчаль-

ними закладами;
– забезпечення медичного обслуговування населення та 

заходів окремих державних програм з охорони здоров’я;
– підготовки робітничих кадрів професійно-технічними 

та іншими навчальними закладами державної та комунальної 
власності.

Із цією метою місцевим бюджетам надаються такі нові 
види трансфертів:

– освітня субвенція;
– медична субвенція;
– субвенція на підготовку робітничих кадрів.
Кошти цих субвенцій можуть спрямовуватися на реаліза-

цію заходів з оптимізації мереж відповідних закладів. Залишки 
коштів субвенцій зберігаються на рахунках місцевих бюджетів 
і використовуються в наступному бюджетному періоді з ураху-
ванням цільового призначення субвенції та на оновлення мате-
ріально-технічної бази відповідних закладів.

Питання ресурсних можливостей місцевого самовряду-
вання, і особливо фінансових, є одним із найбільш актуальних. 
Це зумовлює необхідність отримувати достовірну інформацію 
щодо наявного фінансового потенціалу території. 

Варто звернути увагу на те, що розвиток територій України 
характеризується значними відмінностями в рівнях їх соціаль-
но-економічного розвитку, неузгодженістю низки законодавчих 
та нормативно-правових актів, недостатньою чіткістю визна-
чення загальнодержавної стратегії. Це зумовлює необхідність 
пошуку та формування ефективних механізмів функціонування 
та розвитку територіальних одиниць України.

Із цією метою було розроблено і затверджено «Державну 
стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року», 
яка визначає цілі державної регіональної політики та основні 
завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення 
зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної 
регіональної політики з іншими державними політиками, які 
спрямовані на територіальний розвиток [12].

З урахуванням зазначеного реалізація Стратегії дасть мож-
ливість визначити інтегрований підхід до формування і реа-
лізації державної регіональної політики, який передбачатиме 
поєднання таких складових частин:

– секторальної (галузевої) – підвищення рівня конкурен-
тоспроможності регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації 
структури економіки забезпечення ефективної спеціалізації 
регіонів із пріоритетним використанням власного ресурсного 
потенціалу;

– територіальної (просторової) – досягнення рівномір-
ного та балансованого розвитку територій, розвиток міжре-
гіонального співробітництва, запобігання поглибленню 
соціально-економічних диспропорцій шляхом формування 
«точок зростання», активізації місцевої економічної ініці-

ативи та зміцнення потенціалу сільської місцевості, забез-
печення соціально-економічної єдності і рівномірності роз-
витку регіонів із метою створення рівних умов для розвитку 
людини;

– управлінської – застосування єдиних підходів до форму-
вання і реалізації політики регіонального розвитку, створення 
єдиної системи стратегічного планування та прогнозування 
розвитку держави і регіонів, оптимізація системи територіаль-
ної організації влади.

Висновки. Головною ознакою фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування є володіння і самостійне 
розпорядження фінансовими ресурсами, обсяг яких відповідає 
функціям і завданням, що покладаються на ці органи. Фінан-
сові ресурси необхідні місцевій владі для реалізації намічених 
цілей і програм економічного і соціального розвитку території 
відповідно до обраних пріоритетів. Фінансова незалежність 
місцевого самоврядування – це незалежність від загальнодер-
жавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місце-
вих проблем і, головне, як забезпечення їхнього розв’язання за 
допомогою коштів.

Реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади призведе до:

– забезпечення доступності та якості публічних послуг;
– досягнення оптимального розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 
влади;

– визначення обґрунтованої територіальної основи для 
діяльності органів місцевого самоврядування та органів вико-
навчої влади, здатної забезпечити доступність та якість публіч-
них послуг, що надаються такими органами;

– створення належних матеріальних, фінансових та орга-
нізаційних умов для забезпечення виконання органами місце-
вого самоврядування власних і делегованих повноважень;

– забезпечення економічно і соціально орієнтованого 
виробництва;

– підвищення інвестиційної привабливості за рахунок 
упровадження децентралізації;

– сприяння розвитку ринкової економіки, що підвищить 
рівень життя населення. 

Ми погоджуємося з висновками Т.Д. Таукешевої та 
Г.В. Даудової [13], що реформування бюджетно-податкових 
відносин держави та місцевого самоврядування, визнання їх 
рівноправними суб’єктами взаємодій є можливим за чіткого 
розмежування повноважень між рівнями влади та забезпечення 
їх в повному обсязі відповідними ресурсами, виключення вза-
ємної відповідальності за прийняті рішення, впровадження 
функції мотивації, яка забезпечила б можливість органам міс-
цевого самоврядування отримувати економічну вигоду від еко-
номічного розвитку підприємств, що розташовані на відповід-
ній території.
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Юрий С.М. Теоретические основы местного  
самоуправления: законодательное определение и 
перспективы развития

Аннотация. В статье раскрыта сущность мест-
ного самоуправления как звена бюджетной системы 
Украины в соответствии с действующим законодатель-
ством. Определены принципы местного самоуправ-
ления и предпосылки проведения реформы местного 
самоуправления. Предложены направления улучшения 
его функционирования на современном этапе развития 
государства.

Ключевые слова: местное самоуправление, терри-
ториальные общества, доходы, расходы, бюджетная де-
централизация, финансовая самостоятельность.

Yuriy S.M. The theoretical basis of local government: 
legal definition and the prospects for development

Summary. The article is about the essence of the local 
government as the link of the budget system of Ukraine 
under the law. The principles of local government and the 
preconditions of reforming of the local government are 
defined. The directions of improvement of functioning of 
the local government on the current stage of development 
of the state are suggested.

Keywords: local government, territorial community, 
revenues, expenses, fiscal decentralization, financial 
independence.
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СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті на основі аналізу досліджень 
вітчизняних та іноземних авторів розкрито сутність 
стратегічного управлінського обліку. Визначено його 
роль як інформаційного підґрунтя прийняття рішень 
у кожному з п’яти взаємопов’язаних процесів розроб-
ки стратегії підприємства, а саме: визначення місії та 
постановка стратегічних цілей; аналіз стратегічного 
положення підприємства; формулювання стратегії для 
досягнення визначених цілей і результатів діяльно-
сті; перевірка стратегічного плану на відповідність та 
якість; зміна стратегічного плану або методів його ре-
алізації. Запропоновано алгоритм і набір критеріїв для 
оцінки стратегії підприємства.

Ключові слова: підприємство, стратегічний управ-
лінський облік, інформаційне забезпечення, стратегічне 
планування, стратегічний аналіз.

Постановка проблеми. Характерними рисами сучасної 
економіки є стрімкість, глобальність, оперативність, що вису-
ває нові вимоги до управлінських структур, а саме підвищення 

уваги до розроблення й обґрунтування відповідної стратегії. 
Формування обліково-аналітичної системи, здатної задоволь-
нити вимоги оперативності, повноти, прозорості, достовір-
ності інформації, передбачає постановку і введення системи 
управлінського обліку. Прагнення зберегти стійкість, зміцнити 
конкурентоспроможність неминуче призводить до питання 
організації стратегічного управлінського обліку, спрямованого 
на оцінку зовнішніх факторів кон'юнктури ринку, стратегічних 
змін, фінансового становища компанії. Стратегічний управлін-
ський облік дозволяє розробити систему економічного управ-
ління, що спрямована на оптимізацію фінансових потоків орга-
нізації, підвищення рівня конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд літера-
тури стосовно зазначеної проблеми показав, що досі повного 
обґрунтування стратегічного управлінського обліку немає. 
Різні автори по-різному трактують сутність та напрями роз-
витку стратегічного управлінського обліку: П.Й. Атамас [1], 
М.А. Вахрушина [3], С.Ф. Голов [4], К. Друрі [5], М.С. Пуш-
кар [6], Б. Райан [7], К. Уорд [8], а є і такі, що не виділяють 

Таблиця 1 
Підходи до розуміння сутності стратегічного управлінського обліку різними авторами

Автор Визначення Функції управління

П. Атамас [1, с. 387]
Стратегічний управлінський облік повинен зосередитися на зовнішніх 
факторах (таких як прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. ін.), 
тоді як для традиційного обліку характерна зосередженість на внутрішніх 
процесах і явищах

Аналіз, облік

Бромвич М. [10]
Стратегічний управлінський облік - надання та аналіз фінансової 
інформації про ринки (на яких фірма продає свої продукти), витрати 
конкурентів, по структурі витрат і моніторинг стратегії підприємства і 
стратегій конкурентів на цих ринках протягом багатьох періодів

Аналіз, інформаційне 
забезпечення, планування

К. Уорд [8, с.15]
Стратегічний управлінський облік покликаний бути системою 
обґрунтування управлінських рішень, тобто він повинен забезпечити 
необхідною інформацією певних менеджерів компанії, відповідальних за 
прийняття стратегічних управлінських рішень

Облік, інформаційне 
забезпечення, планування

С. Голова [4, с.508] Стратегічний управлінський облік – це система управлінського обліку, 
спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень Облік

К. Друрі [5, с. 879]
Стратегічний управлінський облік повинен, в першу чергу, забезпечувати 
керівництво підприємства інформацією, яка допомагатиме йому 
досягнути, а потім підтримувати стратегічну (тобто лідерську) позицію на 
ринку відносно конкурентів

Інформаційне забезпечення, 
планування

Б. Райан [7]
Стратегічний управлінський облік – це певне поєднання управлінського 
обліку із системами фінансової звітності, зорієнтоване на прийняття 
стратегічних рішень 

Облік, інформаційне 
забезпечення, планування 

Купер Р., 
Каплан Р. [2]

Стратегічний управлінський облік – область, яка необхідна для підтримки 
конкурентної стратегії Планування 
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його в окремий напрям досліджень, хоча і розкривають важли-
вість управлінського обліку для досягнення стратегічних цілей: 
Аткінсон, А. Ентоні, Банкер, Д. Раджив, Роберт С. Каплан, Янг, 
С. Марк [2]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Особливу роль має проблема інформаційного забез-
печення менеджерів для розробки і прийняття управлінських 
рішень. Однак, як показує практика, не всі організації мають, 
таким чином поставлений управлінський облік, щоб його 
інформація задовольняла стратегічним цілям управління. 
Тому перспективним видається виділення в складній системі 
управлінського обліку будь-якого підприємства стратегічного 
управлінського обліку для вищого керівництва і оперативного 
управлінського обліку для внутрішнього менеджменту. Попри 
розбіжності в термінології, визначенні мети, задач, об’єктів, 
методів у різних вітчизняних та зарубіжних дослідників, всі 
вони одностайно стверджують, що впровадження стратегічного 
управлінського обліку на підприємствах забезпечить якісніше 
прийняття рішень вищими менеджерами підприємства [9]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначити сут-
ність стратегічного управлінського обліку та розкрити його 
роль як інформаційної підтримки стратегії підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо думки дослід-
ників щодо сутнісної природи стратегічного управлінського 
обліку. Уявлення авторів з даного питання доповнені виділен-
ням функцій управління та наведені в таблиці 1. 

При класифікації функцій управління використовується 
принцип, що враховує зміст процесу управління. З нього 
випливають наступні функції управління: організація, моти-
вація, планування, регулювання, контроль, облік, які поєдну-
ються в єдиний процес управління за допомогою комунікації 
та прийняття рішень [11].

Таким чином, ряд авторів розглядають стратегічний управ-
лінський облік через призму стратегічного планування, ряд 
інших виділяють його в самостійне русло управлінського 
обліку, треті – ототожнюють його зі стратегічним менеджмен-
том. Перераховані автори пропонують досить змістовні визна-
чення стратегічного управлінського 
обліку, роблячи акцент не тільки на 
функції інформаційного забезпе-
чення, але і на функціях аналізу і пла-
нування.

Як зазначає К. Уорд, «функція 
управлінського обліку в межах стра-
тегічного менеджменту полягає в 
тому, щоб в межах відведеного часу 
надавати всю потрібну інформацію 
для прийняття рішень менеджерами 
певного рівня. Однак стратегічні 
рішення, що приймаються в кон-
кретній організації, можуть значно 
відрізнятися залежно від того, які 
завдання стоять перед цією органі-
зацією, а також від рівня, на якому в 
ній приймають ці рішення. Система 
стратегічного управлінського обліку 
повинна бути побудована так, щоб 
забезпечити організацію інформа-
цією, що задовольнятиме саме ці 
специфічні умови прийняття страте-
гічних рішень, причому самі умови 

можуть змінюватися в міру коректування стратегії в зв’язку зі 
змінами зовнішнього середовища» [8, с. 46]. 

Розробка стратегії на будь-якому підприємстві складається 
з виконання кількох функцій (етапів): аналізу стратегічного 
положення підприємства, формування стратегічного плану 
підприємства і подальшої перевірки на відповідність розробле-
ного плану з ресурсами, доступними підприємству (рис. 1).

Розглянемо ці функції більш докладно.
Після аналізу стратегічного положення підприємства з 

використанням існуючих підходів до аналізу зовнішньої та 
внутрішньої інформації, з урахуванням місії та цілей організа-
ції, формуються параметри, прогнози і тенденції, що описують 
зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства, а також харак-
теристики різних об'єктів, що прямо або побічно впливають на 
нього із зазначенням можливих «точок впливу». На підставі 
цієї інформації, керівництво підприємства та його «мозковий 
центр» розробляють план заходів, що спрямований на досяг-
нення цілей і завдань підприємства з максимальною ефектив-
ністю. Перед остаточним прийняттям плану (стратегії) він ще 
раз проходить перевірку на відповідність ресурсам і можливос-
тям організації (при цьому можливості підприємства в більшо-
сті випадків можна розглядати як ресурс, тому що вони зале-
жать від інформованості розробників стратегії – можливості, 
про які не знають, насправді можливостями не є).

У цій послідовності розробки стратегії існують два кон-
тури зворотного зв'язку: один виникає при відхиленні плану 
заходів, який не відповідає ресурсам підприємства, і другий - 
при нестачі або незадовільної якості інформації за будь-якого 
питання.

Можливо запропонувати наступний алгоритм і набір крите-
ріїв для оцінки стратегії підприємства:

1.Встановлення того, що розглядається саме стратегією.
Для цього необхідно виділити глобальні цілі і реальні 

заходи. Кількість можливих і досить привабливих цілей, вели-
чезна, але вибір найпривабливіших небезпечний у період, коли 
підприємство володіє мізерними ресурсами і надзвичайно 
зацікавлене в їх ефективному використанні. Свідченням того,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня 
інформація 

Внутрішня 
інформація 
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стратегічне 
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Параметри, 
прогнози, 
можливості, 
тенденції, 
характеристики і 
рекомендації по 
об'єктах 
(конкурентам) 

Сформувати 
план заходів  

Одержати більш детальну 
інформацію (параметри, 
що вимагають уточнення) 

Запропонована стратегія 

План розподілу 
ресурсів 

Опис стратегії для 
оцінки 

відповідності Співвіднести 
стратегію з 
ресурсами і 
можливостями 
підприємства 

Задовільна стратегія 

Відхилена стратегія 
(коригування) 

Стратегія 

Місія Цілі 

Рис. 1. Етапи розробки стратегії підприємства
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що обрана стратегія дійсно продумана і ґрунтовна, може стати 
ретельна оцінка всіх альтернативних можливостей.

2. Після встановлення, що у підприємства є стратегія, 
аналізується, чи є обрана стратегія в будь-якому відношенні 
унікальною. Найважливішим для ефективної стратегії є її уні-
кальність, її здатність вразити використанням несподіваних 
можливостей.

Стратегія має наочно уявити, в чому дане підприємство від-
мінно від його конкурентів – у винаході, конструюванні, вироб-
ництві, продажу, доставці або обслуговуванні своєї продукції. 
У цієї мети послідовних кроків – від винаходу продукції до сер-
вісного обслуговування (цілі цінностей) підприємство зобов'я-
зане знайти щось своє, що стане основою його конкуренто-
спроможності (відомо, що стратегії – імітації того, що роблять 
сильні конкуренти, можуть поліпшити виробничі показники 
підприємства, але рідко ведуть до здобуття ринкової переваги). 
Пошук унікальності означає знаходження можливостей там, де 
їх не побачили конкуренти.

Можливо кілька шляхів досягнення стратегічної переваги 
над конкурентами:

- концентрація на «ключових факторах успіху». Ідея поля-
гає у визначенні найбільш значущих для даної галузі або вироб-
ництва групи факторів і концентрації наявних в розпорядженні 
підприємства ресурсів в тій області, в якій очікується досяг-
нення найбільш значної переваги в порівнянні з конкурентами;

- використання відносної переваги. Під цим розуміється 
максимально можливе використання відмінностей в асорти-
менті продукції або розподілі активів підприємства в порів-
нянні з конкурентами;

- агресивні ініціативи. Даний підхід полягає в руйну-
ванні «ключових факторів успіху», спираючись на які кон-
куренти досягли переваги. Для цього потрібно порушити 
традиції ведення господарської діяльності або прийоми дій 
на ринку з метою зміни правил гри, порушення поточного 
балансу і, таким чином, створення можливості обійти своїх 
конкурентів;

- інноваційний шлях. Полягає в ухиленні від безпосеред-
ньої конкуренції шляхом відкриття нових ринків або розробки 
нових виробів, впровадження в області, ще не зайняті конку-
рентами.

3. Наступний крок в оцінці – відповідь на питання, 
вичерпує стратегія можливості, що надаються ринком 
(дуже часто підприємство шукає ті ж можливості, що і будь-
яке інше підприємство). Сфера пошуку нових можливостей 
пов'язана і з тим, що може підприємство, і з тим, що воно 
хоче робити. На характер вибору, що здійснюється підпри-
ємством, визначальний вплив надають корпоративні цінно-
сті – ідеї і прагнення старших менеджерів підприємства і 
характер його культури.

4. Співвідношення стратегії підприємства з його ресур-
сами і можливостями. В основі процесу компетентної оцінки 
стратегії підприємства лежить оцінка сильних і слабких сторін 
підприємства в контексті тих можливостей і небезпек, які надає 
ринок. Можливості, які не підкріплені компетентністю, не при-
носять результатів, тому їх визначення має супроводжуватися 
аналізом здібностей і ресурсів, необхідних для реалізації цих 
можливостей. 

5. Оцінка рівня ризику стратегії підприємства. За самою 
своєю природою стратегічний вибір передбачає вкладення 
значних ресурсів і великий ризик з перспективою імовірно 
віддалених доходів. Рівень ризику важко визначити напевно, 

але він повинен співвідноситися з обсягом ресурсів підприєм-
ства, а також можливостями його менеджменту і службовців. 
Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми: 
диверсифікація; придбання додаткової інформації про вибір і 
результати; лімітування; самострахування; страхування. Най-
більш важливим і найпоширенішим прийомом зниження сту-
пеня ризику є страхування ризику.

6. Зворотним боком ризикованості стратегії є питання, 
чи містить стратегія стимули для роботи підприємства. 
Жодне підприємство не змогло досягти успіхів, реалізуючи 
стратегії, які розходилися з інтересами середньої ланки його 
менеджменту і службовців. Прихильність стратегії – ключ до 
її ефективної реалізації, і характер стратегічного вибору, зро-
бленого підприємством, повинен враховувати ступінь прива-
бливості тієї чи іншої стратегії для працівників підприємства.

7. Чи видно на ранній стадії реалізації стратегії перші 
ознаки її ефективності? Стратегія – довгострокова програма, 
яка повинна постійно проходити оцінку і контроль. При оцінці 
потрібно правильно інтерпретувати отримані результати і на 
основі інтерпретації короткострокових результатів реалізації 
стратегії керівництво підприємства може визнати за необхідне 
перегляд положень, що лежать в основі стратегії. Таким чином, 
можна сказати, що після остаточного вибору однієї стратегії з 
можливих, яка задовольняє всім прагненням і цілям підприєм-
ства, перед її здійсненням вона ще раз перевіряється на відпо-
відність та якість.

На рисунку 2 представлений процес обробки і аналізу зов-
нішньої та внутрішньої інформації і вироблення на її основі 
параметрів, прогнозів і т.п., необхідних для формування плану 
заходів (тобто стратегії підприємства).

Даний процес починається зі збору та уточнення інформа-
ції. В силу певних особливостей інформація розділена на три 
групи: 1) інформація про внутрішній стан підприємства (блок 
А3); 2) інформація про об'єктивні характеристики навколиш-
нього середовища – забезпечує використання і облік таких еле-
ментів стратегії, як правильність вибору моменту дій і різних 
об'єктивних обмежень (блок А1); 3) інформація про об'єкти, 
дії і характеристики, які слід врахувати при розробці страте-
гії (блок А2). Це перш за все конкуренти, але в ряді випадків, 
до них слід віднести державу, партнерів, споживачів, громад-
ськість та ін. пов'язані групи. Склад цих об'єктів визначається 
можливостями підприємства до впливу на них і характером 
цілей, що стоять перед організацією.

Після збору відповідної первинної інформації (або її уточ-
нення) здійснюється її обробка і аналіз. Аналіз здійснюється за 
наступними напрямками:

1. Аналіз власного підприємства на предмет відповідно-
сті базових елементів стратегії. Це базується на концепції 
«досконалої» конкурентної боротьби – досягнення підпри-
ємством такого стану, при якому ніяка конкурентна боротьба 
неможлива («ідеальний стан»). Йдеться про вдосконалення 
самого підприємства до конкурентної боротьби. Хоча «іде-
альний стан» є недосяжним, такий аналіз і подальше пла-
нування дій на його результатах, дозволяє підприємству 
постійно «бути в готовності» до боротьби, а також є своєрід-
ними «превентивними» заходами, спрямованими на посла-
блення конкурентної боротьби і збільшення потенційного 
числа (і ступеня переваги) сильних сторін (по відношенню 
до «гіпотетичного» конкурента) (блок А6).

2. Порівняльний аналіз підприємства і об'єкта (конкурента) 
(блок А5).
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При проведенні аналізу за напрямками А6 і А5 оцінці під-
лягають: внутрішня атмосфера компанії (спільність цілей, кон-
флікти, протиріччя і т.п.); кваліфікація і здатності вищих керів-
ників і ключових фахівців (особливо, що входять в «мозковий 
центр»); об'єктивні зовнішні чинники (закони, нормативні акти, 
патенти, ноу-хау, сезонні фактори і ін.); організація компанії 
(структура, управління і т.п.); ресурси компанії; швидкість «про-
ходження сигналу» і якість управління; кваліфікація і прагнення 
персоналу; кадрова політика, заробітна плата, винагороди та ін.

Результатом такого аналізу будуть: список сильних і слаб-
ких сторін по кожному об'єкту, а також їх об'єктивна харак-
теристика; список параметрів підприємства, які потребують 
поліпшення, як з позицій «ідеальної організації», так і з пози-
цій поліпшення становища (нарощування відносної переваги) 
по відношенню до кожного з об'єктів.

3. Аналіз об'єктивних характеристик навколишнього 
середовища з метою виявлення тенденцій, закономірностей; 
побудови прогнозів; пошуку нових і невикористаних мож-
ливостей (блок А4). Результатами аналізу у напрямку А4 є 
прогнози і характеристики зовнішнього середовища, список 
можливостей, в тому числі виявлення потенційних союз-
ників/партнерів за окремими напрямами і / або на певному 
часовому інтервалі.

Для отримання повної та максимально об'єктивної кар-
тини потрібно розглянути розвиток ситуації в динаміці. З цією 
метою на рис.2 наведено зворотний зв'язок між блоками А4 і 
А7. На підставі проведеного SWOT-аналізу та аналізу навко-
лишнього середовища з'являється можливість виявити стра-
тегічну орієнтацію об'єктів (що вельми важливо для викори-
стання такого «інструменту» як союзи) і уточнити поведінку 
відносних переваг і недоліків в динаміці. Це дає більш повну 
і достовірну картину і дозволяє намітити можливі «точки 
впливу» на об'єкти. Отримані результати передаються в блок 
«Сформувати план заходів» в якості вихідної інформації. 

Висновки. Таким чином, стратегічний управлінський облік 
є інформаційною підтримкою управління, що полягає в забез-
печенні менеджерів підприємства всією інформацією, необхід-
ною для управління і контролю за розвитком підприємства в 
інтересах його власників та інших зацікавлених груп. Страте-
гічний управлінський облік повинен проводитися за ретельно 
відпрацьованою і апробованою методикою, інакше, швидше за 
все, він не дозволить відповісти на питання, заради яких вико-
нується. В цілому, описаний підхід майже повністю повторює 
процес розробки стратегії. Якість стратегії підприємства зале-
жить від якості і обсягу інформації для прийняття рішення та 
кваліфікації розробників стратегії. Ресурсне забезпечення хоча 
і впливає на формування стратегії, але не визначає її якість, 
тому що саме кваліфікація розробників стратегії визначає їх 
вміння користуватися для досягнення поставлених цілей як 
великою кількістю ресурсів, так і малим.
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Некрасова Л.А., Некрасова Е.И. Стратегический 
управленческий учет как информационная основа 
разработки стратегии предприятия

Аннотация. В статье на основе анализа исследо-
ваний отечественных и зарубежных авторов раскрыта 
сущность стратегического управленческого учета. Оп-
ределена его роль как информационного обеспечения 
принятия решений в каждом из пяти взаимосвязанных 
процессов разработки стратегии предприятия, а имен-
но: определение миссии и постановка стратегических 
целей; анализ стратегического положения предприятия; 
формулирования стратегии для достижения определен-
ных целей и результатов деятельности; проверка стра-
тегического плана на соответствие и качество; измене-
ние стратегического плана или методов его реализации. 
Предложен алгоритм и набор критериев для оценки 
стратегии предприятия.

Ключевые слова: предприятие, стратегический 
управленческий учет, информационное обеспечение, 
стратегическое планирование, стратегический анализ

Niekrasova L.A., Niekrasova K.I. Strategic manage-
ment accounting information as a basis of development 
strategy of the enterprise

Summary. The article by analyzing studies of domes-
tic and foreign authors disclosed an essence of strategic 
management accounting. Identified its role as an informa-
tion framework decision in each of five interrelated pro-
cesses of business strategy: namely the definition of the 
mission statement and strategic objectives; аnalysis of the 
strategic position of the company; the formulating strate-
gies to achieve these objectives and performance; the re-
view of the strategic plan for compliance and quality; the 
changing strategic plan or method of its implementation. 
There are an algorithm and a set of criteria to evaluate 
company strategy.

Keywords: enterprise, strategic management account-
ing, information, strategic planning, strategic analysis.
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ПОБУДУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКЛАМИ

Анотація. У статті розглянуто значимість ефек-
тивності реклами. Визначено базові характеристики 
рекламного процесу. Запропоновано для визначення 
ефективності реклами застосування математичного мо-
делювання, що враховує специфіку взаємодії елементів 
та факторів впливу рекламного процесу. Описано ета-
пи побудови моделі, що заснована на метаеврістичних 
методах. Зроблено висновки щодо можливості застосу-
вання розробленої моделі визначення ефективності ре-
клами на практиці та зазначено переваги даної моделі.

Ключові слова: реклама, ефективність реклами, ма-
тематичне моделювання, метаеврістика, нечітка нейро-
мережа.

Постановка проблеми. Реклама являє собою важливий 
елемент маркетингової комунікації. Визначення ефектив-
ності реклами дає змогу прийняти раціональне управлінське 
рішення. Методи, що використовуються для аналізу резуль-
татів маркетингової діяльності, не дають змоги забезпечити 
швидке будування моделі з великою кількістю факторів, яка 
б забезпечувала високу точність. Зважаючи на це, все більшої 
актуальності набуває математичне моделювання як інструмент 
вивчення результатів процесу. У даній роботі представлений 
результат дослідження можливості застосування алгоритму 
імітації відпалу під час побудови математичної моделі визна-
чення ефективності реклами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціалізо-
вана література містить багато інформації щодо існуючих 
методик визначення ефективності реклами, проте рекламна 
комунікація характеризується багатьма факторами, що описані 
лінгвістично, а застосування класичних методик не дає змоги 
здійснити трансформацію лінгвістичних характеристик у мате-
матичні показники і алгоритми, тому виникає необхідність 
застосування нечіткого моделювання, а саме моделювання із 
застосуванням метаеврістичних методів. 

Проблемам формування та розвитку вітчизняної маркетин-
гової аналітичної системи  присвятили свої роботи такі вчені та 
фахівці, як: О.  Амоша, І.  Булєєв, Ю.  Гохберг, О.  Мартякова, 
Ю.  Макогон, О. Новікова, В.  Новицький, В.  Панков, Г.  Ску-
дар, М.  Чумаченко, Н. Янковський та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Застосування нечіткого моделювання під час дослі-
дження результатів рекламної комунікації дає змогу перетво-
рити лінгвістичні дані в математичні формули та алгоритми. 
Такі моделі характеризуються швидкою модифікацією та лег-
кістю інтерпретування результатів. Проте труднощі, що вини-
кають під час застосування класичних методів оптимізації, а 
саме проблема локального екстремуму, спонукають до пошуку 
альтернативних методів. Такими альтернативними методами 
можуть виступати методи метаеврістики, приватним випадком 
яких є алгоритм імітації відпалу.

Мета статті полягає у дослідженні можливості викори-
стання нечіткого моделювання з елементами метаеврістики для 
визначення ефективності реклами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реклама є 
невід'ємною частиною стратегії збуту. Як правило, класична 
реклама являє собою довгострокові проекти, ефективність 
яких не завжди відповідає очікуванням. 

Факторів, які впливають на результат, реклами величезна 
кількість, як контрольованих (якість товару, ціна, сервіс та 
ін.), так і тих, що не залежать від рекламодавця (курс валюти, 
національне законодавство і т. д.). Таким чином, під час оцінки 
ефективності рекламного заходу доводиться стикатися з бага-
токритеріальною оптимізацією.

З огляду на це, пропонується спосіб побудови моделі оці-
нювання ефективності функціонування, який включає в себе:

- формування нечітких правил, на основі яких конструю-
ється модель;

- створення структури моделі;
- розробку процедури оцінювання за моделлю;
- вибір критерію якості для навчання моделі;
- адаптацію параметрів моделі.
Використовувані під час побудови моделі нечіткої нейроме-

режі нечіткі правила мають вигляд:
ПРАВИЛО  k:  ЯКЩО  умова  k  ТО  висновок  k  (Fk),         (1)

де k – номер правила;
Fk – коефіцієнт визначеності, коефіцієнт впевненості або 

ваговий коефіцієнт нечіткого правила (приймає значення з 
інтервалу [0,1]), k ∈ 1,r;

умова k – це сукупність подумов виду:
x1  есть α1

k  И … И xn  есть αn
k                             (2)

висновок k – це висновок виду:
y  есть βk                                             (3)

xi – ім’я вхідної лінгвістичної змінної, що відповідає фак-
тору i ∈ 1,n;

y – ім'я вихідної лінгвістичної змінної, що відповідає комп-
лексному оцінюванню;

αi
k – якісне значення змінної xi, k ∈ 1,r, i ∈ 1,n;

βk – якісне значення змінної y, k ∈ 1,r.
Як базова модель запропонована модель чотиришарової 

нечіткої нейронної мережі, структура якої формується за таким 
принципом:

- вхідний (нульовий) шар містить нейрони, які відповіда-
ють факторам, що впливають на ефективність функціонування, 
кількість нейронів:

N(0) = n;                                                          (4)
- перший шар реалізує фазифікації (процедуру визначення 
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ступеня істинності підумови нечітких правил), його нейрони 
відповідають якісним значенням факторів, кількість нейронів:

∑
=

=
n

i
inN

1

)1( ,                                    (5)
де ni – кількість якісних значень для i-й вхідної лінгвістич-

ної змінної;
- другий шар реалізує агрегування підумови (визначення 

ступеня істинності умови цього правила за ступенями істинно-
сті складових його підумови), кількість нейронів:

rnN
n

i
i ==∏

=1

)2( ,                                (6)

- третій шар реалізує активізацію правил (визначення сту-
пеня істинності укладення цього правила за ступенем істин-
ності його умови і його вагового коефіцієнту), його нейрони 
відповідають висновкам, кількість нейронів:

rnN
n

i
i ==∏

=1

)3( ,                                  (7)
- четвертий (вихідний) шар реалізує агрегування висновків 

(об'єднання ступеня істинності однакових висновків для отри-
мання ступеня істинності підсумкового висновку), кількість 
нейронів:

qN =)4( ,                                        (8)
де q – кількість якісних значень вихідної лінгвістичної 

змінної.
Розробка процедури оцінювання за моделлю включає 

чотири етапи:
- фазифікація;
- агрегування підумови;
- активізація висновків;
- агрегування висновків.
Фазифікація в даній роботі виконується у вигляді:
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де 
- αi

v  та ci
v характеризують основу трикутника;

- bi
v характеризує його вершину;

- xi – вхідна лінгвістична змінна;
- xi – i-та вхідна чітка змінна;
- ys

(1) – ступінь істинності s-ї підумови (ступінь істинності 
того, що кількісному значенню вхідної нечіткої змінної xi від-
повідає v-те якісне значення вхідної лінгвістичної змінної xi).

Агрегування підумови нечіткого правила – процедура 
визначення ступеня істинності умови цього правила за ступе-
нями істинності складових його підумови.

Для агрегування підумови в роботі був обраний спосіб міні-
мального значення, функція активації береться лінійною, тоді:
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де wsk
(2) – бінарна вага зв'язку, який визначається структурою 

моделі нечіткої нейромережі.
У даному випадку активізація укладення нечіткого правила 

– процедура визначення ступеня істинності укладення цього 

правила за ступенем істинності його умови і його вагового кое-
фіцієнту. Ваги зв'язків другого шару мають вигляд:
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(2)=1 w47
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(2)=0 w49
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(2)=1 w56

(2)=0 w57
(2)=0 w58

(2)=1 w59
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(2)=0 w62

(2)=0 w63
(2)=0 w64

(2)=1 w65
(2)=0 w66

(2)=0 w67
(2)=1 w68

(2)=0 w69
(2)=1

Для активізації висновків був обраний спосіб мінімального 
значення, функція активації береться лінійна, тоді:
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де wkk

(3) – вага зв’язку, wkk
(3) = Fk.

Агрегування висновків – процедура об'єднання ступеня 
істинності однакових висновків для отримання ступеня істин-
ності підсумкового висновку.

Для агрегування висновків був обраний спосіб максималь-
ного значення, функція активації береться лінійна. Тоді: 
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де wkj
(4) – бінарна вага зв'язку, який визначається структу-

рою моделі нечіткої нейромережі.
Вибір критерію якості для навчання моделі визначається 

на основі мінімуму середньоквадратичної помилки (різниці 
виходу за моделлю і реального виходу):
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де P – кількість тестових реалізацій;
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 – оцінка ефективності функціону-
вання, отримана по моделі;
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 – реальна оцінка ефективності функці-
онування.

Адаптацію параметрів моделі здійснюємо на основі алго-
ритму клонального відбору з імітацією відпалу, оскільки спо-
соби навчання нейромережевих моделей дають можливість 
вирішення завдання не вище 0,95, причому кращі способи 
мають повільне навчання, а застосування градієнтних методів 
до нечітких нейромереж є важким. Звідси виникає необхідність 
розробки нових метаеврістичних способів адаптації.

Обраний алгоритм клонального відбору з імітацією відпалу 
включає в себе такі блоки:

- уявлення особин і створення вихідної популяції;
- завдання функції мети;
- обчислення афінності;
- оператор клонування;
- оператор мутації;
- додавання нових антитіл;
- оператор редукції;
- умова зупинки.
Подання особин і створення вихідної популяції виглядає 

так. В якості антитіла, яке містить значення параметрів функ-
цій приналежності і являє собою s-ю особину популяції з речо-
вими компонентами, виступає згенерований випадковим чином 
вектор:
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де Q – потужність популяції;
lhk, rhk – ліва і права межі значень k-й компоненти антитіла, 

число компонент антитіла K=3N(1).
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Як фітнес-функцію (показника якості) пропонується вико-
ристовувати критерій (13).

Афінність визначає близькість поточного антитіла до кра-
щого антитіла і обчислюється на основі функції мети у вигляді:
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де Ф(hs)∈[0,1] , якщо Ф(hs)=1, то s-ое антитіло є найкра-
щим, якщо Ф(hs)=0, то s-ое антитіло є найгіршим.

Оператор клонування, який дає змогу відібрати кращі 
особини, тобто значення параметрів функцій приналежності, 
які задовольняють (13), комбінується з імітацією відпалу. Це 
дає змогу визначити ймовірність вибору s-й особини (пев-
них чисельних значень параметрів функцій приналежності) у 
вигляді:
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,
де t – номер ітерації; 
T0  – експериментальний параметр;
β  – експериментальний параметр;
α – параметр клонування, вираховується експериментально;
raund()  – функція, що округляє число до найближчого 

цілого.
Таким чином, на ранніх стадіях роботи алгоритму клональ-

ного відбору для клонування відбираються всі антитіла, що 
забезпечує дослідження всього простору пошуку, а на заключ-
них стадіях відбираються тільки найкращі, що робить пошук 
спрямованим.

Після кросинговеру для забезпечення різноманітності 
антитіл, тобто значень параметрів функцій приналежності, 
які задовольняють (13), використовується оператор мутації. 
У стандартному алгоритмі клонального відбору не здійсню-
ється мутація речових антитіл, тому для задачі оптимізації чис-
лової функції під час створення вихідної популяції формуються 
бінарні антитіла виду:
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та відповідні їм речовинні антитіла виду:
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 – бінарний вектор, що кодує k-ту 
речовинну компоненту антитіла hs. 

Мутація над компонентами бінарного антитіла 
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де α – параметр мутації, що вираховується;
p(hs)  – імовірність мутації антитіла  ;
raund() – функція, яка повертає рівномірно розподілене 

випадкове число в діапазоні [0,1].
Після завершення мутації над бінарними антитілами вико-

нується перетворення бінарного антитіла b̂k в речовинне анти-
тіло ĥs у вигляді:
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де lhk, rhk – ліва і права границі значень k-й компоненти 
антитіла.

Після мутації для забезпечення різноманітності антитіл, 
тобто значень параметрів функцій приналежності, які задо-
вольняють (13), використовується додавання нових антитіл. 
Таке додавання дає змогу отримати нові антитіла з різко від-
мінними властивостями.

В якості j-го нового антитіла виступає згенерований випад-
ковим чином вектор:
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е Q


 – потужність множини нових антитіл.
Пропонується визначити ймовірність появи антитіл за 

допомогою імітації відпалу у вигляді:
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де Pa  – початкова ймовірність додавання.
В якості оператора редукції, який дає змогу вибрати осо-

бини, тобто ті значення параметрів функцій приналежності з 
безлічі отриманого об'єднанням попередньої популяції з резуль-
татами мутації і додавання нових антитіл, використовується 
комбінація рівноймовірної схеми, селекційної схеми і імітації 
відпалу. Рівноймовірна схема – особини попередньої популяції 
і особини, отримані шляхом мутації і додавання нових антитіл, 
об'єднуються з них випадковим чином (з однаковою ймовір-
ністю) вибирається особина без повторень. Селекційна схема 
– особини попередньої популяції і особини, отримані шляхом 
мутації і додавання нових антитіл, об'єднуються і впорядкову-
ються за значенням аффінности. Відбираються перші кращі 
особини. Можливість вибору рівноймовірної схеми і ймовір-
ність вибору селекційної схеми засновані на імітації відпалу.

Особливість запропонованої моделі в тому, що оператор 
клонування, який дає змогу відібрати кращі особини, комбіну-
ється з імітацією відпалу, і це дає можливість відібрати для кло-
нування все антитіла, тобто забезпечити дослідження всього 
простору пошуку і на заключних стадіях відбирати тільки 
кращі антитіла, що робить пошук спрямованим.

Висновки. Привабливість метаеврістичних методів поля-
гає у великій стійкості. Але це методи грубої настройки, що 
вимагають великих часових ресурсів. 

Сформовані логіко-формальні правила, що використовують 
адаптивний нормований поріг, дають змогу зменшити ймовір-
ність неправильного оцінювання. А проведені чисельні дослі-
дження способів розрахунку факторів для розробленої моделі 
нечіткої нейромережі дають змогу визначити, що запропонова-
ний спосіб розрахунку факторів є найбільш ефективним.

До того ж за допомогою метаеврістик обчислюється почат-
кове наближення, локалізоване в області екстремуму, а ось на 
заключному етапі уточнюється положення екстремуму, і це 
вимагає застосування вже класичних методів оптимізації.
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Хасан Али Аль-Абабнех. Построение модели 
определения эффективности функционирования 
рекламы

Аннотация. В статье рассмотрена значимость оп-
ределения эффективности рекламы. Определены базо-
вые характеристики рекламного процесса. Предложено 
для определения эффективности рекламы применение 
математического моделирования, учитывающего спе-
цифику взаимодействия элементов и факторов влия-
ния рекламного процесса. Описаны этапы построения 
модели, основанной на метаэвристических методах. 
Сделаны выводы о возможности применения разрабо-
танной модели определения эффективности рекламы 
на практике и указаны преимущества данной модели.

Ключевые слова: реклама, эффективность ре-
кламы, математическое моделирование, метаэвристика, 
нечеткая нейросеть.

Hassan Ali Al-Ababneh. Constructing a model of 
determining the efficiency of advertising

Summary. The article discusses the importance of 
determining the effectiveness of advertising. Determined 
the basic characteristics of the advertising process. It is 
proposed to determine the effectiveness of advertising 
the use of mathematical modeling that takes into account 
the specificity of the interaction of elements and factors 
influence the advertising process. Stages of building a 
model based on metaevristichnih methods. Conclusions on 
the possibility of application of the developed model for 
determining the effectiveness of advertising in practice and 
given the advantage of this model.

Keywords: advertising, advertising effectiveness, 
mathematical modeling, metaevristika, fuzzy neural 
network.
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