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ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ 
БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ЛІБЕРТАРІАНСТВА

У статті розглядаються проблеми розвитку професійного менеджменту в системі 
базових принципів лібертаріанства. Визначається необхідність розвитку професійного ме-
неджменту і забезпечення його інноваційної динаміки. Аналізуються ключові ідеї ліберта-
ріанства і їх вплив на розвиток системи управління. Приводиться характеристика базових 
принципів лібертаріанства з визначенням особливостей кожного принципу і особливостей 
їх управлінського супроводу. Розглядається необхідність дослідження і управлінського ви-
користання принципів лібертаріанства. Доказується важливість розвитку інноваційної еконо-
міки і адекватних процесів її управлінського супроводу. Проводиться аналіз системної якості 
професійної системи менеджменту в контексті принципів лібертаріанства. Визначаються 
особливості ефективності і результативності управлінської праці. Звертається увага на необ-
хідність спеціалізованої професійної підготовки управлінських кадрів державних інституцій. 
Показана важливість реальної дії принципів лібертаріанства: індивідуальність, свобода, до-
брочесність виробництва. Особлива увага приділяється лібертаріанському підходу до вста-
новлення миру. Звертається увага на причини розвитку лібертаріанських ідей в сучасному 
українському суспільстві. Пропонується певний спектр дій щодо професіоналізації управлін-
ської діяльності в Україні. Розглядаються особливості і причини формування етатистського 
консенсуса і реакція лібертаріанства. Звертається увага на необхідність подальшого вивчення 
лібертаріанства з метою залучення його ідей до реформаторської діяльності в Україні.      

Ключові слова: професійний менеджмент; якість управлінської діяльності; 
ефективність і результативність менеджменту; лібертаріанство; ключові ідеї лібертаріан-
ства; базові принципи лібертаріанства; інноваційна динаміка менеджменту; процеси адап-
тації менеджменту; етатистський консенсус; обмежений уряд; індивідуалізм і свобода; лі-
бертаріанська держава; інноваційна економіка; розвиток суспільства.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах соціально-еконо-
мічного розвитку України досить наполегливо і часто звертається 
увага на необхідність професіональної підготовки управлінських 
кадрів. Ми усі зараз знаходимося в такій реальності, яка потре-
бує наших виважених професійних дій майже в усьому, що скла-
дає систему потреб формування і розвитку майбутнього іннова-
ційного суспільства. Особлива увага приділяється професійній 
якості сучасної управлінської діяльності як в системі бізнесу, так 
і в системі державного управління. Політична діяльність також 
потребує якісної системи менеджменту. Суспільство щоразу не 
може виявляти поблажливість  до безвідповідальності управлін-
ських кадрів за результати їх професійної діяльності, хоча і саме 
суспільство не менше несе відповідальність за такий стан речей. 
Велика проблема виникає і в тому, що такі недолугі управлінці не 
тільки не вміють якісно працювати, але вони досить часто  зовсім 
не здатні до спеціалізованого професійного навчання та, навіть, 
не знають і не хочуть знати реальних кордонів своєї некомпетент-
ності. Великий гріх перед народом – дати словами  надію, але при 
цьому не вміти і не знати як це досягти.  Виникає питання, – або 
суспільство є неспроможним підготувати і доручити саме підго-
товленим управлінцям займатися управлінською діяльністю, або 
самі управлінці ні в що не ставлять свій народ і користуються 
його певною безвідповідальністю і пасивністю. Скоріше всього 
існують ці дві ситуації одночасно і, можливо, ще багато інших 
існує проблем, які спотворюють принципи професійної відпові-
дальності і культури менеджменту. Така диспозиція професійно-
го менеджменту у  владі стає реальною перешкодою до іннова-
ційного розвитку сучасного суспільства. Владу не люблять, їй не 
довіряють, її критикують, але разом з тим, терплять. А все тому, 
що влада завжди віддзеркалює реальний потенціал свого народу 
і рівень розвитку суспільства, а оскільки саме народ певним чи-
ном голосує на періодичних виборах і тому повинен нести також 
відповідальність за свій вибір.  Як у бідній країні не може бути 
багатих університетів, так і у слабкої інтелектуальної спільноти 
людей не може бути професійного і компетентного керівництва. 
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Кожен учасник управлінського процесу може думати про себе 
з певною величчю, бути по-своєму амбіційним і неповторним, 
але, на жаль, все це не більше ніж професійна ілюзія. Особли-
во потребує уваги той факт, що постійна професійна ілюзія щодо 
правдивого досягнення ефективності та результативності управ-
лінської діяльності набагато гірша, ніж, власне, незнання самої 
професійної системи менеджменту. Такий стан речей необхідно 
негайно змінювати, не даючи ніяких шансів для діяльності такої 
«управлінської еліти», яка живе ілюзіями своїх неперевершених 
управлінських здібностей.   Лібертаріанство дає деякі відповіді 
на такі проблеми і допомагає суспільству визначитися в певних 
практичних діях, які можуть дати нові орієнтири для розвитку на-
уки, аналітики і практики професійної системи менеджменту.

Також важливо визначити роль певних державних інституцій, 
які вже на протязі довгого часу не дають потрібної результатив-
ності для соціально-економічного розвитку та постійно створю-
ють конфлікт інтересів і не працюють для реалізації заявленої 
мети – створення суспільних благ для людей. Цей факт є настіль-
ки очевидним, що, навіть, не потребує доказів, а лише готує до 
думки, що діяльність державних органів потребує радикальної 
трансформації і визначення нових критеріїв їх управлінської ре-
зультативності. На думку Ф. Фукуями потрібна «політична сис-
тема, яка підтримує баланс між державою, правом і підзвітністю, 
практично і морально обов’язкова для будь-якого суспільства. 
Всім суспільствам потрібна держава, здатна сконцентрувати до-
статньо сили, щоб захистити себе від зовнішніх та внутрішніх 
загроз і забезпечити виконання загальновизнаних законів. Усі 
суспільства повинні за допомогою законів встановити порядок 
використання влади та забезпечити їх безособове застосування 
щодо всіх громадян, не допускаючи жодних винятків для вузьких 
привілейованих кіл. При цьому державна влада повинна не тіль-
ки реагувати на запити еліт та груп, представлених в урядових 
структурах, а й служити інтересам суспільства загалом. Потрібні 
також мирні механізми розв’язання конфліктів, які неминуче ви-
никають у плюралістичних суспільствах» [15, с. 45]. Також на пе-
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реконання Ф. Фукуями поява цих трьох груп інститутів (держава, 
право, підзвітність) – це є універсальний імператив, який актуалі-
зується в процесі розвитку всіх людських суспільств. 

Сьогодні досить поширеною у світі є думка, що на передові по-
зиції  формування і розвитку сучасного інноваційного суспільства 
можуть вивести стратегічні ідеї лібертаріанства [2; 4; 10, с. 35–42]. 
Для України це також має певну особливість і перспективу для по-
дальшого розвитку. Так, як зазначає український дослідник лі-
бертаріанства В. Золотарьов, що «Україна має відмінні умови для 
того, щоб стати «першою лібертаріанською країною». Тут дуже 
сильний індивідуалізм і дуже високою є недовіра до держави. У 
нас непоганий рівень самоорганізації, про що говорять два Май-
дани, волонтерство та добровольчий рух. Україна, на щастя, не 
є членом ЄС і не сильно обмежена міжнародними домовленос-
тями у виборі внутрішньої політики. Українці чітко ототожню-
ють загрозу своєму добробуту з чиновниками. Їх поведінка явно 
демонструє ідею того, що чим менше чиновники втручаються в 
наше життя, тим краще. Для того, щоб зробити свою країну про-
цвітаючою, українцям просто потрібно усвідомити власну пове-
дінку і перестати лицемірити з приводу «держави» і «загального 
блага». Коли критично значна частина українців зробить це, ми 
прокинемося в іншій країні» [2, с. 15–16]. В таких обставинах 
виникає багато різних проблем щодо впливу лібертаріанства на 
розвиток професійної системи менеджменту. А саме, яким чином 
професійний менеджмент може вписатися в базові ідеї розвитку 
лібертаріанства в Україні, яка повинна пройти внутрішня транс-
формація професійної системи менеджменту [7, с. 29–31]. В той 
же час, необхідні дослідження щодо створення попередніх умов 
для часткового чи повного впровадження ідей лібертаріанства і 
наскільки дана ідеологія може трансформувати реальні механіз-
ми управлінського супроводу сучасних процесів розвитку органі-
зацій і суспільства в цілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 
базових ідей і проблем розвитку лібертаріанства сьогодні є до-
сить актуальним завданням для багатьох авторів, які, в більшості 
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випадків, і самі є її активними прихильниками. Насамперед, це 
Д. Боуз [4], Н. Мойзес [12], М. Фрідман [10], Ф. Фукуяма [15]. Се-
ред українських дослідників лібертаріанства важливо зазначити 
В. Золотарьова, С. Башлакова, В. Хохлова [2], які показали дея-
кі особливості впровадження ідей лібертаріанства для України. 
В той же час, поки незначна кількість дослідників розглядають 
впровадження базових принципів лібертаріанства в контексті роз-
витку професійної системи менеджменту. А це є досить важли-
вим питанням для суспільства в контексті подальшого розвитку 
процесів четвертої промислової революції і «нової нормальності» 
професійної системи менеджменту [1; 2; 6].

Мета статті. Визначити особливості інноваційної динаміки 
системи професійного менеджменту з позицій впровадження 
і використання базових принципів лібертаріанства в розвитку 
окремих організацій (груп людей) та інноваційного суспільства 
в цілому.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Історичний роз-
виток багатьох держав показує, що, які б не були особливості роз-
витку конкретної країни, майже завжди менш розвинуті  країни 
намагаються впроваджувати технології соціально-економічного 
розвитку більш розвинутих країн світу. Передові країни світу ста-
ють певним взірцем політичного, технологічного, соціально-еко-
номічного розвитку для країн, які тільки намагаються використо-
вувати цей цивілізаційний досвід. Однак, саме  розвинуті країни 
світу першими починають досліджувати нові теорії, механізми 
і процеси, які формують нову картину інноваційного розвитку 
всього світу. Все це потребує розробки нових підходів до розви-
тку професійної системи менеджменту, яка повинна забезпечува-
ти якісний (ефективний і результативний) управлінський супро-
від (механізм) практичної реалізації усіх напрямків і сфер інно-
ваційного зростання сучасного суспільства. Наприклад, США – в 
цілому вільна і процвітаюча країна, навіщо потрібна якась нова 
філософія правління. Хіба там погано жити при існуючій систе-
мі?  Але далеко не все, уже існуюче, формує стратегічні можли-
вості для необхідного розвитку. Так, відомий американський до-
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слідник лібертаріанства Д. Боуз називає три причини, за якими 
на початку ХХІ століття лібертаріанство може стати правильним 
вибором для США [4, с. 12–13].

По-перше. Ми навіть близько не підійшли до того процвітання, 
яке могло б мати місце. У світі глобальних ринків і прискорення 
технологічних змін ми не повинні рости темпами сорокарічної 
давності – ми повинні рости швидше. Більшою мірою поклада-
ючись на ринки та індивідуальне підприємництво, ми забезпечу-
вали б більш високий рівень добробуту всім нам, що особливо 
важливо для тих, хто сьогодні знедолений.

По-друге. На думку американського суспільства (більше 52 % 
опитаних) наш уряд став занадто могутнім і вже починає стано-
вити загрозу нашій свободі. Уряд збирає занадто багато податків, 
занадто активно займається регулюванням і втручається куди не 
слід. Частішають спроби уряду забрати приватну власність без су-
дового розгляду. Дані обставини змушують побоюватися такого 
уряду, який  вийшов з під контролю, і це нагадує суспільству про 
необхідність відновити жорсткі обмеження влади.

По-третє. В мінливому світі, де кожна людина буде мати без-
прецедентний доступ до інформації, централізована бюрократія і 
примусові правила просто не зможуть встигати за реальною еко-
номікою. Існування світових ринків капіталу означає, що інвесто-
ри не залишаться заручниками національних урядів та їх подат-
кових систем з надмірно високими ставками оподаткування. Роз-
виток телекомунікацій призведе до того, що все більше і більше 
працівників також отримають можливість сховатися від високих 
податків і інших намірів нав’язливого уряду. У ХХI столітті про-
цвітатимуть країни, які активно залучають продуктивних людей. 
У безмежне майбутнє можна потрапити, тільки маючи обмеже-
ний уряд.

Таким чином, Д. Боуз пов’язує майбутній розвиток глобалізо-
ваної інноваційної економіки з необхідністю використання лібер-
таріанства, як головної парадигми розвитку цифрового суспіль-
ства, і що важливо, – в глобальному вимірі з певною диференці-
ацією політичної і соціально-економічної активності майже усіх 
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держав світу. Д. Боуз пояснює, «чому відродження лібертаріан-
ства відбувається саме зараз? Основна причина в тому, що в ХХ 
столітті були випробувані усі альтернативи лібертаріанства  – фа-
шизм, комунізм, соціалізм, держава всезагального добробуту, – і 
жодна з них не змогла забезпечити мир, процвітання і свободу»  
[4, с. 14]. Масштабні трансформації, які потребують усі країни 
світу, не були підкріплені якісним управлінським супроводом 
(менеджментом), а тому потерпіли крах, або затягнулись в часі і в 
пошуках реальної позитивної для суспільства кінцевої результа-
тивності. Фактично «нездатність західних держав виконати свої 
обіцянки забезпечити процвітання, безпеку і соціальну справед-
ливість укупі з безуспішними спробами реформ призвела в усіх 
країнах Заходу до глибокого розчарування в політиках» [4, с. 19]. 
Все це в повній мірі стосується і України. Професійна неспро-
можність управлінців усіх рівнів і сфер діяльності вирішувати 
стратегічні і тактичні питання соціально-економічного розви-
тку українського суспільства досягла уже критичної точки, яку, у 
певному сенсі, варто назвати «точкою управлінського безглуздя», 
коли на самі важливі функціональні напрямки управлінської ді-
яльності призначаються абсолютно не підготовлені, але з вели-
кими особистими амбіціями кандидати у більшості з політичного 
середовища, а не професійного. Особливо це стосується уряду і 
його різноманітних структурних організацій. Саме в таких струк-
турах професійний менеджмент повинен бути на самому високо-
му якісному рівні розвитку з позицій ефективності (професійний 
потенціал вищого ґатунку) і результативності (практична реалі-
зація стратегічних і тактичних цілей). Управлінський кадровий 
потенціал держави необхідно спочатку підготувати, а потім   сис-
темно навчати на протязі усієї управлінської кар’єри. Необхід-
на системна політика підготовки і використання управлінських 
кадрів та високий рівень розуміння стосовно розвитку процесу 
професіоналізації управлінської діяльності, як основи соціально-
економічного зростання інноваційного суспільства.

Історичний досвід формування лібертаріанства пов’язаний 
з цілою низкою фундаментальних досліджень відомих вчених і 
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мислителів, які на протязі досить великого періоду часу сформу-
вали його базові ідеї. Визначимо деякі співвідношення цих ба-
зових ідей і характерних особливостей розвитку професійного 
менеджменту (табл. 1).

Таблиця 1
Базові ідеї лібертаріанства і професійного менеджменту 

Представник Базова ідея
лібертаріанства

Базова ідея 
менеджменту

Леонард Рід 
(1898–1983)

Соціалізм чудово 
перерозподіляє 
багатство, але він 
абсолютно нездатний 
створювати багатство

Якісний 
управлінський 
супровід процесів 
створення 
матеріальних, 
інтелектуальних і 
духовних цінностей 
інноваційного 
суспільства

Фредерік Бастіа 
(1801–1850)

Протекціонізм жертвує 
споживачем заради 
виробника, тобто метою 
заради засобів

Повна реалізація 
управлінського 
процесу щодо 
пріоритетного 
задоволення 
споживачів 
інноваційним 
продуктом 
найкращого ґатунку



19

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Лао-Цзи 
(601–533 до н.е )

Вільного можна 
підкорити, не 
можна виправити. 
Адже неможливо 
вдосконалити море або 
вітер

Підтримка розвитку 
професійної свободи, 
інноваційного 
мислення і 
технологічно 
визначеної 
креативної 
діяльності 
професійного 
менеджменту

Людвіг фон 
Мізес 
(1881–1973)

Тільки індивіди діють Розвиток 
індивідуальності 
в професійній 
діяльності 
управлінських 
кадрів, системне 
визначення критеріїв 
особистих якостей 
менеджерів нової 
формації

Джон Локк 
(1632–1704)

Всі люди створені 
рівними і незалежними. 
Ніхто не може завдавати 
шкоди життю, здоров’ю, 
свободі і власності 
іншого

Необхідна якість 
управлінської 
діяльності щодо 
абсолютної 
підтримки і 
збереження вказаних 
процесів суспільного 
життя

продовження Таблиці 1
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Фрідріх Хайек 
(1899–1982)

Соціальні інститути не 
є результатом наших 
намірів

Управлінський 
супровід процесу 
створення 
соціальних 
інституцій, які 
створюються і 
функціонують 
завдяки народній 
правосвідомості, а не 
волі правителів

Франц 
Оппенгеймер 
(1864–1943)

Я стверджую, що 
існує два принципово 
протилежних способів 
придбання багатства – 
«політичні методи» за 
допомогою примусу і 
«економічні методи» 
за допомогою мирного 
обміну. Держава є 
організацією політичних 
методів

Управлінські гарантії 
підтримки процесу 
з використанням 
економічних 
методів створення і 
придбання багатства

Мюррей Ротбард 
(1926–1995)

Податки – це грабіж, 
причому відкритий 
і відвертий грабіж 
в масштабах, які не 
снилися жодному 
злочинцеві

Якісний 
управлінський 
супровід процесу 
диференціації 
податкової
системи щодо 
чіткого визначення 
каналів надходження 
податків у державні 
інституції і контроль 
за їх правильним 
використанням

Джерело: сформовано авторами на основі [2, с. 7-16; 4, с. 39-73].

продовження Таблиці 1
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Зважаючи на вищезазначене важливо звернути увагу на катего-
рію, яка характеризує систему державного правління з позиції до-
мінування влади держави.

Етатизм, статизм (від фр. État або англ. State – держава) – напрям 
політичної думки, який розглядає державу як найвищий результат і 
мету суспільного розвитку. Лібертаріанство виникло як спроба від-
родити лібералізм в рамках етатистського консенсусу, що з немину-
чістю призвело до виходу лібертаріанства за рамки цього консенсусу.

Практика розвитку багатьох держав світу показує, що «лібер-
таріанська держава» в повному сенсі цього поняття поки що не 
з’явилася. «Після другої світової війни перемогла ліберальна версія 
етатистського консенсусу. Вона полягає в тому, що природне право 
охороняється писаною конституцією, яка захищає основні права, 
свободу контрактів, недоторканість особи і прав власності. Держава 
забезпечує однакові для всіх закони і їх виконання, суверенітет наро-
ду реалізується через регулярні вибори, владу можна змінити і вона 
відображає волю більшості. Всі політичні ідеології поділяли цей 
консенсус. Навіть радикали не зазіхали на його основи» [2, с. 14].

Як відмічає далі В. Золотарьов: «лібертаріанство протистоїть не 
якійсь окремій ідеології, а «етатистського консенсусу» в цілому. Для 
лібертаріанства «політичний спектр» є не більше ніж фікція. Полі-
тичні ідеології розташовуються на одній прямій, крайньою справа є 
лібертаріанство, крайньою зліва, тобто самою етатистською, є кому-
нізм. Все інше – лише версії етатизму, різного ступеня жорсткості» 
[2, с. 14–15].

Однак, необхідно зазначити, що в управлінській діяльності при-
йняття крайніх позицій є питанням досить спірним, завжди цінува-
лось в менеджменті почуття міри, пропорції та пошук необхідного 
компромісу. Крайні позиції в системі прийняття управлінських рі-
шень, особливо в сучасних умовах інноваційного розвитку, не є 
ефективними і результативними, оскільки кожне інтелектуальне і 
високопрофесійне середовище потребує, в більшості випадків, при-
йняття саме компромісних рішень. 

Розглянемо зв’язок професійного менеджменту з базовими 
принципами лібертаріанства на основі порівняльного аналізу, що 
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представлений в табл. 2. Головною ідеєю такого аналізу є можли-
вість форматування певних управлінських компетенцій у відпо-
відності до кожного базового принципу лібертаріанства. Ліберта-
ріанська перспектива розвитку професійного менеджменту у ХХІ 
столітті є досить продуктивним завданням, оскільки розглядають-
ся нові технології управлінської діяльності, які співзвучні розвитку 
процесів четвертої промислової революції і епохи сингулярності  
[3, с. 17–20, 136–145]. Крім того, ведеться активний пошук но-
вий ідей щодо розвитку професійної системи менеджменту, управ-
лінської науки і освіти, процесів професіоналізації управлінської 
діяльності [1; 6; 7; 8]. Важливо також зазначити, що політичний 
занепад влади, проблеми соціально-економічного розвитку і бід-
ність країн, у більшості випадків, пов’язують з відсутністю якісної 
системи менеджменту [12, с.279–282; 15, с. 54–58].

Таблиця 2
Базові принципи лібертаріанства і професійний менеджмент

лібертаріанства. Лібертаріанська перспектива розвитку професійного 
менеджменту у ХХІ столітті є досить продуктивним завданням, оскільки 
розглядаються нові технології управлінської діяльності, які співзвучні 
розвитку процесів четвертої промислової революції і епохи сингулярності [3, 
с. 17-20, 136-145]. Крім того, ведеться активний пошук новий ідей щодо 
розвитку професійної системи менеджменту, управлінської науки і освіти, 
процесів професіоналізації управлінської діяльності [1; 6; 7; 8]. Важливо 
також зазначити, що політичний занепад влади, проблеми соціально-
економічного розвитку і бідність країн, у більшості випадків, пов’язують з 
відсутністю якісної системи менеджменту [12, с.279-282; 15, с. 54-58].      

 
                                                                                                       Таблиця 2 

Базові принципи лібертаріанства і професійний менеджмент 
 
 

Базові принципи Характеристика Професійний менеджмент 
Індивідуалізм Елементарною одиницею соціального 

аналізу лібертаріанці вважають 
окрему людину, індивіда. Тільки 
індивіди роблять вибір і відповідають 
за свої дії. Лібертаріанська думка 
підкреслює гідність кожного 
індивіда, яка тягне за собою як права, 
так і обов’язки. 
 

Персонофікація і особиста 
відповідальність за 
прийняття управлінських 
рішень; розвиток 
індивідуальної професійної 
культури; організаційна 
синергія командної роботи 
компетентних і креативних 
особистостей 

Права особистості Люди є носіями моралі, вони мають 
право на захист свого життя, свободи 
і власності. Ці права не надаються 
державою або суспільством; вони 
притаманні природі людей. 
Правильність того, що люди мають 
гарантію цих прав, зрозуміло 
інтуїтивно; тягар відповідальності 
має лежати на тих, хто відбирає права 
людей 
 

Управлінська еліта як 
особлива суспільна  
цінність, яка: професійно 
(якісно і адекватно) 
підготовлена; здатна до 
необхідних 
реформаторських  дій; 
відповідальна за прийняття 
рішень; орієнтована на 
позитивний і якісний 
результат; є моральним 
авторитетом для підлеглих і 
колег; визнає необхідність 
системних змін; розкриває і 
постійно формує свій 
потенціал та професійні 
здібності для інноваційного 
розвитку 

Стихійний порядок Для того, щоб люди могли вижити і 
повністю себе реалізувати, в 
суспільстві повинен підтримуватися 
високий рівень порядку. 

Правильний управлінський 
супровід процесу 
концентрації зусиль для 
створення і використання в 
суспільстві окремих 
індивідуальностей і 
особистостей, що в 
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Права особистості Люди є носіями моралі, вони мають 
право на захист свого життя, свободи 
і власності. Ці права не надаються 
державою або суспільством; вони 
притаманні природі людей. 
Правильність того, що люди мають 
гарантію цих прав, зрозуміло 
інтуїтивно; тягар відповідальності 
має лежати на тих, хто відбирає права 
людей 
 

Управлінська еліта як 
особлива суспільна  
цінність, яка: професійно 
(якісно і адекватно) 
підготовлена; здатна до 
необхідних 
реформаторських  дій; 
відповідальна за прийняття 
рішень; орієнтована на 
позитивний і якісний 
результат; є моральним 
авторитетом для підлеглих і 
колег; визнає необхідність 
системних змін; розкриває і 
постійно формує свій 
потенціал та професійні 
здібності для інноваційного 
розвитку 

Стихійний порядок Для того, щоб люди могли вижити і 
повністю себе реалізувати, в 
суспільстві повинен підтримуватися 
високий рівень порядку. 

Правильний управлінський 
супровід процесу 
концентрації зусиль для 
створення і використання в 
суспільстві окремих 
індивідуальностей і 
особистостей, що в 
результаті формує високу 
ступінь технологічного 
порядку інноваційного 
суспільства 

Верховенство 
права 

Лібертаріанство пропонує 
суспільство свободи в рамках закону, 
де люди вільні жити своїм життям до 
тих пір, поки вони поважають рівні 
права інших. Верховенство права 
означає, що люди підкоряються 
загальноприйнятим і спонтанно 
розробленим юридичним правилам, а 
не довільним наказам правителів 

Професійний менеджмент 
нової формації вміє 
досягати ефективності і 
результативності дій в 
межах чинного 
законодавства (а в разі 
потреби – системно його 
змінювати з метою 
створення необхідних умов 
для більш значущої 
результативності розвитку 
організацій і суспільства) 

Обмежений уряд Для забезпечення права людей 
засновують уряд. Лібертаріанці 
відчувають сильну антипатію до 
концентрації влади, оскільки, за 
висловом Лорда Актона, «влада 
розбещує, а абсолютна влада 
розбещує абсолютно». Необхідно 
розділити і обмежити владу, а це 
означає головним чином обмежити 
уряд – як правило, за допомогою 
писаної конституції, яка чітко 
перераховує і обмежує 
повноваження, які люди делегують 
уряду. 

Визначення і диференціація 
центрів прийняття 
управлінських рішень з 
позицій їх суспільної і 
групової (організації 
ділового і громадського 
сектору) результативності. 
Системний перегляд і 
необхідне обмеження (або 
повна заборона) діяльності 
щодо процесів концентрації 
і монополізації влади. 

Вільні ринки Для виживання і процвітання людям 
необхідно займатися економічною 
діяльністю. Вільні ринки – це 
економічна система, що складається з 
вільних людей, наявність яких 
необхідна для створення багатства. 
Лібертаріанці вважають, що люди 
будуть і більш вільними, і більш 
багатшими, якщо втручання уряду в 
їх економічний вибір буде 
мінімізовано. 

Якісний управлінський 
супровід (механізм) процесу 
створення умов для 
економічної діяльності 
людей. Пріоритетна 
підтримка економічної 
діяльності щодо 
виробництва дійсно 
матеріальних та 
інтелектуальних цінностей і 
створення багатства. 

Доброчесність 
виробництва 

Лібертаріанці завжди відстоювали 
право людей самим розпоряджатися 
плодами своєї праці. Ці зусилля 
сформували в суспільстві почуття 
поваги до роботи і виробництва і, що 
особливо важливо, до зростаючого 
середнього класу. 
 

Створення необхідних умов 
для розвитку суспільства, 
коли організації малого і 
середнього бізнесу (ділова 
активність середнього 
класу) звільняються від 
податків взагалі або 
частково. Управлінська 
діяльність щодо повної 
зміни державної податкової 
системи в контексті 

продовження Таблиці 2



24

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

результаті формує високу 
ступінь технологічного 
порядку інноваційного 
суспільства 

Верховенство 
права 

Лібертаріанство пропонує 
суспільство свободи в рамках закону, 
де люди вільні жити своїм життям до 
тих пір, поки вони поважають рівні 
права інших. Верховенство права 
означає, що люди підкоряються 
загальноприйнятим і спонтанно 
розробленим юридичним правилам, а 
не довільним наказам правителів 

Професійний менеджмент 
нової формації вміє 
досягати ефективності і 
результативності дій в 
межах чинного 
законодавства (а в разі 
потреби – системно його 
змінювати з метою 
створення необхідних умов 
для більш значущої 
результативності розвитку 
організацій і суспільства) 

Обмежений уряд Для забезпечення права людей 
засновують уряд. Лібертаріанці 
відчувають сильну антипатію до 
концентрації влади, оскільки, за 
висловом Лорда Актона, «влада 
розбещує, а абсолютна влада 
розбещує абсолютно». Необхідно 
розділити і обмежити владу, а це 
означає головним чином обмежити 
уряд – як правило, за допомогою 
писаної конституції, яка чітко 
перераховує і обмежує 
повноваження, які люди делегують 
уряду. 

Визначення і диференціація 
центрів прийняття 
управлінських рішень з 
позицій їх суспільної і 
групової (організації 
ділового і громадського 
сектору) результативності. 
Системний перегляд і 
необхідне обмеження (або 
повна заборона) діяльності 
щодо процесів концентрації 
і монополізації влади. 

Вільні ринки Для виживання і процвітання людям 
необхідно займатися економічною 
діяльністю. Вільні ринки – це 
економічна система, що складається з 
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інтелектуальних цінностей і 
створення багатства. 
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виробництва 

Лібертаріанці завжди відстоювали 
право людей самим розпоряджатися 
плодами своєї праці. Ці зусилля 
сформували в суспільстві почуття 
поваги до роботи і виробництва і, що 
особливо важливо, до зростаючого 
середнього класу. 
 

Створення необхідних умов 
для розвитку суспільства, 
коли організації малого і 
середнього бізнесу (ділова 
активність середнього 
класу) звільняються від 
податків взагалі або 
частково. Управлінська 
діяльність щодо повної 
зміни державної податкової 
системи в контексті 
принципів лібертаріанства. 
Ефективні державні 
інституції потребують 
необхідної (визначеної 
суспільством) ресурсної 
бази, а неефективні – 
потребують необмежену 
кількість ресурсів і 
відсутність контролю за їх 
використанням 

Природна гармонія 
інтересів 

Завдяки дії вільного ринку 
процвітають всі і не існує ніяких 
непереборних конфліктів. Тільки 
коли держава втручається в ці 
відносини, люди опиняються 
втягнутими в групові конфлікти і 
змушені організовуватися і боротися 
з іншими групами за шматок 
політичної влади. 
 

Завдання професійного 
менеджменту – створення 
умов для гармонізації 
інтересів членів групи і 
групи в цілому з іншими 
групами суспільства. 
Гармонізація мотиваційних 
цінностей усіх учасників 
управлінського процесу є 
первинним і по якості 
фундаментальним 
завданням професійного 
менеджменту 

Мир. Лібертаріанці завжди боролися проти 
одвічного прокляття життя людей –
це війни. Вони розуміли, що війна 
несе за собою смерть і руйнування, 
підриває сім’ю і економіку та 
зосереджує все більшу владу в руках 
правлячого класу (останнє пояснює 
чому правителі не завжди розділяють 
прагнення більшої частини 
суспільства до миру). 

В розумінні дійсно 
професійного менеджменту 
війна – це продовження 
конкурентної боротьби в 
умовах, коли менеджмент 
усіх ієрархічних рівнів 
попередньо показав свою 
абсолютну професійну 
некомпетентність, 
обмеженість, економічну 
жадність, аморальність і 
боягузтво. Мир – це 
творіння професійного 
менеджменту, який став на 
захист природної гармонії 
інтересів людей двох чи 
більше конфліктуючих 
сторін. Протягом всієї 
людської історії війна, як 
правило, була спільним 
ворогом мирних 
продуктивних людей по 
обидві сторони конфлікту 

 
Джерело: складено авторами на основі [4, с. 26-30; 10, с. 35-42]. 

 
Професійна діяльність управлінських кадрів має достатньо точні 

критерії оцінки з позицій її реальної ефективності і результативності. 
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Джерело: складено авторами на основі [4, с. 26–30; 10, с. 35–42].
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тегічних планів розвитку окремих економічних організацій. Від-
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повідаючи за якість таких механізмів, менеджмент в повній мірі 
несе системну відповідальність за результати своєї діяльності і 
їх значення для позитивного суспільного розвитку. Різноманіття 
політичних поглядів на вирішення тих чи інших проблем не по-
винно впливати на прийняття управлінських рішень, особливо ті 
політичні підходи, які не є ефективними і не ведуть до необхідних 
позитивних результатів як для окремої організації, так і суспіль-
ства в цілому. Іншими слова це визначається як попередні умови 
якісної управлінської роботи, – бізнес і професійний менеджмент 
повинні бути відокремлені від політики. Необхідно також розу-
міти, що бізнес і менеджмент – це теж різні речі, різна система 
суспільної поведінки і різна система знань. Тому різні варіанти 
поєднання політики, бізнесу і менеджменту ні до чого позитивно-
го не приведуть. Суспільству необхідно визнати, що політик, біз-
несмен і менеджер є представниками абсолютно різних професій 
з різними цільовими характеристиками діяльності. Вільний пере-
хід з однієї такої професії в іншу, без врахування певних критеріїв 
професійної компетенції та спеціалізованої підготовки, є суспіль-
но шкідливим явищем. Така ситуація є недопустимою розкішшю 
в сучасному інноваційному суспільстві, оскільки активно руйнує 
процеси, насамперед, професіоналізації управлінської діяльності, 
доводячи цю діяльність до стану системної профанації.  

На нашу думку, виважене впровадження, попередньо дослі-
джених і системно оцінених, ідей лібертаріанства може створи-
ти в суспільстві умови, при яких отримають додаткові імпульси 
до розвитку процеси професіоналізації управлінської діяльності, 
активного використання принципів управлінського конституціо-
налізму та впровадження основних позицій демократичної мери-
тократії [7; 8]. В сучасній українській реальності важливо знайти 
управлінські механізми формування інноваційної економіки, які 
зможуть в повній мірі створити і задіяти стимули для соціаль-
но-економічного зростання та досягнення повноцінного цивіліза-
ційного благополуччя усього народу України. Досягти цього буде 
неможливо без професійних зусиль спеціалістів різного профілю 
і направленості, без зусиль фундаментальної і прикладної науки, 
без зусиль сучасної освіти і системи охорони здоров’я людей, але 
головне – без зусиль якісної управлінської складової усієї систем-
ної цієї діяльності. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
СИСТЕМЕ БАЗОВЫХ
ПРИНЦИПОВ ЛИБЕРТАРИАНСТВА

В статье рассматриваются проблемы развития профессионального менед-
жмента в системе базовых принципов либертарианства. Определяется необходи-
мость развития профессионального менеджмента и обеспечения его инновацион-
ной динамики. Анализируются ключевые идеи либертарианства и их влияние на 
развитие системы управления. Приводится характеристика базовых принципов ли-
бертарианства с определением особенностей каждого принципа и особенностей их 
управленческого сопровождения. Рассматривается необходимость исследования и 
управленческого использования принципов либертарианства. Доказывается важ-
ность развития инновационной экономики и адекватных процессов ее управленче-
ского сопровождения. Проводится анализ системного качества профессиональной 
системы менеджмента в контексте принципов либертарианства. Определяются 
особенности эффективности и результативности управленческого труда. Обраща-
ется внимание на необходимость специализированной профессиональной подго-
товки управленческих кадров государственных учреждений. Показана важность 
реального действия принципов либертарианства: индивидуальность, свобода, до-
бродетель производства. Особое внимание уделяется либертарианскому подходу к 
установлению мира. Обращается внимание на причины развития либертарианских 
идей в современном украинском обществе. Предлагается определенный спектр 
действий по профессионализации управленческой деятельности в Украине. Рас-
сматриваются особенности и причины формирования этатистского консенсуса и 
реакция либертарианства. Обращается внимание на необходимость дальнейшего 
изучения либертарианства с целью привлечения его идей к реформаторской дея-
тельности в Украине.

Ключевые слова: профессиональный менеджмент; качество управлен-
ческой деятельности; эффективность и результативность менеджмента; либерта-
рианство; ключевые идеи либертарианства; базовые принципы либертарианства; 
инновационная динамика менеджмента; процессы адаптации менеджмента; эта-
тистский консенсус; ограниченное правительство; индивидуализм и свобода; ли-
бертарианское государство; инновационная экономика; развитие общества.
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PROFESSIONAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM 
OF BASIC PINCIPLES OF LIBERTARIANISM

The article deals with the problems of professional management development 
in the system of basic principles of libertarianism. The necessity to develop professional 
management and ensure its innovative dynamics is determined. The key ideas of libertar-
ianism and their influence on the development of the management system are analyzed. 
Characterization of the basic principles of libertarianism with determination of the fea-
tures of each principle and features of their management support is given. The need for 
research and management application of the principles of libertarianism is considered. 
The importance of development of innovative economy and adequate processes of its 
management support is proved. The analysis of the systemic quality of the professional 
management system in the context of the principles of libertarianism is carried out. The 
features of efficiency and effectiveness of managerial work are determined. Attention 
is drawn to the need for specialized professional training of management personnel of 
state institutions. The importance of the real action of the principles of libertarianism is 
shown: individuality, freedom, integrity of production. Particular attention is paid to the 
libertarian approach to peace. Attention is drawn to the causes of the development of 
libertarian ideas in contemporary Ukrainian society. A range of actions is proposed to 
professionalize management in Ukraine. The features and causes of the formation of a 
statist consensus and the reaction of libertarianism are considered. Attention is drawn to 
the need for further study of libertarianism in order to attract its ideas to reform activity 
in Ukraine.

Keywords: professional management; quality of management activity; effec-
tiveness of management; libertarianism; key ideas of libertarianism; basic principles of 
libertarianism; innovative dynamics of management; adaptation processes of manage-
ment; statistic consensus; limited government; individualism and freedom society.
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УЗАГАЛЬНЕНА КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА 
СПОЖИВАЧІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Проаналізовано зміст і особливості сприйняття товарів та послуг 
споживачів у сфері торгівлі. Визначенні сутність сприйняття  до і після процесу 
покупки, а також у процесі споживання. Проаналізовано модельний апарат 
споживчої поведінки покупців на ринку товарів та послуг. Приділено особливу 
увагу формуванню у споживачів лояльності та прихильності до торгівельного 
підприємстві та його продукції.

Визначені причини послаблення продуктивності інструментів маркетингу 
наскільки вони сьогодні адекватні та ефективні на практиці. Показано варіанти 
пошуку нових шляхів і засобів збільшення результативності бізнес-процесів у 
сфері торгівлі та прибутковості підприємств.

Дослідження споживчої поведінки кінцевих споживачів є ключовою 
умовою формування їх лояльності до самого підприємства та за пропонованої 
ним продукції. Вищим ступенем лояльності слід вважати статус прихильника, 
постійного покупця.  Формування контингенту постійних покупців є кращим 
по відношенню до залучення нових, оскільки це менш затратно з точки зору 
фінансування маркетингових зусиль і більш прибутково.  Уявляється необхідним 
окремо вивчати поведінку покупців до і в процесі покупки і поведінку після 
покупки, а  надалі узагальнити результати.

Сприйняття в місці покупки доцільно розглядати з точки зору 
мультіатрибутивних моделей товару і торгової послуги.

Ключові слова: продукція; торгівля; підприємство; споживач; поведінка; 
сприйняття; маркетинг; послуга.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом, 

як в Україні, так і за кордоном почалася розповсюджуватися у 
бізнес-середовищі така точка зору, що маркетинг залишив свої 
минулі важливі позиції – такі, як управлінська концепція. Але тим 
не менш, як у науковців, так і у підприємців від неї не поспішають 
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відмовлятись. Це можливо трапиться через те, що альтернативну 
концепцію ще не запропоновано.

Тому сьогодні важливо ставити питання: на скільки 
професіонально, системно та ефективно використовуються 
маркетові принципи, заходи, інструменти, методи? На скільки 
коректні при прийнятті управлінських рішень використані  
результати маркетингових досліджень або підміняються іншими 
основами?

Тому, у будь-якому випадку, не слід зупиняти дослідження 
з розвитку теорії, методології, методичного забезпечення, а 
маркетологам продовжувати пошук нових шляхів і засобів 
підвищення результативності своїх бізнес-процесів і прибутко-
вості торгівельного підприємства в цілому.

У сучасному бізнесі велике значення має знання про поведінку 
споживачів та як ці знання впливають на маркетингову діяльність 
суб’єктів  ринку і бізнес в цілому. Блекуелл Р. та його колеги 
стверджують, що економічна наука розробила чотири теорії спо-
живчої поведінки: поведінки, як раціональної людини, пасивного 
споживача, когнітивного споживача, емоційного споживача  
[1; 12, с. 94–95].

Цей влив виражається в формуванні певного сполучення 
маркетингових зусиль торгівельного підприємства, які адекватні 
конкретному типу споживачів.  Таке поєднання служить 
потужним інструментом і найважливішим фактором успіху у 
його ринковій діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика 
досліджень споживчої поведінки добре відображена як у 
закордонних фахівців, так і у вітчизняних: Блекуелл Р., Мініард 
П., Енджел Дж [1], Болотських Т. [2], Ганічев К. [4], Дучинська 
Н. [5], Жовковська Т. [6], Захарченко В. і Кузнєцов Е. [7], Коваль 
Л. [8], Ламбен Ж.-Ж. [9], Лук’яненко І. [10], Лялюк А. [11], 
Павлішина Н. [12], Стельмашенко Я. [13]. Так Дучинська Н. при-
святила свою роботу з’ясуванню ролі експерименту в дослідженні 
економічної поведінки споживача і перевірці на практиці  
теоретично отриманих результатів теорії корисності [5, c. 52].  У 
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Болотських Т. аналізується процес ухвалення споживчого рішення 
в моделі Говарда-Шета, що має три основні стадії: розширене 
рішення проблеми, обмежене рішення проблеми, звичайне 
реактивне поводження [2, c. 73–74]. Павлішина Н. зосереджує увагу 
на визначенні поведінки споживачів у розділі цінових і нецінових 
факторів. Також у неї проаналізовані новітні моделі поведінки 
споживачів: модель імпульсної покупки, модель Бетмана, модель 
розвитку поведінки Е. Лайона [12, с. 97]. Коваль Л. і Романчук  С. 
звертають увагу на те, які чинники визначають поведінку споживачів, 
та роблять наголос на психологічних чинниках, зокрема мотивації, 
емоціях та почуттях [8, с. 121]. Жовковська Т. удосконалює методо-
логію теорію споживчої  поведінки і аналізує модель процесу при-
йняття рішень  про покупку яка складається зі слідкуючих етапів: 
формування потреби, мотивації, вибору варіантів, перевірці, пе-
реконанні, вибору варіантів споживання, споживанні [6, с. 15]. У 
Стельмашенко Я. аналізується модель системної динаміки на осно-
ві гіпотези постійного доходу М. Фрідмана [13,с. 97]. Лук’янненко 
І. та Могиляс Г. здійснили емпіричну оцінку функцій приватного 
споживання на макрорівні [10].

Постановка завдання: з системних позицій, узагальнюючи досвід 
українських підприємств, визначити сучасний характерний зміст 
сприйняття у поведінці кінцевих покупців, як основи формування 
їх лояльності до торгівельного підприємства та його продукції.

Виклпд основного матеріалу дослідження. В спеціальній 
літературі з маркетингу можна зустріти поняття «поведінка 
покупців» і «поведінка споживачів», суть яких різна. Покупець 
не завжди є споживачем  та навпаки. Так, наприклад, батьки, що 
придбали товари для своїх дітей, є покупцями, але не споживачами. 
А діти, в свою чергу, представляють собою споживачів, але не 
покупців. Відомо багато аналогічних прикладів [7, c. 191].

В той же час, можна з великою рішучістю  припустити, що в 
більшості випадків «покупець» та «споживач» є одними й тими 
самими суб’єктами, в будь-якому випадку, на ринках типу В2С, 
які будемо розглядати. В цілому взаємозв’язок моделей ринку 
можливо узагальнити в комплексі (рис. 1).
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Рис. 1. Взаємозв’язок моделей ринку

Джерело: [12].

Слід згадати класичні роботи Котлера Ф., який розглядав пове-
дінку покупців та ринки споживчих товарів і послуг та використо-
вував поняття «купівельна поведінка» і «споживча поведінка», не 
роблячи при цьому між ними різниці. Але у даній роботі будемо 
орієнтуватися на поняття «поведінка споживача – як сукупність 
ознак і показників, що характеризують дії споживачів, їх 
споживчі переваги включно, попит на товари і послуги, структуру 
споживання, способи використання доходів» [3, с. 692]. 

Однією з важливих складових купівельної поведінки є 
сприйняття товарів і послуг.  Для того щоб зрозуміти в його 
сутність, необхідно дати визначення процесу сприйняття в 
широкому сенсі.  Визначення, що зустрічається у різних авторів, 
незначно відрізняються один від одного.  Для порівняння наведемо 
визначення сприйняття, яке надано іншим класиком маркетингу – 
Ламбеном Ж.-Ж. Він, посилаючись на Берельсона (Вerelson B.) і 
Штейнера (Steiner G. A.), визначає сприйняття наступним чином: 
«Процес, в ході якого індивід вибирає, організовує та інтерпретує  
інформацію з метою створення ясної картини навколишнього 
світу» [9, с. 217]. 

Оскільки предметом нашого дослідження служить купівельне 
сприйняття торгових марок, звернемося до визначення його місця 
і ролі в купівельному поводженні споживачів (рис. 2).

Купівельну поведінку можна розділити на поведінку до покупки 
(А) та після покупки (В). У другому випадку ми маємо справу з 
поведінкою споживачів. 
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А. Поведінка покупців до покупки.  Вихідним моментом 
купівельної поведінки до покупки є мотивація.  Під мотивом (або 
спонуканням). Котлер Ф. та Ганічев К. розуміють потребу, що 
досягла такого рівня інтенсивності, що спонукає людину до дій, 
спрямованих на її задоволення [4, с.  273].

Ламбен Ж.-Ж. виділяє три мотивуючі сили, що визначають 
благополуччя індивіда: прагнення до комфорту, прагнення до за-
доволення і прагнення до стимуляції (можливості для розвитку і 
актуалізації) [9, с. 130].
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Спробуємо відобразити процес мотивації схематично у вигляді 
ланцюга (рис. 3).

Рис. 3. Схема процесу мотивації споживача

Джерело: узагальнення автора.
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позитивним (здійснення покупки) або негативним (відмова від 
покупки). У разі відмови від покупки даного товару (торгової 
марки) пошук може бути продовжений, наприклад,  в напрямку 
товару-субституту або іншої торгової марки тієї ж категорії. При 
певних умовах пошук може бути припинений.

Таким чином можна сказати, що сприйняття в описаних 
в логічному ланцюгу грає ключову роль, оскільки від його 
результатів залежить прийняття рішення про покупку, а також  
про продовження або припинення пошуку.

Також необхідно підкреслити, що в даному випадку слід 
розрізняти сприйняття при наявності досвіду споживання товару 
і без такого. Йдеться про повторну або первинну покупку.  
При цьому повторне сприйняття одного і того ж товару може 
відрізнятись від попереднього. Це залежить від настрою, емоцій-
ного стану, фінансового становища покупця тощо.  

Б. Поведінка покупця після покупки. В цьому випадку маємо 
справу з поведінкою покупця, що вже став споживачем.  У цій 
частині процесу купівельної поведінки споживачів сприйняття 
товару (торгової марки) виникає повторно, але вже на якіс-
но новому рівні в процесі споживання (використання) това-
ру. Тепер споживач в повній мірі може оцінити властивості і 
характеристики товару, відповідність його призначенню, рівень 
здатності задовольняти його власні потреби.  Крім того, в процесі 
споживання оцінюється відповідність сприймання реальної якості 
товару наявністю комунікативної інформації, яка супроводжує 
його просування.

 Комплекс наведених факторів формує у споживача позитивне, 
негативне чи нейтральне ставлення до товару (торгової марки).  
Кількісні вимірювання їх співвідношення можуть бути отримані в 
результаті ринкових досліджень, які проведені методами опитувань 
(анкетних, телефонних тощо) або методом фокус-групи.

Якщо негативне або нейтральне ставлення займає існуюче місце 
в сприйманні товару споживачами провідних цільових сегментів 
компанії (виробника або продавця), то будуть потрібно значні 
маркетингові зусилля для корекції або зміни такого сприйняття. 
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Вони можуть бути націлені на вдосконалення споживчих 
властивостей товару, його зовнішнє оформлення упаковки, 
розфасовку тощо. В крайніх випадках необхідний ребрединг. Його 
результати потребують обов’язкового відображення в засобах 
комунікацій. Яскравим прикладом може служити ребрединг, 
проведений в останні роки авіакомпанією «Міжнародні авіалінії 
України». Він торкнувся не тільки змін складових фірмового 
стилю і якості послуг, що надаються авіапасажирам, але і 
належною корпоративною культурою компанії в цілому. Подібні 
зміни вимагають істотних фінансових витрат.

Позитивне відношення до товару, що виникає у покупця  в 
результаті його сприйняття в процесі споживання, саме по собі 
повинно вселяти оптимізм у маркетологів підприємства, але не 
бути приводом до відмови від закріплення досягнутого успіху. 
Такої стратегії дотримується ПП «Фудімпорт» (м. Одеса) – одного 
з основних постачальників алкогольних і безалкогольних напоїв 
на ринку роздрібної торгівлі м. Одеса.

Тепер дуже важливо сформулювати лояльність споживача до 
позитивно сприйнятого товару (торгової марки). На нашу думку, 
лояльність відрізняється від просто позитивного ставлення 
глибинної довіри до товару (марки, самої компанії), що визначає 
перевагу по відношенню до конкурентних аналогів.  Ступінь 
лояльності залежить, перш за все, від задоволеності спожива-
ча товаром або торговою маркою. Поняття задоволеності та 
лояльності лежать в основі концепції маркетингу взаємин, що 
отримала достатньо широке поширення в останні роки.  

Для формування різних рівнів лояльності необхідно різні 
поєднання певних маркетингових зусиль і стимулів, що вимага-
ють і різних витрат.

Прийнято виділяти кілька типів покупців в залежності від 
ступеня лояльності [7, с. 148–150]:
1. Покупці з абсолютною лояльністю – постійно купляють 

тільки одну марку товару.
2. Покупці з певною лояльністю – ділять свої переваги між 

двома-трьома марками. 
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3. Покупці з непостійною лояльністю – змінюють свої 
уподобання від однієї марки до іншої.

4. Покупці без певної лояльності – не мають певних вподобань 
до марки.

Покупці останньої групи в наведеній вище схемі (рис. 1) є но-
сіями нейтрального ставлення до товару.

Завдання «максимум» для маркетолога-сформувати поведінку 
покупця з абсолютною лояльністю, тобто  прихильника даного 
товару (торгової марки).  Це означає, що він зробить не тільки 
повторну, але і наступні покупки, набувши статус постійного 
покупця.

При розгляді купівельної поведінки на ринках В2С особливо 
важливим є сприйняття товарів (марок) і послуг в місці покупки, 
тобто  безпосередньо в торгових залах роздрібних торгових 
підприємств.  Можна сказати, що купівельне сприйняття в місці 
покупки з певною мірою умовності можна розділити на три 
складові (рис. 4). 

Рис. 4. Купівельне сприйняття в місці покупки

Джерело: узагальнення автора на основі [2, с. 74; 4, с. 273; 7, 
с. 132].
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Ламбеном Ж.-Ж., використовує Ганічев К. [4, с. 276]. Ця модель 
відображає  споживчу цінність товару, яка визначається набо-
ром, так званих, атрибутів невід’ємних існуючих властивостей. 
Сприйняття товару і деяких додаткових послуг з точки зору 
мультиатрибутивної моделі схематично можна відобразити 
таким чином (рис. 5).

Рис. 5. Сприйняття товару у місці купівлі

Джерело: з доробкою автора [4, c. 276].

I. Сприйняття торгових послуг. Сприйняття послуг в місці 
покупки, з аналогією з сприйняттям товару, доцільно також 
розглядати з точки зору мультиатрибутивної моделі.  Цю модель 
стосовно до торгових послуг пропонує більшість сучасних 
українських дистриб’юторських підприємств. Сприйняття 
торгових послуг з позиції запропонованої моделі можна 
інтерпретувати в такий спосіб (рис. 6).
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споживчої цінності.
1. Сприйняття основної торговельної послуги пов’язано з тією 

вигодою, користю для споживача, яка очікується, повинна 
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2. Сприйняття реальної торгової послуги відбувається через 
сприйняття конкретного застосовуваного методу торгівлі, 
форми продажу, особливості процесу торговельного 
обслуговування.

3. Додаткові торгові послуги сприймаються покупцем як 
сукупність запропонованих спеціальних видів упаковки 
(наприклад подарункової), наданого споживчого кредиту, 
доставки. Слід зазначити, що сприйняття товару «з 
розширенням» (рис. 4) і додаткової торговельної послуги (рис. 
5) тісно переплітаються, що цілком природньо з точки зору 
неможливості їх поділу в свідомості покупця на практиці.

4. Сприйняття торгової послуги в широкому розумінні визначається 
сприйняттям по відношенню до транспортних магістралей, 
станцій метро, наявності місць для паркування, зручного 
графіку роботи. Лялюк А. до таких послуг відносить також 
атмосферу придбання товару і характеристику спілкування 
з торговим персоналом, наводячи трансформовану модель 
поведінки [11, с. 70]. Все ж вважаємо за необхідне виділити 
сприйняття атмосфери в особливу частину купівельного 
сприйняття в місці покупки (рис. 3).

Рис. 6. Сприйняття торгових послуг в місці покупки за 
допомогою мультиатрибутивної моделі

Джерело: узагальнено автором на основі [7, c. 147].

II. Сприйняття атмосфери місця покупки. Не випадково 
багато маркетологів, розглядаючи комплекс торгового 
маркетингу, до чотирьох класичних складових (продукт, ціна, 
розподіл і просування) додають дві додаткові: атмосфера (physical 
environment) та контактний персонал (personnel). Тим самим під-
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креслюється особлива значимість для покупця таких атрибу-
тів, як оформлення торгового залу; використовувана при цьому 
кольорова гамма та інші елементи фірмового стилю; музика, яка 
звучить в торговому залі; зовнішній вигляд і вміння спілкуватися 
торгового персоналу й т.д. Отже, оцінка сприйняття покупцями 
цих атрибутів потребує окремої уваги маркетологів.

Вище згадували одну з сучасних концепцій маркетингу – 
маркетинг взаємовідносин.  Вона вже отримала заслужене визна-
ння як серед фахівців в області маркетингу [6, с. 15], так і серед 
підприємців і менеджерів підприємств.  Спробуємо з’ясувати, 
яку роль в її реалізації на практиці грає оцінка купівельного 
сприйняття товарів і торгових марок.

Можна припустити, що концепція маркетингу взаємовідносин 
більшою мірою адекватна і ефективна в діяльності підприємств, 
працюючих на ранках В28. Це зв’язано з обмеженістю кількості  їх 
покупців, що дозволяє встановлювати з ними тісні довгострокові 
взаємовигідні відносини, знаходячи індивідуальний підхід до 
кожного покупця. Але враховуючи, що маркетинг взаємовідносин 
підприємства припускає взаємовідносини не тільки з покупцями, 
але і з постачальниками, партнерами по бізнесу та іншим контр-
агентами і контактними аудиторіями, можна стверджувати, що 
ця концепція може бути застосована й до діяльності підприємств, 
що працюють на ринках В2С. Для  підприємств, що працюють на 
ринках кінцевих споживачів, це будуть покупці, наймані праців-
ники, постачальники, партнери, рекламні агентства, дослідницькі 
та консалтингові компанії, PR-агентства та ін. Таким чином, на 
цільових ринках, що обслуговуються, конкурує вся система 
взаємодії в цілому.

Від сприйняття кожним з перерахованих суб’єктів самого 
підприємства, його продукції і марок багато в чому залежить 
характер встановлених взаємин, ступінь їх відданості, тісніть 
зв’язків, їх довготривалість. А це не може не впливати на 
ефективність функціонування всієї маркетингової системи 
взаємодії, її конкурентоспроможність та імідж.

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки можемо 
зробити окремі висновки та пропозиції за проведеним аналізом 
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сприйняття у поведінці кінцевих покупців товарів широкого 
призначення.

Вивчення споживчої поведінки кінцевих споживачів є 
ключовою умовою формування їх лояльності до самого 
підприємства і продукції, що пропонується. Високим ступенем 
лояльності слід рахувати статус постійного покупця. Формування 
контингенту постійних покупців є переважним по відношенню 
до залучення нових, так як це менш витратно з точки зору 
фінансування маркетингових зусиль і більш прибутково.

Уявляється необхідним окремо дослідити поведінку покупців 
до і у процесі покупки та поведінку після покупки, а потім 
узагальнити результати.

Сприйняття у місці покупки слід розглядати з точки зору 
мультиатрибутивних  моделей товару і торгової послуги.
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ОБОБЩЕННОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ УСЛУГ

Проанализированы содержание и особенности восприятия товаров и услуг 
потребителей в сфере торговли. Определена сущность восприятия до и после процесса 
покупки, а также в процессе потребления. Проанализирован модельный аппарат 
потребительского поведения покупателей на рынке товаров и услуг. Уделено особое 
внимание формированию у потребителей лояльности и приверженности к торговому 
предприятию и его продукции.

Определены причины ослабления эффективности инструментов маркетинга 
насколько они сегодня адекватные и эффективные на практике. Показано варианты 
поиска новых путей и средств увеличения результативности бизнес-процессов в сфере 
торговли и прибыльности предприятий.

Изучение потребительского поведения конечных потребителей является 
ключевым условием формирования их лояльности к самому предприятию и 
предлагаемым им продукции. Высшей степенью лояльности следует считать статус 
сторонника, постоянного покупателя. Формирование контингента постоянных 
покупателей является преумноженным по отношению к привлечению новых, 
поскольку оно менее затратно, с точки зрения, финансирования маркетинговых 
усилий и более прибыльно. Представляется необходимым отдельно изучать поведение 
покупателей до и в процессе покупки и поведение после покупки, а в дальнейшем 
обобщить результаты. Восприятие в месте покупки целесообразно рассматривать с 
точки зрения мультиатрибутивных моделей товара и торговой услуги.

Ключевые слова: продукция; торговля; предприятие; потребитель; 
поведение; восприятие; маркетинг; услуга.
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CONSUMERS’ GENERAL BUYING BEHAVIOR OF 
CONSUMER SERVICES

The content and peculiarities of consumer perception of works and services in 
the sphere of trade are analyzed. Determining the essence of perception before and after 
the purchase process, as well as in the consumption process. The model start of consumer 
behavior of buyers in the market of goods and services is analyzed. Special attention is 
paid to the formation of loyalty and commitment to the trade enterprise and its products 
among consumers.

Identify the causes of the decline in the performance of marketing tools as they 
are adequate and effective in practice today. The ways of finding new ways and means 
of increasing the efficiency of business processes in the sphere of trade and profitability 
of enterprises are shown.

Research on consumer behavior of end consumers is a key prerequisite for 
building their loyalty to the enterprise itself and the products they offer. The highest 
degree of loyalty should be considered the status of a supporter, a regular buyer. Forming 
a contingent of buyers is better than attracting new ones because it is less costly in terms 
of financing marketing efforts and more profitable. Of course, it is necessary to separately 
study the behavior of buyers before and during the purchase process and the behavior 
after purchase, and further generalize the results. Perception at the point of purchase 
should be considered in terms of multi-attribute models of goods and services. 

Key words: products; trade; enterprise; consumer; behavior; perception; 
marketing; service.
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання 
функціонування машин-будівного підприємства, який включає до себе форми і 
методи впливу на функціональні підсистеми підприємства як на інституціональному 
рівні, так і на рівні підприємства. При цьому всі методи економічного регулювання 
розглядаються в комплексі, враховують прямі та зворотні зв’язки між складовими 
його елементами. Надано модель прийняття раціонального рішення про проведення 
інноваційної діяльності на рівні машинобудівного підприємства, яка складається 
з семи етапів, послідовне виконання яких полегшує вибір найбільш ефективних 
заходів, реалізація яких підвищує результативність регулювання функціонування 
підприємства. 

В умовах невизначеності та динамічності господарського середовища показано 
використання відібраних кількісних і якісних індикаторів, які характеризуються 
набором показників-факторів, що дозволяє оцінювати вплив інноваційних заходів на 
елементи виробничої системи машинобудівного підприємства. 

Проведено класифікацію факторів, які впливають на транспортні витрати 
машинобудівних підприємств. Моделювання впливу факторів виробничої 
інфраструктури на собівартість перевезень дозволило виділити техніко-експлуатаційні 
показники, які визначають найбільші зниження витрат та сформувати алгоритм 
науковообґрунтованої інноваційної діяльності. 

Запропоновано структурно-функціональну схему центра з міжнародної 
комерції машинобудівного підприємства, реалізація якого дозволить скоротити або 
розширити робочий парк транспортних засобів, підвищити якість обслуговування, 
знизити витрати матеріалів, комплектуючих та ін. Обґрунтувано об’єднання 
підприємств машинобудівного профіля в холдинг територіального рівня, що створює 
передумови для формування інтегрованих систем управління виробничими процесами. 

Ключові слова: механізм; модель; підприємство; інновація; показник; 
фактор; витрати; оцінка; розвиток. 
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Поставка проблеми у загальному вигляді. Перспективи 
розвитку машинобудівних підприємств багато в чому визна-
чаються інноваційною спрямованістю виробництва, будучи 
головним чинником підвищення конкурентоспроможності. 
Активізація інноваційної діяльності підприємства обумовлена: 
об’єктивною необхідністю і закономірностями ринкових 
відносин господарювання, орієнтацією підприємства на 
попит і зростаючі потреби ринку, загостренням конкуренції, 
ускладненням господарських зв’язків, розвитком науки і 
технологій; вимогами розвитку системи функціонування 
підприємства на якісно новому рівні для забезпечення 
гнучкої адаптації до змін у навколишньому господарському 
середовищі, що обумовлює ускладнення регулювання діяльності 
підприємства, використання методичних підходів до ство-
рення ефективного механізму, який координує діяльність всіх 
елементів виробничої системи.

З’являється нагальна потреба надати рекомендації щодо 
вдосконалення економічного регулювання функціонування 
машинобудівних підприємств, які відчувають потребу в 
інноваційному розвитку. Економічні дослідження дають 
можливість уточнити зміст механізму економічного регулювання, 
що характеризується єдністю всіх складових елементів (методів) 
інституціонального та внутрішньогосподарського характеру, 
і побудувати модель прийняття рішення про проведення 
інноваційної діяльності (зокрема, в умовах дефіцитності 
інвестиційних ресурсів). Поетапна методика виконання 
набору складових моделі процедур з використанням системи 
інтегральних показників дозволить оцінити організаційно-
технічний та інноваційний рівень розвитку підприємства, 
а також рівень ефективності використання ресурсів. Крім 
того, необхідно визначити основні напрями інноваційної 
діяльності підприємств, які засновані на результатах експертної 
оцінки інноваційної привабливості підрозділів підприємств в 
інтегрованих структурах, і моделювання впливу факторів, що 
характеризують обраний об’єкт, на кінцеві результати діяльності.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Почнемо з 
аналізу «Стратегія – 2030» [1]. Починаючи з 1980 р. частка пере-
робної промисловості у ВВП розвинутих держав (Організація 
економічного співробітництва та розвитку) скоротилася з 25 % 
до 15 % і стабілізувалася на цьому рівні – стільки ж на сьогодні 
має і Україна. За підсумками 2017 р.  українська промисловість 
(добувна та переробна) забезпечувала 18,5 % ВВП та 15,1 % 
загальної облікової кількості штатних працівників, включаючи 
загалом 12,5 % загальної кількості підприємств різних форм 
власності. При цьому темпи зростання добувної та переробної 
промисловості на фоні низького рівня впровадження нових 
або вдосконалених технологій, продукції або послуг, яких ще 
не було застосовано, використано у виробничому процесі чи 
господарській діяльності, становили у 2016 р. 2,8 %, а в 2017 р. – 
0,4 %. Частка високотехнологічного експорту в загальному 
експорті продуктів промисловості в Україні у 2017 р. становила 
лише 6,9 %. При цьому для виробництва та експорту сирови-
ни імпортується продукція переробної промисловості з вищою 
доданою вартістю. Так, у 2017 р. у товарній структурі імпорту 
обсяг мінеральних продуктів та продукти хімічної промисловості 
становили 38,2 %; приладів, обладнання, устаткування та різних 
видів транспортних засобів – 30% [1, с. 9]. 

Аналіз стану з інноваційною діяльністю на підприємствах 
Одеського регіону свідчить також про негативні тенденції (табл. 1).

Таблиця 1
Упровадження інновацій на підприємствах Одеської області

Роки

Питома 
вага 

підпри-
ємств, що 
впровад-
жували 

інновації, 
%

Упровад-
жено 
нові 

техноло-
гічні 

процеси, 
процеси

У т.ч. 
маловідходні, 

ресурсо-
зберігаючі

Освоєно 
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції, 

найменувань

з них 
нові 
види 

техніки

Питома вага 
аналізованої 
інноваційної 

продукції 
в обсязі 

промисловості

2000 3,3 147 4 140 11 0,7
2001 3,0 17 3 196 - 4,4
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2002 9,3 19 10 294 - 3,5
2003 8,4 66 30 311 26 5,7
2004 6,4 29 19 245 12 5,7
2005 8,4 40 20 214 17 14,9
2006 12,4 30 24 300 12 15,4
2007 10,9 51 21 30 14 13,3
2008 9,8 33 17 50 13 1,3
2009 10,0 26 15 46 7 0,5
2010 12,9 37 27 72 4 0,8
2011 12,8 31 22 82 12 2,2
2012 14,0 35 28 108 8 3,6
2013 11,3 24 20 87 9 3,6
2014 9,8 90 62 82 7 2,4
2015 8,7 245 118 68 34 3,6

Джерело: Головне управління статистики в Одеській області 
(od.ukrstat.gov.ua).

В процесі роботи автор також проаналізував наукові праці 
слідуючих фахівців з інноваційного розвитку промислових 
підприємств: Баутіна В. і Рудницьких В. [2], Боденчук Л.  
[3; 9], Грузнова І. [4], Дериколенка О. [6], Ковтуненко К. [7], Пе-
тровича Й. [8], Філиппової С. [9]. Так, Дериколенко О. робить 
наголос: «Для подолання тенденцій, що склалися в економіці 
країни взагалі і в науково-інноваційній сфері зокрема необхідне 
широке впровадження в управління підприємствами ринкових 
механізмів,…» [6, с. 236]. Петрович Й. підтверджує, що «Приско-
рений розвиток національної економіки і українського суспільства 
на інноваційних засадах, як суспільства знань, зумовлює необхід-
ність вирішення важливих проблемних завдань, які повинні охо-
плювати створення відповідних інституційних умов й оптимізації 
наявних у країні ресурсів для модернізації виробничих, науково-
технічних та інноваційних систем і розвитку її інтелектуального 
потенціалу [8, с. 3]. Ковтуненко К. наполягає: «Основоположним 

продовження Таблиці 1
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елементом економічного оцінювання інноваційної діяльності будь-
якого промислового підприємства є витрати, які дозволяють про-
аналізувати ефективність використання ресурсів в усіх напрямках, 
розрахувати ціну на інноваційну продукцію і інноваційний продукт, 
впливає на формування фінансового результату і визначення еко-
номічного ефекту» [7, с. 63]. Філиппова С. В. відмічає: «Головною 
метою технологічного оновлення промислового підприємства є 
створення та нарощування можливостей оптимізації процесів на 
підприємстві, реалізація відповідних змін» [5, с. 44]. При цьому вона 
підкреслює: «Дві характеристики підприємства – інноваційна орієн-
тація та інноваційна активність – не є тотожними. Спільним в них є 
те, що обидві характеристики є динамічними, оскільки підприємство 
може розпочати інноваційну діяльність з будь-якого моменту часу, а 
також змінити свою інноваційну стратегію» [5, с. 39].

Постановка завдання. Метою цього дослідження є обґрунтування 
організаційно-економічного механізму управління інноваційною 
діяльністю машинобудівного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки системному 
підходу до оцінки регулювання функціонування підприємств 
зростає обґрунтованість прийняття рішення про проведення 
інновацій. Створення інтеграційних систем управління виробничими 
процесами допомагає повніше реалізувати потенціал об’єднання. 
Програма проведення інноваційної діяльності на пріоритетному 
об’єкті машинобудівного підприємства дозволить підвищити якість 
стратегічного планування. 

При розгляді підприємства з позицій системного підходу можна 
виділити наступні сфери його діяльності (функціональні підсистеми), 
що характеризуються взаємодією і взаємопов’язаністю: маркетинг, 
виробництво. інфраструктура, науково-дослідні розробки, 
фінанси, менеджмент [2, с. 14]. Інноваційна діяльність повинна 
регулювати систему функціонування підприємства, орієнтуючи 
структурні підрозділи на ті напрямки, які можуть забезпечити 
підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності 
господарюючого суб’єкта шляхом впровадження нової техніки, 
технології, прогресивних методів організації і управління 
виробництвом. 
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На здійснення підприємством інноваційної діяльності впливають 
стимулюючі і стримуючі фактори. До стимулюючих відносять 
фактори, які пов’язані з отриманням високої норми прибутку, 
розширення або завоювання нових ринків збуту. Фактори-гальма – 
ризик освоєння нововведень, відсутність попиту.

У цьому контексті можемо запрононувати механізм організаційно-
економічного регулювання функціонування машинобудівного 
підприємства (рис. 1), який включає до себе форми і методи впливу 
на функціональні підсистеми підприємства як на інституційному рів-
ні, так і на рівні підприємства. При цьому Грузнов І. визначає: «Під 
організаційно-економічним механізмом управління розуміється 
сукупність необхідних зв’язків, які з’являються між різними 
взаємозалежними організаційними і економічними явищами, які 
визначають зміст і порядок розробки та впровадження будь-якого 
виду робіт або об’єкту у сфері людської діяльності» [4, с. 100]. Це 
підтверджує і Боденчук Л. [3, с. 18].  

Всі методи економічного регулювання слід розглядати в 
комплексі, враховуючи прямі і зворотні зв’язки між складовими його 
елементами. Характерною особливістю інноваційної діяльності як 
основного регулятора функціонування підприємства є те, що вона 
впливає на розвиток усіх функціональних підсистем і в той же час 
залежить від ефективності маркетингової, виробничої, фінансової і 
управлінської діяльності.

В умовах ослаблення централізованого управління і 
лібералізації економічних відносин зростає роль підприємства в 
управлінні всіма сферами діяльності.  Основну увагу слід приділяти 
зовнішньовиробничому механізму регулювання. Центральне 
місце в ньому займає система регулювання нововведень, основним 
методом є розробка і реалізація інноваційної політики [9].

Процес прийняття рішення про проведення інноваційної 
діяльності на рівні підприємства складається з набору процедур 
(сім етапів), послідовне виконання яких полегшить вибір найбільш 
ефективних заходів, реалізація яких підвищить результативність 
регулювання функціонування підприємства (рис. 2).
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Підсистеми 
підприємства 

Методи регулювання функцонування підприємства 
на основі інноваційної діяльності  

Внутрішньофірмовий блок 

 Використання прогресивних 
методів у дослідженнях ринку 
і проектуванні продукції; 
розробка виробничо-збутової 
стратегії, виходячи з концепції 
життєвого циклу товару; 
розробка номенклатурної 
політики; забезпечення 
потреби в продукції вищої 
якості  

 

Інституційний блок  

Розвиток конкурентного 
середовища, розвиток 
інфраструктури маркетингу 
(інститутів для вивчення 
стану кон’юнктури ринку, 
засобів зв’язку для передачі 
рекламних новин, банків 
даних,організація виставок, 
ярмарків), ринкових 
комунікацій 

 
Впровадження нової техніки, 
технології, методів організації 
виробництва, які 
забезпечують конкурентні 
переваги; орієнтація програми 
виробництва на збут, розробка 
науково-технологічної 
політики, створення 
маловитратних виробничих 
можливостей, інтеграція 
науки і виробництва 

 

Здійснення структурної 
перебудови економіки 
україни, розробка державної 
науково-технологічної 
політики, проведення 
сертифікації та стандартизації 
продукції, ліцензування 
діяльності, введення системи 
квот, держзамовлень, 
здійснення державних 
закупівель, надання субсидій і 
дотацій  

 

М
ар

ке
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нг
 

Ви
ро

бн
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тв
о 

Розвиток енергетичного 
господарства, транспортного 
господарства, логістичних 
систем, єдиної інформаційної 
бази даних структурних 
підрозділів, зв’язку, створення 
комп’ютерної мережі  

 

Розвиток транспортних систем 
регіону, держави, розвиток 
глобальних інформаційних 
мереж, телекомунікацій, 
інформаційних технологій, 
регіональних логістичних 
систем 

 

Розробка науково-технічної 
політики, обґрунтування 
фінансових джерел R&D, 
удосконалення організаційної 
структури управління 
розвитком виробництва, 
організація конкурсів на 
отримання субсидій 
підрозділами підприємств 

 

Ліцензійний і патентний 
захист винаходів, створення і 
фінансування наукових та 
інноваційних структур, 
розробка цільових науково-
дослідних програм і проектів, 
організація контрактного 
фінансування проектів 
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Рис. 1. Механізм організаційно-економічного регулювання 
функціонування інноваційного машинобудівного підприємства

Джерело: запропоновано автором.

1. Завдання першого етапу – визначення характеру рекомендо-
ваної інноваційної діяльності.  Для цього перш за все пропонуєть-
ся визначити перспективну потребу підприємства в інноваційній 
діяльності за допомогою прорахунку узагальнюючого показника 
інноваційного рівня (IR) машинобудівного підприємтсва за фор-
мулою: 

(1)

де UF,R&D, UN,R&D – відношення чисельності працівників, які 
зайняті науково-дослідними і конструкторськии роботами 
(НДДКР або R&D), до обсягу продукції (питома чисельність) 
фактично і за нормативом; ZP,R&D, OP – наявний і готовий до 
впровадження заділ R&D на заміну вибуття продукції та обсяг 
вибуття продукції; ZT,R&D, OT – наявний готовий до впровадження 
заділ R&D на заміну технологій, що вибувають (за трудозатратами) 
і обсяг вибутя технологій; SF, SN – збільшення вартості обладнання 
дослідного виробництва у сукупній системі обладнання фактично 
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        𝐼𝐼𝐼𝐼 =  𝑈𝑈𝐹𝐹,𝑅𝑅&𝐷𝐷

𝑈𝑈𝑁𝑁,𝑅𝑅&𝐷𝐷
∗  𝑘𝑘𝑈𝑈 +  𝑍𝑍𝑃𝑃,𝑅𝑅&𝐷𝐷

𝑂𝑂𝑃𝑃
∗  𝑘𝑘𝑃𝑃 +  𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷

𝑂𝑂𝑇𝑇
∗  𝑘𝑘𝑇𝑇 +  𝑆𝑆𝐹𝐹

𝑆𝑆𝑁𝑁
∗  𝑘𝑘𝑂𝑂 +  𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷

𝑂𝑂𝑁𝑁
∗  𝑘𝑘𝑍𝑍 ,          (1) 

 
де  𝑈𝑈𝐹𝐹,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑈𝑈𝑁𝑁,𝑅𝑅&𝐷𝐷 – відношення чисельності працівників, які зайняті науково-дослідними 

і конструкторськии роботами (НДДКР або R&D), до обсягу продукції (питома чисельність) 
фактично і за нормативом; 𝑍𝑍𝑃𝑃,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑃𝑃 – наявний і готовий до впровадження заділ R&D на 
заміну вибуття продукції та обсяг вибуття продукції; 𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑇𝑇 – наявний готовий до 
впровадження заділ R&D на заміну технологій, що вибувають (за трудозатратами) і обсяг 
вибутя технологій;  𝑆𝑆𝐹𝐹  , 𝑆𝑆𝑁𝑁 – збільшення вартості обладнання дослідного виробництва у 
сукупній системі обладнання фактично і за нормативом; 𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑁𝑁 –  відношеня величини 

Оптимізація фінансових 
потоків, створення 
інноваційних та резервних 
фондів, розробка заходів по 
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державних цільових програм, 
розвиток аудиту 

 Оптимізація і розвиток 
структури управління, 
створення інноваційних 
відділів, груп, підвищення 
кваліфікації кадрів, рівня 
організації та продуктивності 
праці, автоматизацію 
управлінських робіт 

 

Розвиток підприємництва, 
нормативне забезпечення 
економічних відносин, правове 
і фінансове сприяння у 
формування організаційних 
структур, розвиток системи 
освіти і підготовки кадрів 
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Рис. 1. Механізм організаційно-економічного регулювання функціонування 

інноваційного машинобудівного підприємства 
Джерело: запропоновано автором. 
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де  𝑈𝑈𝐹𝐹,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑈𝑈𝑁𝑁,𝑅𝑅&𝐷𝐷 – відношення чисельності працівників, які зайняті науково-дослідними 

і конструкторськии роботами (НДДКР або R&D), до обсягу продукції (питома чисельність) 
фактично і за нормативом; 𝑍𝑍𝑃𝑃,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑃𝑃 – наявний і готовий до впровадження заділ R&D на 
заміну вибуття продукції та обсяг вибуття продукції; 𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑇𝑇 – наявний готовий до 
впровадження заділ R&D на заміну технологій, що вибувають (за трудозатратами) і обсяг 
вибутя технологій;  𝑆𝑆𝐹𝐹  , 𝑆𝑆𝑁𝑁 – збільшення вартості обладнання дослідного виробництва у 
сукупній системі обладнання фактично і за нормативом; 𝑍𝑍𝑇𝑇,𝑅𝑅&𝐷𝐷 , 𝑂𝑂𝑁𝑁 –  відношеня величини 
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і за нормативом; ZT,R&D, ON –  відношеня величини витрат на R&D 
до обсягу продукції фактично і за нормативом; kU, kP, kT, kO, kZ - 
вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 1.

Рис. 2. Модель прийняття раціонального рішення про прове-
дення інноваційно діяльності

Джерело: запропоновано автором.

Критичним значенням показника є одиниця. Якщо показати 
більше одиниці, то потреба в інноваційному розвитку існує. В 
цьому випадку доцільно провести техніко-економічний аналіз 
господарської діяльності підприємства за такими напрямами: 
обсяг випуску і реалізації продукції, стан організаційно-технічного 
рівня виробництва, використання основних, оборотних коштів і 
трудових ресурсів, витрати на виробництво. 

витрат на R&D до обсягу продукції фактично і за нормативом; 𝑘𝑘𝑈𝑈, 𝑘𝑘𝑃𝑃, 𝑘𝑘𝑇𝑇, 𝑘𝑘𝑂𝑂, 𝑘𝑘𝑍𝑍 - вагові 
коефіцієнти, сума яких дорівнює 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Модель прийняття раціонального рішення про проведення 
інноваційно діяльності 

Джерело: запропоновано автором. 
 

Критичним значенням показника є одиниця. Якщо показати більше одиниці, 
то потреба в інноваційному розвитку існує. В цьому випадку доцільно провести 
техніко-економічний аналіз господарської діяльності підприємства за такими 
напрямами: обсяг випуску і реалізації продукції, стан організаційно-технічного 
рівня виробництва, використання основних, оборотних коштів і трудових 
ресурсів, витрати на виробництво.  

Особливу увагу слід приділяти оцінці організаційного і технічного рівнів 
розвитку підприємства, що відображають його виробничий потенціал. Для 
характеристики технічного рівня доцільно використовувати наступні показники: 
питома вага прогресивного устаткування в загальному його обсязі, питома вага 
обладнання у віці до 5 (10) років, питома вага прогресивних технологічних 
процесів, питома вага механізованих вантажно-розвантажувальних робіт, ступінь 
охоплення робочих механізованим і автоматизованим працею. Організаційний 

1. Визначення характеру інноваційної діяльності, що рекомендується (аналіз ринків 
інноваційних продуктів) 

 

2. Оцінка готовності підприємства до рекомендованої інноваційної діяльності (внутрішня 
діагностика підприємства) 

 

3. Вибір інноваційних об’єктів на підприємстві (розробка попереднього бізнес-плана)   

4. Аналіз об’єкта проведення інноваційної діяльності (складання концептуального бізнес-
плана) 

 

5. Розробка основних напрямків на об’єкті (формування інноваційно-інвестиційного 
проекту) 

 

6. Оцінка результатів інноваційної діяльності (бажано за міжнародними методиками 
оцінки інноваційно-інвестиційних проектів) 

 

7. Прийняття рішення про вибір інноваційних заходів (тільки за умови обов’язкового 
проведення передпланових досліджень) 
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Особливу увагу слід приділяти оцінці організаційного і 
технічного рівнів розвитку підприємства, що відображають його 
виробничий потенціал. Для характеристики технічного рівня 
доцільно використовувати наступні показники: питома вага 
прогресивного устаткування в загальному його обсязі, питома 
вага обладнання у віці до 5 (10) років, питома вага прогресивних 
технологічних процесів, питома вага механізованих вантажно-
розвантажувальних робіт, ступінь охоплення робочих 
механізованим і автоматизованим працею. Організаційний 
рівень характеризується наступними приватними показниками: 
коефіцієнт завантаження устаткування, коефіцієнт використання 
робочого часу. 

Ефективність використовуваних підприємством ресурсів 
оцінюється за допомогою системно-матричного діагностичного 
аналізу, який дозволяє врахувати різноманітні зв’язки об’єкта, 
що аналізується. 

Результати аналізу інноваційного, організаційно-технічного 
рівнів, а також рівня ефективності використання ресурсів 
дозволяє сформулювати характер змін, необхідних для розвитку 
підприємства, а також виділити потенційні області спрямування 
цих змін (технічний базис, трудовий колектив, управління та 
організація праці).

2. На другому етапі аналізується готовність підприємства до 
рекомендованої інноваційної діяльності: забезпеченість техні-
кою, кадрами, фінансовими ресурсами. При наявності значних 
обмежень (нестачу вільних грошових коштів, складність отри-
мання позикових коштів внаслідок нестійкого фінансового стану 
підприємства) доцільно на підприємстві виділити і оцінити най-
більш прийнятний в конкретних економічних умовах господарю-
ючий суб’єкт. 

3, 4. На третьому і четвертому етапах пропонується вибра-
ти і проаналізувати об’єкт інноваційної діяльності, дослідити 
динаміку основних техніко-експлуатаційних показників його 
роботи з використанням експертного методу аналізу основних 
виробничих підрозділів підприємства за факторами інноваційної 
привабливості. 
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5. На п’ятому етапі можна скористатися стохастичним 
факторним аналізом для визначення і вибору (за допомоги 
матриць пріоритетності) факторів, що роблять найбільший вплив 
на аналізований об’єкт. Використовуючи результати факторного 
аналізу, слід розробити основні напрями і конкретні інноваційні 
заходи, що становлять зміст цих напрямків. 

6. На шостому етапі необхідно оцінити ефективність 
інноваційних заходів, що входять в основні напрями проведення 
інновацій, за групами оцінюючих критеріїв. 

7. Завдання сьомого етапу – прийняття рішення про проведення 
найбільш ефективних інноваційних заходів. 

Для економічної оцінки ефективності інноваційних 
заходів застосовують кількісні характеристики фінансових 
результатів діяльності підприємства. В умовах невизначеності і 
динамічності господарського середовища необхідно оцінювати 
вплив інноваційного заходу на елементи виробничої системи з 
використанням кількісних і якісних індикаторів, кожен з яких 
характеризується набором показників – факторів (табл. 2). Си-
стема в цілому оцінюється за допомогою інтегрального критерію, 
який представляє собою суму показників, зважених за рівнем 
значущості.

Таблиця 2
Система показників оцінки процесу регулювання 

інноваційної діяльності на машинобудівному підприємстві

Підсистеми 
підприємства Індикатор регулювання Фактор-характеристика

Маркетинг Конкурентоспроможність 
підприємства

Рівень продажів в абсолютному 
і відносному вираженні, 
точність прогнозу продажів

Виробництво Якість продукції при 
мінімумі витрат

Відповідність стандартам, 
виконання показників 
виробничого плану і зниження 
виробничих витрат
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Інфра-
структура

Безперебійне 
забезпечення 
виробництва 
необхідними ресурсами

Частка складських, 
транспортно-заготівельних 
витрат в собівартості продукції, 
надлишкові запаси, час 
отримання інформації

Фінанси Рівень фінансової 
стійкості

Норма прибутку, оборотність 
активів, забезпеченість 
власними коштами

R&D Оновлення продукції Підвищення 
конкурентоспроможності 
продукції, ступінь оновлення 
продукції, що випускається

Менеджмент Обґрунтованість 
прийняття управлінських 
рішень

Частка правильних рішень 
в загальному їх числі, 
продуктивність праці

Джерело: запропоновано автором.

При виборі оціночних показників можна використовувати 
методи моделювання, експертних оцінок, бальний, 
морфологічний; також треба враховувати конкретні умови, зміст 
заходу, наявну інформацію.

Комплексна оцінка впливу інноваційної діяльності на систему 
функціонування підприємств необхідна за участю в інновації 
кількох підприємств, інтегрованих в кластери або холдинги, для 
обґрунтування доцільності прийнятих рішень і розробки стратегії 
розвитку багатопрофільних об’єднань.

За розробленою методикою було прийнято рішення про 
проведення реструктуризації ТДВ «Первомайськ дизельмаш» 
у зв’язку з його диверсифікацією основного виробництва – з 
переходом з суднових дизельних двигунів на когенераційні 
установки, які останнім часом даним підприємством 
експортуються за кордон (когенераційні установки створені на 
базі двигун-генераторів  з утилізацією теплоти випускних газів, 
охолоджуючої двигун води, мастила й газоповітряної суміші 
після турбопроцесора; за рахунок додаткового вироблення 

продовження Таблиці 2
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теплової енергії досягається: збільшення загальної  потужності в 
2,5 рази, підвищення ККД до 92 %, що забезпечує на 40 % скоро-
чення споживання палива в порівнянні з розподільним вироблен-
ням теплової та електричної енергії). 

Встановлено, що машинобудівні підприємства відчувають 
потребу в інноваційному розвитку. У ході системно-
матричного діагностичного аналізу діяльності підприємств 
відмічено підвищення ефективності ресурсів. Комплексна 
оцінка організаційно-технічного рівня виробництва виявила, 
що виробнича система підприємств потребує вдосконалення 
технічного базису і методів організації виробництва. Відзначено 
вплив організаційно-технічного рівня на інноваційну активність, а 
також вплив інноваційного рівня на ефективність функціонування 
підприємств. 

На підставі результатів економічного аналізу рекомендовані 
наступні види інноваційної діяльності: вдосконалення організації 
та управління виробництвом, використання прогресивної 
техніки і технології виробництва. Було проведено діагностику 
на слідуючих промислових підприємствах півдня України: 
ПАТ «Одескабель», ПАТ «ОЗРСВ», ПАТ «ХК «Мікрон», ТДВ 
«Первомайськдизельмаш», АП «УРСРЗ». Аналіз готовності 
підприємств до рекомендованої інноваційної діяльності показав, 
що на обстежуваних підприємствах недостатньо власних джерел 
фінансування. Залучення зовнішніх джерел утруднено в зв’язку 
з недостатньою фінансовою стійкістю і платоспроможністю 
підприємств, нестачею оборотних коштів. В умовах обмеженості 
фінансових ресурсів особливої актуальності набувають 
організаційно-управлінські інновації, які не потребують значних 
капіталовкладень і забезпечують їх швидку віддачу. 

Створення вертикальних інтеграційних структур значно 
ускладнює управління об’єднаннями. Досягнення максимального 
економічного ефекту в багатопрофільних об’єднаннях можливо 
тільки при погодженому управлінні всіма процесами і сферами 
діяльності.

Аналіз елементів виробничої системи холдингу ПАТ «Мікрон» 
(виробництво верстатної продукції, комплектуючих для верстатів, 
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в т. ч. для закордонних споживачів) за факторами інноваційної 
привабливості показав, що в даний момент пріоритетним об’єктом 
інноваційної діяльності є транспортне господарство. оскільки 
воно характеризується найбільшим середньозваженим індексом 
факторів: обсяг необхідних інвестицій; гнучкість системи; 
термін амортизації обладнання; рівень витрат на обслуговування; 
стійкість роботи; рівень витрат на підготовку персоналу; питома 
вага витрат, пов’язаних з роботою підрозділу, у собівартості 
продукції. 

Встановлено, що не відбулося істотних змін в організації та 
управлінні транспортним процесом з набранням підприємств 
в холдинг: не спостерігається концентрації та виділення 
транспорту в окрему структуру, перевезення носять сезонний 
характер і не плануються, відсутня координація у транспортній 
сфері, не застосовуються математичні методи при організації 
технології перевезень. Показник питомої ваги транспортних 
витрат підприємств в собівартості продукції має чітку тенденцію 
зростання. Отже, інноваційну діяльність у транспортній 
виробничою інфраструктурою машинобудівних підприємств 
необхідно націлити на зниження транспортних витрат у 
собівартості продукції. 

Надано класифікацію факторів, що впливають на витрати 
машинобудівних підприємств. Моделювання впливу факторів 
виробничої інфраструктури на собівартість перевезень дозволило 
виділити техніко-експлуатаційні показники, в результаті 
підвищення яких на 1 % досягається найбільше зниження 
транспортних витрат (коефіцієнт використання парку – 6,2 %, 
коефіцієнт використання пробігу – 1,4 %, коефіцієнт використан-
ня вантажопідйомності – 0,8 %). 

Ефективність реалізації рекомендованих заходів оцінюється за 
критеріями, класифікованих в такі групи, як: фінансово-економічні 
(чиста поточна вартість, термін окупності, індекс рентабельності 
вкладень, внутрішня норма прибутку);  нормативні (вимоги 
стандартів, екологічні вимоги, патентоспроможність);  критерії 
відповідності факторів успіху (відповідність стратегічним 
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завданням підприємства, подолання інформаційних бар’єрів);  
критерії забезпеченості ресурсами (фінансовими, науково-
технічними, виробничо-технологічними).

Об’єднання підприємств машинобудівного профіля в холдинг 
територіального рівня створює передумови для формування 
інтегрованих систем управління виробничими процесами. Так, 
наприклад, процес міжнародної кооперації з випуску сучасного 
верстатного обладнання передбачає у структурі холдингу 
«Мікрон» взаємодію груп постачання ресурсів керуючій компанії, 
зовнішніх постачальників, службу фірмового сервісу, розширений 
підрозділ зовнішньоекономічних зв’язків.  Для координації 
їх діяльності з виробництва і постачання комплектуючих для 
західних (європейських) фірм запропоновано створення єдиної 
системи управління матеріальними потоками і готової продукції. 
Структура основного складового елемента системи – центра 
з міжнародної кооперації з вироблення комплектуючих для 
закордонних фірм – і функції служб, що входять до його складу 
відображено на рис. 4.

Створення центру з міжнародної кооперації дозволить 
скоротити потрібний робочий парк транспортних засобів 
для доставки матеріальних ресурсів в структурні підрозділи 
або розширити у зв’язку з розвитком зовнішньоекономічної 
діяльності, підвищити якість обслуговування підрозділів 
підприємства, знизити витрати сировини, паливно-мастильних 
матеріалів і електроенергії, а також, і собівартість продукції.

З метою вдосконалення технічної експлуатації транспорту 
на основі принципів кооперації та спеціалізації сервісних і 
ремонтних робіт запропонований і економічно обгрунтовано 
проект по створенню силами окремих підприємств холдингу 
спільної виробничо-ремонтної бази. Це дозволить більш 
ефективно використовувати рухомий склад шляхом скорочення 
невиробничих простоїв, зниження витрат на обслуговування 
і ремонт. При визначенні економічної ефективності було 
використовувано методику розрахунку коефіцієнта дисконтування 
з урахуванням ризику.

Аналіз руху грошових потоків показав.  що оптимальна 
структура джерел фінансування досягається поєднанням 
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власних коштів підприємств і ресурсів, отриманих у формі 
лізингу. Для розроблених конкретних інноваційних заходів у 
галузі вдосконалення організації та управління транспортної 
виробничою інфраструктурою холдингу оцінено ступінь їх впливу 
(регулювання) на функціонування інтегрального об’єднання.

Оцінка регулювання інноваційної діяльності на 
функціонування машинобудівних підприємств, які прогнозовано 
входять до склада холдинга «Мікрон», та створення систем и 
управління матеріальними потоками наведені у табл. 3. Показ-
ники оцінки підрозділів вибиралися з урахуванням характеру 
впливу інноваційних заходів на функціонування підприємств, 
що належать до склада холдинга. Вагові коефіцієнти значущості 
факторів визначені експертним шляхом.  Оцінка чинників – 
бальним методом.  За базу порівняння прийнято стан системи до 
здійснення інновацій (без проекта).

Рис. 4. Структурно-функціональна схема центра з 
міжнародної кооперації машинобудівного підприємства

Джерело: запропоновано автором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структурно-функціональна схема центра з міжнародної кооперації 
машинобудівного підприємства 

Джерело: запропоновано автором. 
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Запропоновані в економічних дослідженнях інноваційні заходи 
щодо створення логістичної системи управління сировинними 
потоками при виробництві комплектуючих допоможуть 
підприємствам холдингу в їх діяльності.

Оцінка регулювання функціонування виробничих систем 
на основі інноваційної діяльності дозволяє зробити висновок 
про доцільність здійснення інновацій на машинобудівних 
підприємствах.

Таблиця 3
Прогнозування оцінки факторів регулювання 

функціонування машинобудівних підприємств у складі 
холдингу на основі створення системи управління 

матеріальними потоками

Джерело: запропоновано автором.

Висновки та пропозиції. Проведені теоретичні та практичні 
дослідження дозволяють зробити наступні висновки і пропозиції. 

Таблиця 3 
Прогнозування оцінки факторів регулювання функціонування 

машинобудівних підприємств у складі холдингу на основі створення системи 
управління матеріальними потоками 

Підсистема 
підприємства Фактор регулювання Вага 

фактору 

Оцінка підсистем підприємств холдингу за 
факторами 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
1 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
2 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
3 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
4 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
5 

П
ід

пр
иє

мс
тв

о 
6 

Маркетинг 
Матеріаломісткість 

продукції 12,0 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Обсяг продажу 13,0 14,0 13,5 14,0 13,5 13,0 13,3 

Виробництво Коефіцієнт 
ритмічності 33.0 35,0 33,0 34,0 33,1 33,0 33,0 

Інфраструктура 

Питома вага 
транспортно-

складських витрат в 
собівартості 

12,0 14,0 12,0 12,5 12,0 12,0 12,0 

Менеджмент 

Питома вага 
правильних рішень 9,0 100 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Продуктивність 
праці 6,0 6,5 6,5 6,3 6,3 6,0 6,0 

Фінанси 
Коефіцієнт 
оборотності 

оборотних коштів 
15,0 16,0 15,0 16,0 15,5 15,0 15,3 

Рейтинг  100,0 107,0 101,5 107,0 101,6 100,5 101,1 
Джерело: запропоновано автором. 
 

Висновки та пропозиції. Проведені теоретичні та практичні дослідження 
дозволяють зробити наступні висновки і пропозиції.  

1. Механізм організаційно-економічного регулювання функціонування 
підприємства на основі інноваційної діяльності являє собою комплекс 
взаємопов’язаних форм і методів впливу на функціональні підсистеми 
підприємства. Його також можна розглядати як сукупність елементів 
регулювання функціональних підсистем підприємства. Виявлено передумови 
активації економічного регулювання інноваційної діяльності, а саме загострення 
конкуренції і, як наслідок, необхідність оперативного реагування на зміну 
зовнішнього і внутрішнього середовища для забезпечення стійкості діяльності 
машинобудівних підприємств. 

2. Запропоновано модель процесу прийняття рішення про проведення 
інноваційної діяльності для розробки інноваційної політики як елемента 
внутрішньофірмового механізму регулювання підприємств, яка дозволить 
розробити основні напрями інноваційного регулювання у всіх сферах 
господарської діяльності підприємств.  

3. Для підприємств, які відчувають потребу в інноваційному розвитку при 
нестачі джерел фінансування, запропоновано виявляти пріоритетні об’єкти 
здійснення інновацій.  
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1. Механізм організаційно-економічного регулювання функ-
ціонування підприємства на основі інноваційної діяльності яв-
ляє собою комплекс взаємопов’язаних форм і методів впливу 
на функціональні підсистеми підприємства. Його також можна 
розглядати як сукупність елементів регулювання функціональних 
підсистем підприємства. Виявлено передумови активації 
економічного регулювання інноваційної діяльності, а саме 
загострення конкуренції і, як наслідок, необхідність оперативного 
реагування на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища для 
забезпечення стійкості діяльності машинобудівних підприємств.

2. Запропоновано модель процесу прийняття рішення про про-
ведення інноваційної діяльності для розробки інноваційної полі-
тики як елемента внутрішньофірмового механізму регулювання 
підприємств, яка дозволить розробити основні напрями іннова-
ційного регулювання у всіх сферах господарської діяльності під-
приємств. 

3. Для підприємств, які відчувають потребу в інноваційному 
розвитку при нестачі джерел фінансування, запропоновано 
виявляти пріоритетні об’єкти здійснення інновацій. 

4. Моделюючи і аналізуючи параметри стану підрозділів, слід 
розробляти основні напрями інноваційної діяльності на вибрано-
му об’єкті підприємств, у результаті здійснення яких досягається 
поліпшення найбільш значущих факторів. 

5. В умовах невизначеності і динамічності господарського 
середовища необхідно оцінювати вплив інновацій на всі 
функціональні підсистеми підприємства, використовуючи 
наступні індикатори: конкурентоспроможність підприємства, 
якість продукції при мінімумі витрат, безперебійне 
забезпечення виробництва необхідними ресурсами, фінансовий 
стан підприємства, оновлення продукції. обґрунтованість 
прийняття управлінських рішень. Вибір кількісних критеріїв, 
що характеризують дані індикатори, слід проводити на 
основі всебічного аналізу з урахуванням цілей підприємства, 
що дозволить підвищити об’єктивність вибору заходів, що 
включаються в інноваційну політику підприємства.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Предложен организационно-экономический механизм регулирования 
функционирования машин строительного предприятия, который включает в себя 
формы и методы воздействия на функциональные подсистемы предприятия как на 
институциональном уровне, так и на уровне предприятия. При этом все методы 
экономического регулирования рассматриваются в комплексе, учитываются 
прямые и обратные связи между составляющими его элементами. 

Представлена модель принятия рационального решения о проведении 
инновационной деятельности на уровне машиностроительного предприятия, 
которая состоит из семи этапов, последовательное выполнение которых облегчает 
выбор наиболее эффективных мероприятий, реализация которых повышает 
результативность регулирования функционирования предприятия. 

В условиях неопределенности и динамичности хозяйственной среды 
показано использование отобранных количественных и качественных индикаторов, 
которые характеризуются набором показателей-факторов, что позволяет оценивать 
влияние инновационных мероприятий на элементы производственной системы 
машиностроительного предприятия. 

Проведена классификация факторов, влияющих на транспортные 
расходы машиностроительных предприятий. Моделирование влияния факторов 
производственной инфраструктуры на себестоимость перевозок позволило 
выделить технико-эксплуатационные показатели, которые определяют наибольшее 
снижение затрат и сформировать алгоритм научно-обоснованной инновационной 
деятельности. 

Предложена структурно-функциональная схема центра международной 
коммерции машиностроительного предприятия, реализация которого позволит 
сократить или расширить рабочий парк транспортных средств, повысить 
качество обслуживания, снизить расходы материалов, комплектующих и 
др. Обосновано объединение предприятий машиностроительного профиля в 
холдинг территориального уровня, что создаст предпосылки для формирования 
интегрированных систем управления производственными процессами. 

Ключевые слова: механизм; модель; предприятие; инновация; 
показатель; фактор; затраты; оценка; развитие.
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DEVELOPMENT OF A MECHANISM OF 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC REGULATION 
AT INNOVATIVE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Organizational-economic mechanism of regulation of functioning of machine-
building enterprises, which includes forms and methods of influence on the functional 
subsystem of the enterprise as at the institutional level and at the enterprise level. All 
methods of economic regulation are considered in complex taking into account the direct 
and inverse links between its elements. 

Given the model of a rational decision on conducting innovative activity at 
the level of machine-building enterprises, which consists of seven stages, consistent 
implementation of which facilitates the choice of the most effective measures, the 
implementation of which increases the effectiveness of regulation of functioning of the 
enterprise. 

In the face of uncertainty and dynamism of the economic environment 
demonstrates the use of selected quantitative and qualitative indicators, which are 
characterized by a set of indicators-factors that allows us to estimate the impact of 
innovative events on the elements of the production system of machine-building 
enterprise. 

The classification of factors influencing transport costs of engineering 
enterprises. Modeling of influence of factors of industrial infrastructure in the cost of 
transportation has allowed to identify the technical and operational parameters, which 
define the largest cost reductions and to elaborate an algorithm for evidence-based 
innovation. 

A structural-functional scheme of the center of international Commerce, 
engineering enterprises, the implementation of which will allow you to reduce or 
increase the working fleet of vehicles, increase service quality, reduce costs of materials, 
components etc. The justification of the association of entrepreneurs of machine-building 
profile of the holding company territorial level, which creates prerequisites for the 
formation of integrated systems for managing production processes. 

Keywords: mechanism; model; enterprise; innovation; index; factor; costs; 
assessment; development.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ КРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА 
ЙОГО РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади людського капіталу 
як чинника розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Визначено 
взаємозв’язок проблеми людського капіталу та економічного розвитку країни. 
Проаналізовано парадигму еволюційного розвитку людського капіталу як фактора 
економічного зростання країни. Наведено основні показники вимірювання рівня 
розвитку людського капіталу країни. Виявлено, що людський капітал в Україні 
характеризується відносно низьким рівнем розвитку порівняно з розвиненими 
країнами світу. Встановлено вплив податкової політики держави на стимулювання 
розвитку людського капіталу країни. З’ясовано та обґрунтовано, що поточна 
податкова політика України не здійснює суттєвого стимулювання розвитку 
людського капіталу. Запропоновано концепцію реформування державної 
податкової політики України з метою підвищення рівня розвитку людського 
капіталу в країні.

Ключові слова: людський капітал; податкова політика; людські ресурси; 
економічний розвиток; глобалізація; податкова система.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Людський 
капітал в умовах сучасного постіндустріального суспільства є 
одним з основних чинників економічного розвитку підприємств 
та країни в цілому. На сьогоднішній день інвестиції у людський 
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капітал мають значно більшу віддачу за інвестиції у матеріальне 
виробництво. В епоху глобалізації людський капітал стає також 
новим джерелом конкурентних переваг. Здатність національної 
економіки створювати й ефективно використовувати людський 
капітал все більшою мірою визначає економічний добробут 
країни.

Стимулюючий вплив на розвиток людського капіталу здійснює 
податкова політика держави. Слід зазначити, що підвищення 
ефективності управління людського капіталу в Україні на 
сучасному етапі потребує суттєвих трансформацій у поточній 
податковій політиці держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
проблеми державної податкової політики та/або його впливу на 
розвиток людського капіталу присвячені наукові праці таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених: Е. А. Кузнєцова, В. І. Борщ, 
Є. І. Масленнікова, О. В. Полоус, І. І. Смирнової, К. І. Сімакова, 
Ю. Г. Тюріної, О. Є. Кузьміна, А. Ю. Шахно, О.  А.  Грішнової, 
А. І. Крисоватого, Ю. Б. Іванова, О. М. Десятнюк, А. О. Нікітішина, 
І. Фішера, Т. Шульца, Г. Беккера, Е. Денісона та інших. 
Відсутність дослідження впливу та взаємозв’язку податкової 
політики держави й управління людського капіталу є основною 
невирішеною проблемою науковців.

Постановка завдання. Дослідити людський капітал як 
чинник економічного розвитку в сучасних умовах, а також вплив 
податкової політики держави на його розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. Людський капітал 
в сучасну епоху глобалізації стає одним з основних факторів 
економічного розвитку країни, оскільки інвестиції у людський 
капітал дають значно більшу віддачу, ніж інвестиції у матеріальне 
виробництво. Так, за розрахунками американського економіста 
Е.  Денісона, віддача від інвестицій у людський капітал перевищує 
у 5–6 разів за вкладення в капітал у матеріально-речовій формі  
[1, с. 152].

На сьогоднішній день в економічній та управлінській науках 
не існує єдиного підходу щодо визначення терміну «людський 
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капітал». Науковці та міжнародні економічні організації надають 
наступні дефініції цього поняття (табл. 1).

Таблиця 1
Визначення терміну «людський капітал» 

Науковець / 
міжнародна 
економічна 
організація

Тлумачення

Т. Шульц

Людський капітал – сукупність якостей, 
навичок, здібностей та знань людини, які нею 
використовуються у виробничих або споживчих 
цілях [2, с. 17].

П. Демін

Людський капітал – сформований у результаті 
інвестицій та накопичений визначений рівень 
здоров’я, освіти, навичок, здібностей, мотивацій, та 
культурного розвитку як конкретного індивіда, так і 
суспільства в цілому, які доцільно використовуються 
у певній сфері суспільного відтворення, що сприяють 
економічному зростанню [2, с. 17].

І. А. Кокарєв

Людський капітал – сукупність творчих здібностей, 
особистісних якостей, а також мотивації індивідів, 
що знаходяться у їхній власності, накопичуються за 
рахунок інвестицій та використовуються у певній 
сфері суспільного виробництва з метою досягнення 
максимізації доходу [2, с. 17].

Ю. Г. Тюріна
Людський капітал – форма проявлення виробничих 
сил індивіда, що забезпечує можливість одержання 
доходу [3, с. 38].

О. В. Полоус

Людський капітал – сукупність знань, умінь, 
навичок, що використовуються для задоволення 
різних потреб окремого індивіда та суспільства в 
цілому [2, с. 17].
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О. А. Грішнова

Людський капітал – сформований і розвинений в 
результаті інвестицій та накопичений людиною 
певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, 
мотивацій, які цілеспрямовано використовується 
у певній сфері економічної діяльності, сприяє 
підвищенню продуктивності праці й завдяки цьому 
здійснює вплив на зростання власних доходів, 
прибутку підприємства, а також національного 
доходу [4, с. 35].

Організація 
економічного 

співробітництва та 
розвитку (ОЕСР)

Людський капітал – знання, кваліфікації, навички, 
а також інші якості, якими володіє індивід та які є 
важливими для здійснення господарської діяльності 
[5, с. 13].

Світовий банк
Людський капітал – сукупність знань, професійних 
якостей і досвіду, якими володіють індивіди та які 
роблять їх «економічно продуктивними» [5, с. 13].

Special 
Eurobarometer

Людський капітал – знання, навички та компетенції, 
які притаманні індивідам, що сприяють особистому, 
громадському та економічного добробуту [5, с. 13].

Джерело: [2, с. 17; 3, с. 38; 4, с. 35; 5, с. 13].

Отже, людський капітал з економічної точки зору – сукупність 
усіх ресурсів індивіда (освіта, здоров’я, досвід, професійні 
компетентності, соціальні навички та інші), які здатні забезпечити 
будь-який позитивний соціально-економічний ефект індивіду, 
підприємству чи усьому суспільству.

Проблема людського капіталу розглядається на трьох рівнях:
1) на рівні індивіда – включає знання і навички, які індивіду-

ум здобув шляхом освіти, професійної підготовки та практичного 
досвіду та завдяки яким цей індивід може надавати виробничі по-
слуги. Тобто, економічна сутність людського капіталу на цьому 
рівні полягає у здійснення інвестицій – матеріальних та інших ви-
трат на навчання (насамперед, матеріальні видатки та витрачений 

продовження Таблиці 1
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час) з метою отримання в майбутньому високої продуктивності і, 
як наслідок, збільшення доходу;

2) на рівні підприємства (мікрорівні) – включає сукупні 
професійні здібності усіх працівників підприємства, а також 
діяльність підприємства, спрямована на підвищення ефективності 
організації праці та розвитку персоналу. Слід зазначити, що 
проблема управління людського капіталу на рівні підприємства 
також залежить від вибору поточної стратегії організації 
(так, застосування підприємством стратегії прибутковості 
(максимізації прибутків) та стратегії ліквідації (мінімізації 
збитків) потребуватиме протилежних заходів при здійсненні 
управління людським капіталом організації);

3) на рівні суспільства (макрорівні) – є національним 
людським капіталом, включає сукупні вкладення у наступні 
галузі діяльності: освіта, професійна підготовка й перепідготовка, 
працевлаштування тощо. Слід зазначити, що на макрорівні 
людський капітал здійснює суттєвий вплив на формування ринку 
праці в країні, а також визначає рівень її продуктивності [2, с. 18].

Економічна сутність людського капіталу полягає у таких його 
особливостях:

– є одним із визначальних чинників економічного розвитку на 
сучасному етапі; 

– його формування потребує значних витрат для усіх секторів 
(головним чином, державного сектору) національної економіки; 

– так само як і матеріальний капітал, може змінювати свою 
вартість під впливом різних економічних чинників; 

– нижчий ступінь ліквідності у порівнянні з матеріальним ка-
піталом, оскільки людський капітал є невіддільним від його но-
сія  – людської особи тощо.

Розглядаючи історичну парадигму розвитку людського 
капіталу у світі в цілому, слід зазначити такі його етапи:

1) доіндустріальний – період до початку промислової 
революції, людський капітал зводився, головним чином, до 
капіталу здоров’я;

2) індустріальний – період від початку промислової революції 
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до кінця XX ст., людський капітал розглядався, насамперед, як 
сукупність здоров’я та трудових ресурсів;

3) постіндустріальний – формується у теперішній час під 
впливом глобалізаційних процесів, поняття людського капіталу 
набуває сучасного розуміння і включає здоров’я, рівень освіти, 
соціальні навички тощо.

Отже, на сьогоднішній день людський капітал сформувався у 
вигляді тріади підсистем:

1) людський капітал як ресурс здоров’я (сформувалась у 
доіндустріальний період);

2) людський капітал як трудовий ресурс (сформувалась в 
індустріальний період;

3) людський капітал як соціальний ресурс (формується сьогодні 
у постіндустріальний період).

На рівні макросередовища, поточний стан розвитку людського 
капіталу в країні вимірюється низкою показників, найбільш 
розповсюдженими серед яких є:

– індекс людського розвитку; 
– індекс людського капіталу;  
– індекс глобальної конкурентоспроможності.
Індекс людського розвитку (ІЛР) – інтегральний показник, 

що визначає рівень життя, освіченості і довголіття населення на 
території певної країни.  ІЛР складається з наступних показників:  

– валовий національний дохід (ВНД) на душу населення за па-
ритетом купівельної спроможності (ПКС);  

– очікувана тривалість життя;  
– очікувана кількість років, витрачених на навчання;  
– середня кількість років, витрачених на навчання.  
Так, ІЛР при вимірюванні людського капіталу враховує 

найбільш суттєві його аспекти: економічний добробут, 
освіченість, медичне забезпечення.

Динаміку ІЛР в Україні протягом 2005–2018 рр. у порівнянні 
із середньосвітовими значеннями за аналогічний період наведено 
у табл. 2.
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Таблиця 2
ІЛР в Україні та в світі 

Рік ІЛР в Україні Середньосвітове значення ІЛР

2005 0,715 0,669

2006 0,722 0,676

2007 0,729 0,682

2008 0,733 0,688

2009 0,727 0,691

2010 0,732 0,697

2011 0,737 0,703

2012 0,742 0,708

2013 0,744 0,713

2014 0,747 0,718

2015 0,742 0,722

2016 0,746 0,727

2017 0,747 0,729

2018 0,750 0,731

Джерело: [6].

ІЛР в Україні у 2018 році за окремими показниками у порівнянні 
із середньосвітовим рівнем наведено у табл. 3.

Таблиця 3
ІЛР в Україні та в світі за окремими показниками (2018) 

Показник Україна Світ

ІЛР 0,750 0,731

Очікувана тривалість життя, років 72,0 72,6

Очікувана кількість років, витрачених на 
навчання

15,1 12,7
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Середня кількість років, витрачених на 
навчання

11,3 8,4

ВНД на душу населення за ПКС, міжн. дол. 
США

7994 15745

Джерело: [7, с. 300–303].

Аналізуючи ІЛР як індикатор рівня розвитку людського 
капіталу на макрорівні, слід звернути увагу на:  

– ІЛР в Україні має тенденцію до підвищення. Проте, темпи 
підвищення ІЛР в Україні є значно нижчими за середньосвітовий 
рівень;  

– ІЛР в Україні в 2018 році (0,750) є дещо вищим за середньо-
світовий показник (0,731). 

Слід зазначити, що відносно високе значення ІЛР в 
Україні забезпечується за рахунок показників освіти. При 
цьому негативний вплив на ІЛР в Україні здійснює показник 
економічного добробуту – ВНД на душу населення за ПКС, який 
в Україні є майже в 2 рази нижчим, ніж в середньому у світі [7, с. 
300–303].

Отже, відповідно до показника ІЛР, людський капітал в Україні 
характеризується високим рівнем освіченості, задовільним 
рівнем медичного забезпечення та низьким рівнем економічного 
розвитку.  

Однак, при визначенні рівня розвитку людського капіталу 
на основі ІЛР, слід зазначити, що цей показник містить суттєві 
недоліки, які можуть істотно спотворювати реальне становище 
людського капіталу в країні:

– ІЛР враховує лише такі складові людського капіталу, як осві-
ченість, медичне забезпечення, економічний добробут. При цьо-
му людський капітал охоплює значно більше компонентів;

– ІЛР лише частково розкриває основні індикатори рівня роз-
витку людського капіталу (рівень медичного забезпечення розра-

продовження Таблиці 3
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ховується лише на підставі очікуваної тривалості життя; рівень 
освіченості – на основі кількості витрачених на навчання років 
без урахування якості освіти; рівень економічного розвитку – 
згідно з ВНД на душу населення за ПКС, який не завжди досто-
вірно оцінює рівень життя населення).

Індекс людського капіталу (ІЛК) – метод оцінки рівня розвитку 
людського капіталу, який надає кількісну оцінку освіти, охорони 
здоров’я та рівня доходів населення країни.

ІЛК відображається у вигляді двовимірного графіку, у якому 
зазначається:

– рівень очікуваної продуктивності праці;
– реальний ВВП на душу населення за ПКС.
Рівень очікуваної продуктивності праці враховує наступні 

показники:
– виживання (вірогідність дожиття до 5 років) – визначає рі-

вень дитячої смертності в країні;
– освіта (очікувана кількість років, витрачених на навчання; а 

також скоригована кількість років, витрачених на навчання, з ура-
хуванням рівня якості освіти);

– стан здоров’я (ймовірність дожиття до 60 років; показник 
низькорослості серед дітей до 5 років) [8, с. 34].

В Україні ІЛК у 2018 році становить 0,65 (рівень очікуваної 
продуктивності) за рівня ВВП на душу населення за ПКС 9287 
міжн. дол. США [9]. Рівень очікуваної продуктивності в Украї-
ні є дещо вищим за середньосвітовий рівень (0,57). При цьому 
в Україні чітко проявляється різниця між очікуваною кількістю 
років, витрачених на навчання (13,0) та кількістю витрачених 
років на навчання, скоригованою на рівень якості освіти (10,2)  
[8, с. 44]. Це свідчить про невисокий рівень якості освіти, порів-
няно із розвиненими країнами світу (ІЛР, на відміну від ІЛК не 
враховує якісні показники освіти).

Отже, ІЛК фактично є модифікованою формою ІЛР, який за 
рахунок більшої кількості індикаторів, надає більш точну оцінку 
рівня розвитку людського капіталу.
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Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) – показник, 
який визначає рівень економічної конкурентоспроможності в 
країні.

ІГК містить наступні показники:
– якість інститутів;  
– інфраструктура;  
– рівень технологічного розвитку;  
– макроекономічна стабільність;  
– здоров’я;  
– освіта і професійна підготовка;  
– ефективність на ринку товарів і послуг;  
– ефективність на ринку праці;  
– розвиненість фінансового ринку;  
– розмір внутрішнього ринку;  
– конкурентоспроможність компаній;  
– інноваційний потенціал [10, с. 2].
Характерною особливістю цього показника є комплексний 

характер дослідження рівня розвитку людського капіталу. Так, 
ІГК, окрім освіти, здоров’я та економічного добробуту враховує 
також низку інших факторів, які опосередковано пов’язані з 
людським капіталом.

ІГК в Україні у 2019 році за окремими показниками наведено 
у табл. 4.

Таблиця 4
ІГК в Україні (2019) 

Показник Значення (від 0 до 
100)

Місце в світі (серед 141 
країни)

Якість інститутів 48 104
Інфраструктура 70 57
Рівень технологічного 
розвитку 52 78

Макроекономічна 
стабільність 58 133

Здоров’я 66 101
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Освіта і професійна 
підготовка 70 44

Ефективність на ринку 
товарів і послуг 57 57

Ефективність на ринку 
праці 61 59

Розвиненість фінансового 
ринку 42 136

Розмір внутрішнього 
ринку 63 47

Конкурентоспроможність 
компаній 57 85

Інноваційний потенціал 40 60
Загальний показник 57 85

Джерело: [10, с. 570].

Аналізуючи ІГК в Україні, слід зазначити, що розвиток 
людського капіталу в Україні на сьогоднішній день 
знаходиться на відносно низькому рівні. Серед показників, які 
здійснюють найбільший вплив на відображення рівня розвитку 
людського капіталу (освіта і професійна підготовка, здоров’я, 
макроекономічна стабільність), Україна займає відносно високі 
позиції лише за рівнем освіти, в той час як за макроекономічною 
стабільністю Україна посідає одне з останніх місць у світі серед 
досліджуваних країн (133 місце серед 141 країни).

Відносно низький рівень фінансування розвитку людського 
капіталу підприємницьким сектором в Україні зумовлений 
наступними факторами: 

– незначні обсяги вільних коштів підприємств, які можуть бути 
інвестовані у людський капітал; 

– відсутність розуміння підприємцями необхідності здійснен-
ня інвестицій у людський капітал;  

– низька ефективність системи державного стимулювання 
щодо здійснення інвестування у людський капітал тощо.  

продовження Таблиці 4
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Підвищення рівня розвитку людського капіталу в Україні 
в умовах низьких обсягів інвестування підприємств, вимагає, 
насамперед, державного фінансування, що потребує впровадження 
суттєвих змін у податковій політиці держави.

Основне призначення податкової політики з позиції 
стимулювання розвитку людського капіталу зводиться до 
максимізації наповнення державного бюджету.

Так, основними шляхами реформування податкової політики 
України як стимулювання розвитку людського капіталу є 
впровадження наступних заходів:

– поступове зниження ставки ПДВ – сприятиме зниженню ви-
датків на споживання сектору домогосподарств та, як наслідок, 
збільшенню їх реальних доходів. При цьому подальше зниження 
ставки ПДВ має відбуватися лише за умов економічного зростання 
та знаходження альтернативного джерела наповнення державного 
бюджету (у т. ч. за рахунок неподаткових надходжень чи операцій 
з капіталом), так як частка ПДВ у структурі доходів Державного 
бюджету України є найвищою. З позиції розвитку людського ка-
піталу такий захід спрямований на підвищення середнього рівня 
економічного добробуту населення (одного з основних критеріїв 
при визначенні рівня розвитку людського капіталу);

– впровадження податку на виведений капітал при збереженні 
податку на прибуток підприємств – підприємства сплачуватимуть 
одночасно податок на виведений капітал (база податку – сума 
частини прибутку, що була виведена з обороту підприємства) та 
податок на прибуток підприємств (база податку – сума части-
ни прибутку, що була реінвестована). При цьому ставка подат-
ку на виведений капітал має бути вищою ніж ставка податку на 
прибуток підприємств. Таке нововведення має поєднати переваги 
цих податків, забезпечити одночасно наповнення державного 
бюджету країни в короткостроковому періоді та стимулювання 
підприємців до реінвестування, що в середньостроковому періоді 
призведе до збільшення обсягів інвестування та виробництва. 
У довгостроковому періоді збільшення обсягів виробництва 
призведе і до підвищення доходів Державного бюджету України 
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за рахунок збільшення обсягів податкових надходжень, що 
означатиме появу додаткових фінансових ресурсів на державне 
стимулювання розвитку людського капіталу країни;

– введення спеціальних знижених ставок податку на прибу-
ток підприємств/податку на виведений капітал для підприємств, 
що відповідають основним вимогам корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) та/або здійснюють інвестиції у людський 
капітал – спрямоване на активний розвиток та практичне 
застосування КСВ в Україні, що сприятиме розвитку людського 
капіталу. Так як у структурі податкових надходжень Державного 
бюджету України частка податку на прибуток підприємств 
є відносно невеликою, зниження ставки цього податку для 
соціально відповідальних підприємств не призведе до суттєвих 
втрат доходів державного бюджету.

Висновки та пропозиції. Людський капітал – сукупність усіх 
людських ресурсів, які в подальшому можуть бути застосовані 
для отримання позитивного соціально-економічного ефекту. 
Під впливом сучасних глобалізаційних процесів інвестування 
у людський капітал стає основним фактором економічного 
розвитку постіндустріальної країни. При цьому людський капітал 
є провідним фактором розвитку усіх секторів національної 
економіки. 

Проблема людського капіталу розглядається на трьох 
рівнях: на рівні індивіда – є чинником розвитку сектору 
домогосподарств, мікрорівні (рівень підприємства) – здійснює 
вплив на підприємницький сектор економіки та макрорівні (рівень 
суспільства) – фактор розвитку державного сектору національної 
економіки.

На сьогоднішній день, людський капітал розглядається як 
тріада підсистем: людський капітал як ресурс здоров’я; людський 
капітал як трудовий ресурс; людський капітал як соціальний 
ресурс.

Рівень розвитку людського капіталу країни вимірюється 
низкою показників, найбільш розповсюдженими серед яких 
є: ІЛР, ІЛК, ІГК. В основу цих показників покладено рівень 
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освіти, здоров’я та економічного добробуту населення країни. В 
Україні рівень розвитку людського капіталу майже збігається із 
середньосвітовими показниками, однак є значно нижчим ніж у 
розвинених країнах світу. При цьому поточний рівень розвитку 
людського капіталу переважно забезпечується за рахунок 
показників освіченості, а саме кількість років, витрачених на 
навчання. Негативний вплив на розвиток людського капіталу 
в Україні найбільше здійснює низький рівень економічного 
розвитку країни. Отже, поточний стан розвитку людського 
капіталу в Україні вимагає вжиття спеціальних заходів, 
спрямованих на стимулювання його розвитку, з боку держави, а 
також підприємницького сектору національної економіки.

На рівні макросередовища основним стимулюючим 
інструментом розвитку людського капіталу є податкова політика 
держави. Податкова політика здійснює вплив на розвиток 
людського капіталу через максимізацію доходів державного 
бюджету, які в подальшому можуть бути використані на 
стимулювання розвитку людського капіталу у вигляді бюджетних 
видатків. Основними заходами реформування податкової 
політики України як стимулюючого фактору розвитку людського 
капіталу країни є: поступове зниження ставки ПДВ; введення 
податку на виведений капітал, який стягуватиметься за більш 
високою ставкою, ніж податок на прибуток підприємств; надання 
пільгової податкової ставки для соціально відповідальних 
підприємств та/або підприємств, що здійснюють інвестування у 
будь-яку складову людського капіталу.
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В статье исследованы теоретические и методологические основы че-
ловеческого капитала как фактора развития национальной экономики в услови-
ях глобализации. Определена взаимосвязь проблемы человеческого капитала и 
экономического развития страны. Проанализирована парадигма эволюционного 
развития человеческого капитала как фактора экономического роста страны. 
Приведены основные показатели измерения уровня развития человеческого 
капитала страны. Выявлено, что человеческий капитал в Украине характеризуется 
относительно низким уровнем развития по сравнению с развитыми странами 
мира. Установлено влияние налоговой политики государства на стимулирование 
развития человеческого капитала страны. Выяснено и обосновано, что текущая 
налоговая политика Украины не осуществляет существенного стимулирования 
развития человеческого капитала. Предложена концепция реформирования 
государственной налоговой политики Украины с целью повышения уровня 
развития человеческого капитала в стране.

Ключевые слова: человеческий капитал; налоговая политика; 
человеческие ресурсы; экономическое развитие; глобализация; налоговая система.
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HUMAN CAPITAL AND THE IMPACT ON ITS 
DEVELOPMENT OF THE STATE TAX POLICY

The article explores the theoretical and methodological foundations of human 
capital as a factor in the development of the national economy in the context of globaliza-
tion. The relationship between the problem of human capital and the economic develop-
ment of the country has been determined. The paradigm of evolutionary development 
of human capital as a factor of economic growth of the country has been analyzed. The 
main indicators of measuring the level of human capital development of a country are 
presented. It has been revealed that human capital in Ukraine is characterized by a rela-
tively low level of development compared to the developed countries of the world. The 
influence of the state’s tax policy on stimulating the development of the country’s human 
capital has been established. It is found out and justified that the current tax policy of 
Ukraine does not carry out a significant incentive for the development of human capital. 
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The concept of reforming Ukraine’s state tax policy in order to increase the level of hu-
man capital development in the country has been proposed.

Key words: human capital; tax policy; human resources; economic develop-
ment; globalization; tax system.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗВІДХОДНОГО 
АГРОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ

В статті здійснено аналіз рівня конкурентоспроможності безвідходного 
агровиробництва в України з виокремленням економіко-соціо-екологічних 
переваг. Виявлені можливості та загрози щодо розвитку безвідходного 
агровиробництва. Економіко-соціо-екологічні переваги безвідходного агровироб-
ництва підтверджують необхідність його інтенсивного впровадження у практику 
господарювання, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання безвідходного агровиробництва на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. 

Ключові слова: відходи; безвідходне агропромислове виробництво; 
інновації; інноваційний розвиток; конкуренція.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Враховуючи 
ту обставину, що в останні десятиріччя у національному та 
глобальному масштабах посилюється дефіцит ресурсів, переробка 
відходів  стає необхідною ланкою суспільного виробництва. 

Раціональне поводження з відходами передбачає проведення 
активної ресурсозберігаючої політики, що сприяє суттєвому 
зниженню питомих витрат природно-сировинних ресурсів 
на одинцю кінцевого продукту, скороченню чи нейтралізації 
негативного впливу виробництва на довкілля, та забезпеченню 
соціальних інтересів суспільства.  Тому, якісне управління 
сферою поводження з відходами є надійним базисом підвищення 
рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання 
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безвідходного агровиробництва України та дозволить вирішити 
ряд актуальних завдань охорони природи та тлі підвищення 
загального рівня національної безпеки держави. 

Впровадження в промисловості безвідходних технологічних 
процесів приведе до найбільш повного та раціонального 
використання природної сировини та зведення до мінімуму 
шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище. 
Цей шлях являє собою складний, але єдиний напрям, що зможе 
забезпечити нормальне співіснування людини і природи в умовах 
постійної зміни виробництва і задоволення зростаючих потреб 
суспільства [1, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
провадження у господарську практику безвідходного типу 
виробництва порушувалися ще з 30-х років ХХ ст. такими ви-
датними вченими як А. Бруттіні, А. Ферсманом, Г. Громовим, 
Б.  Ласкоріним, О. Балацьким, В. Волошиним, Ю. Лебединським, 
Ю. Склянкіним, І. Колодійчуком, Р. Мюрреєм, Г. Паулі та 
інш. Аналіз наукових праць свідчить про безперервний пошук 
оптимальної моделі впровадження безвідходного підходу 
виробництва залежно від галузі впровадження. Зокрема, мож-
на констатувати, що найбільший потенціал для впровадження 
безвідходних технологічних процесів спостерігається 
безпосередньо у агропромисловому виробництві, тому вкрай 
важливо здійснити аналіз рівня конкурентоспроможності за 
сучасних умов розвитку економіки.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз рівня 
конкурентоспроможності безвідходного агровиробництва в 
України з виокремленням економіко-соціо-екологічних переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи 
проблематику конкурентоспроможності безвідходного 
агровиробництва, слід провести PESTLE-аналіз факторів 
розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі 
економіки України (табл. 1), оскільки впровадження в практику 
господарювання такого виробництва тісно пов’язане з політич-
ною стабільністю, соціально-економічним та законодавчим забез-
печенням, застосуванням нових технологій, охороною навколиш-
нього природного середовища.
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Таблиця 1
PESTLE-аналіз факторів розвитку безвідходного виробни-

цтва в аграрному секторі економіки України
Таблиця 1 

PESTLE-аналіз факторів розвитку безвідходного виробництва в 
аграрному секторі економіки України 

 
 Позитивні Негативні 

П
ол

іт
ич

ні
 зростання іміджу держави як 

конкурентоспроможного виробника 
сільськогосподарської продукції; 
співпраця з міжнародними 
інституціями (наприклад, ФАО) 

політична нестабільність у суспільстві; 
корупція в органах влади 

Ек
он

ом
іч

ні
 

інтеграція в світову та європейську 
економічну системи; 
вихід на нові ринки збуту 
агропродукції України; 
підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних сільськогосподарських 
виробників та вітчизняної 
агропродукції; 
залучення іноземних інвестицій; 
створення нових робочих місць; 
висока результативність безвідходного 
агровиробництва 

недостатнє залучення інвестицій в 
аграрний сектор через несприятливий 
інвестиційний клімат; 
неналежне державне фінансування 
розвитку сільськогосподарського 
виробництва; 
високий рівень інфляції; 
відсутність програм доступного 
кредитування підприємств аграрного 
сектору економіки через зростання 
облікової ставки НБУ; 
відсутність стабільної комплексної 
підтримки сільськогосподарських 
підприємств з боку держави, що робить 
їх менш конкурентоспроможними 
відносно інших іноземних підприємств;  
нестабільність курсу національної 
валюти 

Со
ці

ал
ьн

і 

постійне зростання населення у світі, 
внаслідок чого підвищується попит на 
продукти харчування; 
підвищення кваліфікації працівників у 
сфері сільського господарства; 
зростання потреби у кваліфікованих 
кадрах в аграрній сфері; 
зростання престижу роботи аграріїв 
 

зниження доходів та життєвого рівня 
населення; 
відтік населення з сільської місцевості в 
міста; 
недостатній рівень соціального захисту 
сільського населення; 
зменшення рівня продовольчої безпеки 
внаслідок низької продуктивності 
сільськогосподарського виробництва; 
старіння населення 

Те
хн

ол
ог

іч
ні

 

інноваційна спрямованість 
агровиробництва; 
підвищення якості виробленої 
агропродукції, відповідність 
міжнародним стандартам; 
продуктивна взаємодія виробничої, 
освітньої та наукової сфер; 
підвищення науково-технічного та 
інноваційного потенціалу аграрного 
сектору економіки 

недостатність фінансування науково-
технічного й інноваційного розвитку 
аграрного сектору економіки; 
технологічна застарілість більшості 
підприємств; 
переважання екстенсивного способу 
виробництва сільськогосподарської 
продукції 
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Джерело: складено автором.

Проведений PESTLE-аналіз свідчить про те, що в політичному 
аспекті перевагами для розвитку безвідходного виробництва 
в аграрному секторі економіки є зростання іміджу держави 
як конкурентоспроможного виробника сільськогосподарської 
продукції, розширення співпраці з міжнародними інституціями, 
в перш чергу ФАО, водночас негативними факторами впливу є 
політична нестабільність у суспільстві, корупція в органах влади.

Економічними перевагами при впровадженні безвідходного 
агровиробництва є інтеграція в світову та європейську економічну 
системи; вихід на нові ринки збуту агропродукції України; підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських 
виробників та вітчизняної агропродукції; залучення іноземних 
інвестицій, висока результативність безвідходного агровиробництва. 
Уповільнюють розвиток агровиробництва такі фактори як: 
недостатність залучення інвестицій в аграрний сектор через 
несприятливий інвестиційний клімат; неналежність фінансування 
розвитку сільськогосподарського виробництва; несприятлива 
кредитна ситуація; менша конкурентоспроможність агропродукції 
України відносно агропродукції країн, в яких надається державна 
підтримка сільськогосподарським виробникам.

П
ра

во
ві

 

прийняття на державному рівні 
нормативно-правових актів щодо 
комплексного використання 
природних та сировинних ресурсів 
аграрного сектору економіки, 
регулювання впровадження та 
функціонування безвідходного 
агровиробництва 

недостатній рівень правового захисту 
прав інвесторів; 
недостатній розвиток національних 
систем сертифікації і контролю якості 
експортної агропродукції; 
неналежна регламентація безвідходного 
виробництва в аграрному секторі 
економіки 

Ек
ол

ог
іч

ні
 

ефективне використання природних 
ресурсів;  
природоємність виробленої 
агропродукції;  
якість агропродукції;  
баланс між аграрною діяльністю та 
станом біосфери 

зменшення родючості ґрунтів; 
значна деградація земель; 
недотримання сівозмін; 
шкідливі викиди забруднюючих 
речовин (СО2, метан) 

 
Джерело: складено автором. 

 
В соціальній сфері негативною є тенденція збільшення безробіття селян, 

низька заробітна плата працівників аграрної сфери, зниження доходів та 
життєвого рівня населення, низька продуктивність сільськогосподарського 
виробництва. Проте постійне зростання населення у світі спричиняє 
підвищення попиту на продукти харчування. Впровадження безвідходного 
агровиробництва передбачає підвищення кваліфікації працівників у сфері 
сільського господарства, зростання престижу роботи аграріїв; підвищення 
доходів та життєвого рівня населення; покращення здоров’я нації. 

З технологічної точки зору незаперечними плюсами є інноваційна 
спрямованість безвідходного агровиробництва; підвищення якості 
виробленої агропродукції та її відповідність міжнародним стандартам; 
продуктивна взаємодія виробничої, освітньої та наукової сфер; підвищення 
науково-технічного та інноваційного потенціалу аграрного сектору 
економіки країни. Негативними факторами для ефективного розвитку 
безвідходного агровиробництва є застаріле, малоефективне обладнання на 
підприємствах, внаслідок чого збільшення обсягів виробництва відбувається 
екстенсивним способом; недостатність фінансування науково-технічного й 
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. 

Позитивним аспектом є прийняття Стратегії розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 р., спрямованої на формування ефективного, 
соціально спрямованого аграрного сектору економіки, що повинен 
задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції у 
світі на основі його багатоукладності та пріоритетності підтримки 
господарств, власники яких проживають у сільській місцевості, поєднують 
право на землю із працею на ній, а також власні економічні інтереси із 
соціальною відповідальністю перед громадою. Водночас законодавчі 
прогалини в сфері безвідходного агровиробництва, недостатній рівень 
правового захисту прав інвесторів перешкоджають розвитку безвідходного 
агровиробництва та аграрного сектору загалом [2].  

продовження Таблиці 1
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В соціальній сфері негативною є тенденція збільшення безробіття 
селян, низька заробітна плата працівників аграрної сфери, зниження 
доходів та життєвого рівня населення, низька продуктивність 
сільськогосподарського виробництва. Проте постійне зростання 
населення у світі спричиняє підвищення попиту на продукти 
харчування. Впровадження безвідходного агровиробництва 
передбачає підвищення кваліфікації працівників у сфері сільського 
господарства, зростання престижу роботи аграріїв; підвищення 
доходів та життєвого рівня населення; покращення здоров’я нації.

З технологічної точки зору незаперечними плюсами є інноваційна 
спрямованість безвідходного агровиробництва; підвищення 
якості виробленої агропродукції та її відповідність міжнародним 
стандартам; продуктивна взаємодія виробничої, освітньої та наукової 
сфер; підвищення науково-технічного та інноваційного потенціалу 
аграрного сектору економіки країни. Негативними факторами 
для ефективного розвитку безвідходного агровиробництва є 
застаріле, малоефективне обладнання на підприємствах, внаслідок 
чого збільшення обсягів виробництва відбувається екстенсивним 
способом; недостатність фінансування науково-технічного й 
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.

Позитивним аспектом є прийняття Стратегії розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 р., спрямованої на формування 
ефективного, соціально спрямованого аграрного сектору економіки, 
що повинен задовольнити потреби внутрішнього ринку та 
забезпечити провідні позиції у світі на основі його багатоукладності 
та пріоритетності підтримки господарств, власники яких проживають 
у сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, 
а також власні економічні інтереси із соціальною відповідальністю 
перед громадою. Водночас законодавчі прогалини в сфері 
безвідходного агровиробництва, недостатній рівень правового 
захисту прав інвесторів перешкоджають розвитку безвідходного 
агровиробництва та аграрного сектору загалом [2]. 

Екологічні переваги від впровадження безвідходного 
агровиробництва полягають у зростанні зацікавленості як 
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виробників так і споживачів у екологічно безпечній продукції 
та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне 
середовище. Виробництво сільськогосподарської продукції за 
традиційними технологіями спричиняє значну деградацію земель, 
нераціональне використання земельних ресурсів, великі викиди 
шкідливих забруднюючих речовин.

З метою виявлення взаємозв’язків між сильними і слабкими 
сторонами, загрозами і можливостями, що супроводжують 
безвідходне виробництво в аграрному секторі економіки України 
на сучасному етапі розвитку, проведемо SWOT-аналіз, що є мето-
дичним інструментом дослідження рівня конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва (табл. 2).

Проведений аналіз демонструє наявність в аграрному секторі 
економіки Україні як сильних сторін щодо розвитку безвідходного 
агровиробництва, так і слабких сторін та загроз, які стримують 
його розвиток. Виявлення можливостей та загроз щодо розвитку 
безвідходного агровиробництва сприяє перетворенню можливостей 
на сильні сторони та недопущенню реалізації загроз внаслідок 
прийняття належних заходів щодо їх попередження. Економіко-
соціо-екологічні переваги безвідходного агровиробництва 
підтверджують необхідність його інтенсивного впровадження 
у практику господарювання, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання безвідходного 
агровиробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Таблиця 2
SWOT-аналіз безвідходного виробництва в аграрному 

секторі економіки України
 

Таблиця 2 
SWOT-аналіз безвідходного виробництва в аграрному секторі економіки 

України 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Збалансоване використання поживних речовин, 
енергії та природи. 
2. Ресурсозбереження та зменшення енергоємності 
сільськогосподарського виробництва. 
3. Наявність природних ресурсів (земля). 
4. Наявність частини екологічно чистих територій. 
5. Наявність сировинної бази відходів аграрного 
сектору. 
6. Зменшення трудової міграції. 
7. Скорочення витрат ручної праці. 

1. Нерозвиненість безвідходного 
агровиробництва. 
2. Відсутність кваліфікованих трудових 
ресурсів, наукових кадрів та наукових розробок 
щодо безвідходного агровиробництва. 
3. Технологічна відсталість агровиробництва, в 
тому числі висока енергоємність. 
4. підтримки безвідходного агровиробництва та 
недосконале інституційне забезпечення. 

8. Високий рівень врожайності за рахунок 
наявності високої якості робіт та їх виконання в 
оптимальні строки. 
9. Зростання кількості нових робочих місць та 
ініціативи у селян. 
10. Зарубіжний досвід ведення безвідходного 
агровиробництва. 
Висока рентабельність безвідходного 
агровиробництва. 

5. Відсутність державної програми 
6. Відсутність нормативної регламентації 
безвідходного агровиробництва. 
7. Недостатня розвиненість ринків збуту 
продукції безвідходного агровиробництва, в 
першу чергу органічної продукції. 
8. Незадовільний фінансовий стан аграрних 
підприємств як потенційних суб’єктів розвитку 
безвідходного агровиробництва. 
9. Нерозвиненість системи менеджменту та 
маркетингу в підприємствах аграрного сектору в 
питаннях безвідходного агровиробництва. 

Можливості Загрози 
1. Високий потенціал впровадження сучасних 
безвідходних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та розведення тварин. 
2. Наявність можливості збереження та 
поліпшення родючості ґрунтів, їх відтворення. 
3. Розвиток альтернативних джерел енергії. 
4. Зменшення екологічних штрафів. 
5. Удосконалення законодавства про працю та 
безпеку праці.  
6. Розробка чіткого плану по використанню земель 
АПК.  
7. Поява нових ринків збуту продукції 
безвідходного агровиробництва. 
8. Розширення потенціалу для експорту 
сертифікованої агропродукції.  
9. Зростання інвестиційної привабливості 
аграрного сектору економіки. 
10. Впровадження світових стандартів якості та 
безпеки агропродукції. 
11. Високий рівень диверсифікації виробництва у 
сільському господарстві. 
12. Зростання потенціалу розвитку переробної 
галузі щодо виробленої агропродукції. 
13. Зростання ефективності та прибутковості 
агровиробництва. 
14. Участь у міжнародних і вітчизняних виставках 
агропродукції. 
 

1. Нестабільна політична та економічна ситуація. 
2. Відсутність державної підтримки ведення 
безвідходного агровиробництва, що стримує його 
розвиток. 
3. Зменшення внутрішнього товарообороту 
продукцією безвідходного агровиробництва через 
низьку купівельну спроможність населення.  
4. Неспроможність суб’єктів господарювання 
ведення безвідходного агровиробництва та 
впровадження інноваційних технологій через 
нестачу фінансових ресурсів. 
5. Інтенсифікація сільського господарства як 
загроза розвитку безвідходного органічного 
виробництва.  
6. Зниження родючості та деградація ґрунтів. 
7. Зростання впливу природно-кліматичних умов 
(посухи, підтоплення). 
8. Широкий асортимент сільськогосподарської 
продукції, яка вироблена за традиційними 
технологіями. 
9. Недостатня поінформованість населення про 
переваги продукції, виробленої за безвідходними 
технологіями.  
10. Уповільнення темпу зростання ринку 
продукції безвідходного агровиробництва через 
зниження рівня життя населення. 
11. Погіршення демографічної та соціальної 
ситуації в сільській місцевості. 

Джерело: складено автором. 
 

Далі представимо SWOT-матрицю безвідходного виробництва в 
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Джерело: складено автором.

Далі представимо SWOT-матрицю безвідходного 
виробництва в аграрному секторі економіки України (табл. 3).

продовження Таблиці 2

 
Таблиця 2 

SWOT-аналіз безвідходного виробництва в аграрному секторі економіки 
України 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Збалансоване використання поживних речовин, 
енергії та природи. 
2. Ресурсозбереження та зменшення енергоємності 
сільськогосподарського виробництва. 
3. Наявність природних ресурсів (земля). 
4. Наявність частини екологічно чистих територій. 
5. Наявність сировинної бази відходів аграрного 
сектору. 
6. Зменшення трудової міграції. 
7. Скорочення витрат ручної праці. 

1. Нерозвиненість безвідходного 
агровиробництва. 
2. Відсутність кваліфікованих трудових 
ресурсів, наукових кадрів та наукових розробок 
щодо безвідходного агровиробництва. 
3. Технологічна відсталість агровиробництва, в 
тому числі висока енергоємність. 
4. підтримки безвідходного агровиробництва та 
недосконале інституційне забезпечення. 

8. Високий рівень врожайності за рахунок 
наявності високої якості робіт та їх виконання в 
оптимальні строки. 
9. Зростання кількості нових робочих місць та 
ініціативи у селян. 
10. Зарубіжний досвід ведення безвідходного 
агровиробництва. 
Висока рентабельність безвідходного 
агровиробництва. 

5. Відсутність державної програми 
6. Відсутність нормативної регламентації 
безвідходного агровиробництва. 
7. Недостатня розвиненість ринків збуту 
продукції безвідходного агровиробництва, в 
першу чергу органічної продукції. 
8. Незадовільний фінансовий стан аграрних 
підприємств як потенційних суб’єктів розвитку 
безвідходного агровиробництва. 
9. Нерозвиненість системи менеджменту та 
маркетингу в підприємствах аграрного сектору в 
питаннях безвідходного агровиробництва. 

Можливості Загрози 
1. Високий потенціал впровадження сучасних 
безвідходних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та розведення тварин. 
2. Наявність можливості збереження та 
поліпшення родючості ґрунтів, їх відтворення. 
3. Розвиток альтернативних джерел енергії. 
4. Зменшення екологічних штрафів. 
5. Удосконалення законодавства про працю та 
безпеку праці.  
6. Розробка чіткого плану по використанню земель 
АПК.  
7. Поява нових ринків збуту продукції 
безвідходного агровиробництва. 
8. Розширення потенціалу для експорту 
сертифікованої агропродукції.  
9. Зростання інвестиційної привабливості 
аграрного сектору економіки. 
10. Впровадження світових стандартів якості та 
безпеки агропродукції. 
11. Високий рівень диверсифікації виробництва у 
сільському господарстві. 
12. Зростання потенціалу розвитку переробної 
галузі щодо виробленої агропродукції. 
13. Зростання ефективності та прибутковості 
агровиробництва. 
14. Участь у міжнародних і вітчизняних виставках 
агропродукції. 
 

1. Нестабільна політична та економічна ситуація. 
2. Відсутність державної підтримки ведення 
безвідходного агровиробництва, що стримує його 
розвиток. 
3. Зменшення внутрішнього товарообороту 
продукцією безвідходного агровиробництва через 
низьку купівельну спроможність населення.  
4. Неспроможність суб’єктів господарювання 
ведення безвідходного агровиробництва та 
впровадження інноваційних технологій через 
нестачу фінансових ресурсів. 
5. Інтенсифікація сільського господарства як 
загроза розвитку безвідходного органічного 
виробництва.  
6. Зниження родючості та деградація ґрунтів. 
7. Зростання впливу природно-кліматичних умов 
(посухи, підтоплення). 
8. Широкий асортимент сільськогосподарської 
продукції, яка вироблена за традиційними 
технологіями. 
9. Недостатня поінформованість населення про 
переваги продукції, виробленої за безвідходними 
технологіями.  
10. Уповільнення темпу зростання ринку 
продукції безвідходного агровиробництва через 
зниження рівня життя населення. 
11. Погіршення демографічної та соціальної 
ситуації в сільській місцевості. 

Джерело: складено автором. 
 

Далі представимо SWOT-матрицю безвідходного виробництва в 
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Таблиця 3
SWOT-матриця безвідходного виробництва в аграрному сек-

торі економіки України

Джерело: складено автором.

аграрному секторі економіки України (табл. 3). 
Таблиця 3 

SWOT-матриця безвідходного виробництва в аграрному секторі 
економіки України 

 Можливості Загрози 
Сильні 1. Збереження здоров’я населення, шляхом 

збалансованого використання поживних речовин, енергії, 
природи та наявність частини екологічно чистих територій. 
2. Збереження здоров’я населення, шляхом 
збалансованого використання поживних речовин, енергії, 
природи та наявність частини екологічно чистих територій. 
3. Підвищення конкуренто-спроможності суб’єктів 
господарювання безвідходного агровиробництва на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, шляхом ефективного 
використання наявних природних ресурсів (земля), 
сировинної бази відходів аграрного сектору та скорочення 
витрат ручної праці.  
4. Створення потужностей з переробки відходів аграрного 
сектору, через зростання кількості нових робочих місць та 
ініціативи у селян. 
5. Досягнення економії паливо-мастильних матеріалів, 
підвищення продуктивності праці, зниження собівартості 
агропродукції, скорочення витрат на очищення стічних вод, 
утилізацію відходів аграрного сектору та транспортних 
витрат шляхом залучення зарубіжного досвіду ведення 
безвідходного агровиробництва. 
6. Висока рентабельність безвідходного агровиробництва, 
можливість збереження та поліпшення родючості ґрунтів, 
їх відтворення у поєднанні із появою нових ринків збуту 
продукції безвідходного агровиробництва призведе до 
зростання прибутку селян. 
7. Розширення потенціалу для експорту сертифікованої 
агропродукції, шляхом виходу на нові сегменти ринку, 
збереження екології навколишнього природного 
середовища та створення іміджу України як виробника 
високоякісної агропродукції.  
8. Скорочення земель, відведених на складування відходів 
аграрного сектору. 
9. Зменшення міграцій сільського населення до великих 
міст, а також підвищення зайнятості та розвитку сільських 
територій шляхом зростання ефективності та прибутковості 
агровиробництва. 
10. Збереження екології навколишнього природного 
середовища, шляхом розвитку та впровадження 
альтернативних джерел енергії. 

1. Нівелювання політичної та 
економічної нестабільності, 
шляхом збалансованого 
використання поживних речовин, 
енергії та природи. 
2. Нівелювання політичної та 
економічної нестабільності, 
шляхом збалансованого 
використання поживних речовин, 
енергії та природи. 
3. Впровадження 
ресурсозбереження та зменшення 
енергоємності 
сільськогосподарського 
виробництва, з метою підвищення 
фінансової стабільності аграрних 
підприємств. 
4. Підвищення родючості та 
зменшення рівня деградації 
ґрунтів, за рахунок забезпечення 
високої якості робіт та їх 
виконання в оптимальні строки. 
5. Підвищення темпів зростання 
ринку продукції безвідходного 
агровиробництва через 
забезпечення стійкого рівня 
високої рентабельності. 
6. Поліпшення демографічної та 
соціальної ситуації у сільській 
місцевості, шляхом створення 
нових робочих місць в 
агровиробництві. 

Слабкі 1. Підвищення рівня розвитку безвідходного 
агровиробництва, шляхом залучення міжнародного досвіду 
та впровадження світових стандартів якості агропродукції. 
2. Впровадження нових зарубіжних технологій 
енергозбереження, з метою підвищення фінансового стану 
аграрних підприємств. 
3.  Створення державної програми підтримки 
безвідходного агровиробництва, а також нормативної 
регламентації безвідходного агровиробництва для 
забезпечення стійкої високої рентабельності. 
4. Впровадження світових практик аграрного 
менеджменту та маркетингу, з метою забезпечення сталого 
розвитку підприємств аграрного сектору. 

1. Створення умов для 
підвищення кваліфікації трудових 
ресурсів та прибутків аграрного 
сектору, шляхом залученням 
світового досвіду. 
2. Розробка та впровадження 
державної програми підтримки 
безвідходного агровиробництва та 
підвищення освіченості аграріїв 
щодо можливостей безвідходного 
агровиробництва. 
3. Створення технологічних 
хабів із розробки та впровадження 
передових технологій 
безвідходного агровиробництва. 
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Таким чином, наведена SWOT-матриця містить чотири 
комплексні стратегічні ініціативи, що дозволяють не тільки 
отримати синергетичний ефект при використанні сильних сторін 
та можливостей впровадження безвідходного агровиробництва в 
аграрному секторі економіки України, а й нівелювати негативний 
вплив слабких сторін та наявних загроз зовнішнього середовища.

Отже, одним із пріоритетних напрямів розвитку аграрної 
політики України є підвищення конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва. 
Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання безвідход-
ного агровиробництва та товарів, отриманих в результаті 
безвідходного виробництва є складними багатоаспектними 
поняттями, що означають здатність товаровиробника та товару 
зайняти і утримати позицію на конкретному ринку (вітчизняному 
чи міжнародному) у розглядуваний період при конкуренції з 
іншими товарами аналогічного призначення та їх виробниками.

Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання безвідход-
ного агровиробництва визначається наявністю технічних, 
економічних і організаційних умов для створення безвідходного 
виробництва і збуту продукції високої якості, яка відповідає 
вимогам конкретних груп споживачів. Основними чинниками, 
що впливають на конкурентоспроможність суб’єктів та продукції 
безвідходного агровиробництва є: рентабельність безвідходного 
агровиробництва; характер інноваційної діяльності; рівень 
продуктивності праці; ефективність стратегічного планування 
й управління; здатність до адаптації, тобто безперервного 
відстежування змін, що відбуваються; питома вага на світовому 
ринку певного товару та ін.

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз демонструє 
наявність в аграрному секторі економіки Україні як сильних сторін 
щодо розвитку безвідходного агровиробництва, так і слабких сторін 
та загроз, які стримують його розвиток. Виявлення можливостей 
та загроз щодо розвитку безвідходного агровиробництва сприяє 
перетворенню можливостей на сильні сторони та недопущенню 
реалізації загроз внаслідок прийняття належних заходів 
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щодо їх попередження. Економіко-соціо-екологічні переваги 
безвідходного агровиробництва підтверджують необхідність 
його інтенсивного впровадження у практику господарювання, 
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання безвідходного агровиробництва на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЗОТХОДНОГО 
АГРОПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ: АНАЛИЗ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье проведен анализ уровня конкурентоспособности безотходного 
агропроизводства в Украине с выделением экономико-социо-экологических 
преимуществ. Выявленные возможности и угрозы по развитию безотходного 
агропроизводства. Экономико-социо-экологические преимущества безотхо-
дного агропроизводства подтверждают необходимость его интенсивного 
внедрения в практику хозяйствования, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования безотходного агропроизводства 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: отходы; безотходное агропромышленное производство; 
инновации; инновационное развитие; конкуренция.
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COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION SUBJECTS IN UKRAINE: 
ANALYSIS AND PROSPECTS

The article analyzes the level of competitiveness of non-waste agricultural pro-
duction in Ukraine with the separation of economic, socio-environmental benefits. Op-
portunities and threats to the development of non-waste agricultural production have 
been identified. The economic, socio-environmental benefits of non-waste agro-produc-
tion confirm the need for its intensive implementation in economic practices, which will 
enhance the competitiveness of non-waste agricultural producers in the domestic and 
foreign markets.

One of the priority directions of development of agrarian policy of Ukraine is 
increasing the competitiveness of the entities of waste-free agricultural production man-
agement. Competitiveness of non-waste agri-business entities and non-waste products 
are complex, multifaceted concepts that mean the ability of the producer and the com-
modity to occupy and hold a position on a specific market (domestic or international) 
during the period under consideration when competing with other commodities manu-
facturers.

The analysis shows the presence in the agricultural sector of Ukraine of both 
strengths in the development of non-waste agricultural production, as well as weaknesses 
and threats that hinder its development. Identifying opportunities and threats to the de-
velopment of non-waste agricultural production helps to transform opportunities into 
strengths and prevent the realization of threats as a result of taking appropriate measures 
to prevent them. The economic, socio-environmental benefits of non-waste agro-produc-
tion confirm the need for its intensive implementation in economic practices, which will 
enhance the competitiveness of non-waste agricultural producers in the domestic and 
foreign markets.

Keywords: waste; non-waste agro-industrial production; innovations; innova-
tive development; competition.

References

1. Tcygankov, A. P. & Senin, V. N. (1988). Tsiklicheskie protcessy v khimicheskoi 
tekhnologii. Osnovy bezotkhodnykh proizvodstv [Cyclic processes in chemical 
technology. Basics of non-waste production]. Moskva : Khimiia [in Russian].



98

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

2. Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 roku. 
Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2003 № 806 
[Strategy for development of the agrarian sector of the economy of Ukraine for the 
period up to 2020. Approved by the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
from 17.10.2003 № 806]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013- 
%D1 %80  [in Ukrainian].



99

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

УДК 322.146.2
DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201425

С. Б. Колодинський,
доктор економічних наук, професор
професор кафедри менеджменту і маркетингу
Одеська державна академія будівництва та архітектури 
Дідріхсона 4, Одеса, 65000, Україна
e-mail: kolodi@ukr.net

О. В. Захарченко,
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту і маркетингу 
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дідріхсона 4, Одеса, 65000, Україна
e-mail: robin_a@ukr.net

О. М. Євдокімова,
старший викладач кафедри економіки та підприємництва
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дідріхсона 4, Одеса, 65000, Україна
e-mail: mamedovna1980@gmail.com

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

У економічній теорії та спеціальній літературі зустрічаються випадки 
ототожнення поняття «реструктуризація» з поняттями «реорганізації» або 
«реінжинірингу», вказується що всі радикальне перепроектування регіонального 
господарського комплексу та його найважливіших процесів виступає як його 
реінжиніринг. Однак це далеко не так, необхідно вказати, що реорганізація підприємства 
і його реінжиніринг виступають лише як окремі напрями реструктуризації. 

Під реструктуризацією розуміється процес зміни структури регіонального 
господарського комплекс, націлений на підвищення його економічної 
ефективності через вжиття комплексу внутрішніх заходів, націлених на посилення 
конкурентоспроможності, економічної стійкості, результативності процесу 
виробництва та його пристосування до змін світового та внутрішнього ринку,  
також для адаптації системи управління бізнесом до ринкових умов, що постійно 
змінюються. В цьому трактуванні поняття реструктуризації відзначена її головна 
характеристика, а саме – зміна структури регіонального господарського комплексу 
та підвищення його конкурентоспроможності. 

Ключові слова: реструктуризація; регіональна політика; науково-
технічний прогрес. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Реструктуризація 
підприємств регіонального господарського комплексу  в своїй 
практичній частині здійснюється з урахуванням Методичних 
вказівок, де передбачені поетапні дії керуючих органів. Наказом 
Фонду державного майна України встановлено план проведення 
реструктуризації господарських товариств, державна частка в 
яких складає понад 50 %.

Розроблений план заходів з реструктуризації має включати такі 
положення: план заходів з реструктуризації товариства, окремий 
перелік майна, яке ввійшло до статутного фонду товариства 
або підлягає списанню, продажу, консервації, переданню в 
оренду, комунальну власність; перелік майна товариства, яке 
увійшло до статутного фонду або підлягає передачі до статутних 
фондів новостворюваних юридичних осіб; бізнес-плани 
новостворюваних юридичних осіб; розподільчі баланси (у разі 
проведення реорганізації товариства) за останній звітний період.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість 
наукових робіт, присвячена розробці заходів з реструктуризації 
вітчизняних підприємств. Серед відомих науковців, таких як 
Слава С. С. [1], Орлов О. О. [2], Уманців Ю. М., Міняйло О. І. 
[3], Рєпіна І. М. [4], Тарасевич В. М., Завгородня О. О. [5] 
розкривається розвиток інноваційних концепцій в Україні на 
основі реструктуризації підприємств.

Постановка завдання. Законодавством передбачено, що 
проект реструктуризації підприємств будь якого господарського 
комплексу  перед поданням його на затвердження погоджується 
з галузевим міністерством, іншими центральними органами 
виконавчої влади, місцевим органом виконавчої влади, а також у 
разі потреби, яка визначається комісією, з іншими негалузевими 
органами виконавчої влади. Проект також має бути розглянутий 
наглядовою радою та/або органом, що представляє інтереси 
трудових колективів підприємств (профспілковими комітетами 
чи радою трудових колективів), що є важливим та складним за-
вданням, яке потребує ретельного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обов’язковою 
частиною реструктуризації підприємств є аналіз його фінансово-
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господарської діяльності: ліквідність; платоспроможність 
(фінансова стійкість); ділова активність; рентабельність; 
собівартість та рентабельність основних видів продукції; 
визначення точки беззбитковості.

Рішення про реструктуризацію підприємства затверджується 
наказом Фонду державного майна України. 

Порядок реструктуризації підприємств передбачає такі дії:
−	 прийняття рішення про реструктуризацію підприємств;
−	 створення комісії з реструктуризації підприємств;
−	 розроблення та впровадження проекту реструктуризації 

підприємств регіонального господарського комплексу.
Ініціаторами прийняття рішення про реструктуризацію можуть 

бути:
а) стосовно підприємств, які мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави та регіону – орган виконавчої влади, 
до сфери управління якого належало підприємство до прийняття 
рішення про реструктуризацію, або комісія з приватизації цього 
підприємства;

б) стосовно державних акціонерних товариств – засновники 
товариств (міністерства, інші органи виконавчої влади, державний 
орган з приватизації або правління товариства за погодженням з 
наглядовою радою; уповноважена особа, яка виконує функції з 
управління державними корпоративними правами;

в) стосовно акціонерних товариств, які мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави, – правління товариства 
за погодженням з наглядовою радою; уповноважена особа, яка 
виконує функції з управління державними корпоративними 
правами [1, с. 50-56].

У процесі розгляду рішення про реструктуризацію, поданого 
ініціатором до Фонду державного майна України, проводиться 
аналіз фінансового стану підприємств відповідно до Методики 
проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського 
стану підприємств та організацій; аналіз стану підприємства 
та підготовка висновків про доцільність проведення його 
реструктуризації; підготовка, подання до Кабінету Міністрів 
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України матеріалів для погодження прийняття Фондом державного 
майна України рішення про реструктуризацію підприємств, які 
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 
підготовка та подання керівництву Фонду державного майна на 
затвердження проекту наказу щодо рішення про реструктуризацію 
підприємств.

Якщо прийнято рішення про проведення приватизації 
підприємства, то підготовка висновків про доцільність проведення 
реструктуризації державного підприємства проводиться за 
результатами розгляду пропозицій комісії з приватизації.

До комісії з приватизації майна державного підприємства 
ініціатором подаються пропозиції щодо змісту заходів з 
реструктуризації. Комісія з приватизації підприємства протягом 
п’ятнадцяти днів розглядає пропозиції щодо змісту заходів з 
реструктуризації, готує та подає до Фонду державного майна 
України висновки стосовно доцільності реструктуризації 
державного підприємства [2, с. 23–28].

Накази щодо прийняття рішення про реструктуризацію 
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та 
безпеки держави, підписуються Головою Фонду державного 
майна України. Хоча, як зазначалося раніше, рішення про 
проведення реструктуризації приймається за погодженням 
Кабінету Міністрів України, тому є сенс, щоб і наказ щодо 
реструктуризації підприємств підписувався керівником 
Міністерства, у підпорядкуванні якого знаходиться підприємство, 
що реструктуризується. Згідно з Положенням Проект 
реструктуризації підприємства має містити такі розділи:

а) загальні положення: аналіз фінансового стану підприємств; 
аналіз організаційної структури підприємств; аналіз ринків збуту 
товарів (робіт, послуг); заходи з реструктуризації підприємств; 
прогноз соціально-економічних наслідків реструктуризації;

б) розділ з реорганізації акціонерного товариства, який повинен 
містити обґрунтування доцільності її проведення та відповідний 
бізнес-план;

в) додатки: план заходів з реструктуризації підприємств; 
переліки майна підприємств, які підлягають: списанню, продажу, 
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консервації, передачі в оренду, комунальну власність; переліки 
майна підприємств, на базі яких доцільно створити у процесі 
реструктуризації нові юридичні особи (господарські товариства 
та дочірні підприємства), філії, представництв; бізнес-плани 
створення нових юридичних осіб.

Також необхідно відзначити, що рішення про припинення 
процесу реструктуризації приймається державним органом з 
приватизації: на основі звіту голови правління акціонерного 
товариства, погодженого наглядовою радою, або керівника 
державного підприємства про виконання заходів з реструктуризації, 
передбачених Проектом реструктуризації, а також у разі 
закінчення терміну виконання заходів, визначених Проектом 
реструктуризації, за поданням Комісії з реструктуризації, чи 
прийняття рішення про санацію або ліквідацію підприємств в 
процесі провадження справи про банкрутство; або продажу пакета 
акцій, якщо після продажу у власності держави залишається 
пакет, менший 25 % статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства [3, с. 37–45].

Фінансування заходів з реструктуризації підприємства може 
здійснюватися за рахунок підприємства, щодо якого прийнято 
рішення про реструктуризацію, інвесторів чи видатків на 
фінансування приватизації, передбачених законодавством.

Як вже зазначалось, метою проведення реструктуризації 
є створення суб’єктів підприємницької діяльності, здатних 
ефективно функціонувати в умовах становлення ринкової 
економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка 
відповідала б вимогам товарних ринків.

Сучасний стан підприємств регіонального господарського 
комплексу визначається на підставі аналізу фінансово-
господарських показників його діяльності, зроблених оцінок 
потенціальних можливостей виробництва. Для такого 
аналізу використовуються такі матеріали (за звітний період): 
аналіз фінансового стану підприємств; показники оцінки 
конкурентоспроможності як підприємства, так і його продукції; 
рівень виробничого та науково-технічного потенціалу; стан 
коопераційних зв’язків та збуту продукції; та інших показників.
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Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі 
даних бухгалтерського звіту, при цьому важливими показниками 
є абсолютна ліквідність на початок і кінець звітного періоду 
та платоспроможність. Розрахунки коефіцієнтів ліквідності та 
платоспроможності викладено в Постанові Кабінету Міністрів 
України від 17 березня 2000 р. № 515 «Про затвердження порядку 
проведення досудової санації державних підприємств». 

За результатами аналізу робоча група приймає рішення 
стосовно ліквідації підприємств через здійснення процедури 
банкрутства або реструктуризації.

Проект реструктуризації будь-яких підприємств регіонального 
господарського комплексу має визначати:
−	 економічне обґрунтування необхідності проведення 

реструктуризації;
−	 форми і методи реструктуризації;
−	 шляхи вирішення фінансових, соціальних та інших питань, 

пов’язаних із реструктуризацією;
−	 затрати на проведення реструктуризації і джерела 

фінансування;
−	 конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту.

Реструктуризацію підприємств можуть забезпечити оптимально 
підібрані організаційно-економічні заходи: перетворення 
державного підприємства на казенне підприємство; проведення 
процедури банкрутства; поділ великих підприємств на частини; 
відокремлення від підприємств непрофільних структурних 
підрозділів; продаж (або надання в оренду) частини основних 
фондів підприємства; конверсія, диверсифікація; часткова або 
повна приватизація; впровадження нових прогресивних форм 
і методів управління; тимчасове призупинення капітального 
будівництва та продаж об’єктів незавершеного будівництва; 
відстрочка або списання боргів; пошук інвестицій та інвесторів.

Ці заходи можуть здійснюватися комплексно або окремо 
залежно від визначених форм реструктуризації. У разі проведення 
реструктуризації підприємств шляхом їх поділу розробляється 
бізнес-план нового (або нових) підприємств господарського 
комплексу. 
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При проведенні реструктуризації шляхом реорганізації 
державного підприємства і перетворення його структурних 
підрозділів на самостійні підприємства необхідно визначити, що: 
підрозділ є технологічно відособленим; підрозділ є частиною 
цілісного майнового комплексу; підрозділи підприємства 
самостійно виробляють товари; підрозділи займаються діяльністю, 
яка не є профільною для даного підприємства; підприємство 
посідає монопольне становище на ринку [4, с. 20-25].

Коли відбувається перетворення структурних підрозділів 
на самостійні підприємства робоча група готує роздільні 
баланси нових підприємств (юридичних осіб), які обов’язково 
підлягають опрацюванню і оформленню у вигляді пропозиції 
питання: закриття окремих виробництв; консервації оборонних 
потужностей, а не повну ліквідацію, як це відбувається на 
українських підприємствах; забезпечення необхідного рівня 
мобілізаційної готовності.

Проект реструктуризації після розробки робочою групою 
подається на розгляд галузевої комісії, яка приймає відповідне 
рішення. Однак законодавством не встановлено чітких шляхів 
створення таких галузевих комісій, не вказано порядок 
прийняття рішень та не визначено рівень відповідальності членів 
комісії. Проект реструктуризації підприємств має вирішувати 
питання формування ефективної структури виробництва 
шляхом обмеження розвитку сировинних та напівфабрикат 
них виробництв, зростання частки виробництв, які мають 
закінчений технологічний цикл і поліпшують використання 
природно-ресурсного потенціалу; науково-технічного оновлення 
виробництва, впровадження нових.

Таким чином, існуюча в Україні нормативно-правова база 
здійснення реструктуризації не є повним та ефективним 
керівництвом щодо проведення заходів по підвищенню 
конкурентоспроможності та фінансової стійкості вітчизняних 
підприємств регіонального господарського комплексу. 
Існуюча нормативно-правова база потребує значних доробок, 
зокрема в плані визначення порядку здійснення безпосередньо 
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реструктуризації підприємств, з урахуванням умов кожного 
окремо взятого регіонального господарського комплексу.

Реструктуризація підприємств регіонального господарського 
комплексу потребує ретельного аналізу та розробки принципів 
та методичних підходів на основі використання сучасних теорій 
управління, організації виробництва та заходів з підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та укріплення їх ринкових 
позицій.

Структурна перебудова промислового комплексу України, 
спрямована на досягнення конкурентоспроможності продукції, 
повинна виходити з таких галузевих пріоритетів:
−	 енергозбереження;
−	 насичення ринку споживчими товарами і продуктами 

харчування;
−	 виробництво конкурентоспроможної продукції, яка б замінила 

імпортну;
−	 нарощування видобутку власних енергоносіїв;
−	 використання вітчизняного інноваційного потенціалу;
−	 використання кластерної реструктуризації.

Тоб-то, проблема реструктуризації в Україні на мікрорівні набула 
ключового значення для всього процесу реформування економіки 
України. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість 
держави, з іншого, в максимальному збереженні підприємств, 
котрі мають необхідний – потенціал виживання і є стратегічно 
важливими для країни в цілому, чи окремих її регіонів, – все це 
загострило проблему реформування [5, с. 36-37].

Реструктуризація підприємств в Україні має свої особливості, 
зумовлені комплексом загальноекономічних і внутрішніх 
умов діяльності підприємств регіонального господарського 
комплексу. Особливості реструктуризації  відображають стан 
сучасної економіки та наслідки розпаду економічних відносин, 
які існували раніше і мажуть впливати на стан регіону (рис. 1). 
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Рис. 1. Умови здійснення реструктуризації РГК в  економіці 
України 

Джерело: складено на основі [1; 2; 3].

До основних особливостей та загальноекономічних умов 
реструктуризації регіонального господарського комплексу 
належать:
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1) реструктуризація підприємств здійснюється, як правило, після 
проведення їх акціонування (приватизації), що пояснюється 
нестачею у держави коштів для реструктуризації підприємств, 
які не приватизовані;

2) загальноекономічною причиною можна назвати недостатній 
розвиток ринкового середовища, в якому здійснюється 
діяльність підприємств (відсутність або нерозвинутість 
конкуренції, специфіка форм розрахунків за сировину тощо). 
Цей чинник неминуче вплине на окремі елементи концепції 
реструктуризації;

3) специфікою є майже 90,0 % бартеризація пострадянської еко-
номіки (яка в останні роки значно зменшила), що призводить 
до негативних тенденцій;

4) існує проблема реальної (не за вказівкою зверху) інтеграції 
компаній у світові ринки капіталів, товарів тощо;

5) існує проблема дешевого позикового капіталу, оскільки для 
операції з реструктуризації підприємства необхідні додаткові 
фінансові ресурси, які є дуже дорогими в економіках, які 
трансформуються; існує певна нестача крупних інвестиційно 
привабливих підприємств;

6) проблемним є певний рівень ізоляції світових ринків капіталів 
(фондових, товарних тощо); у більшості країн Європи існують 
певні штучні обмеження з боку держави щодо надання 
кредитів у країни Східної Європи;

7)  низька прозорість ринків та існування штучних бар’єрів 
потрібної інформації;

8)  нестача і низька якість інфраструктури;
9)  низька ліквідність цінних паперів (наприклад, в Україні не 

більше 20,0 % акцій, які знаходяться в обороті, можна вважати 
відносно ліквідними);

10)  особливо відсутність інститутів, які забезпечували б 
збереження і обслуговування емісій цінних паперів (що є 
дуже важливим, оскільки дозволяє вирішувати проблему 
роздержавлення), а також інститутів, які захищали б інтереси 
інвесторів, а не емітента.



109

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Реструктуризацію підприємств не слід розглядати як разову, 
більш чи менш широку систему заходів з оздоровлення і 
реформування підприємств, після реалізації яких потреба в 
оновленні і подальшому реформуванні відпадає. Реструктуризація 
є постійною функцією підприємств, за допомогою якої вони 
забезпечують собі постійну адаптацію до кон’юнктури і 
вимог ринку і постійно залишається конкурентоспроможним і 
прибутковим [5, с. 36-43].

Досягнення конкурентоспроможності в умовах ринкової 
економіки є головним завданням будь-якого підприємства. 
В сучасних трансформаційних умовах реструктуризація стала 
потужним ринковим механізмом та інструментом підвищення 
конкурентоспроможності підприємств і включає комплекс захо-
дів, направлених на відповідність функціонування підприємств в 
умовах динамічного розвитку ринку.

У період розвитку ринкових відносин в Україні, звичайно, 
буде посилюватися невизначеність (попит та ціна) і конкуренція. 
В таких умовах для ефективного існування підприємств 
регіонального господарського комплексу повинні бути створені 
умови для зростання їх конкурентоспроможності. Саме 
реструктуризація підприємств регіонального господарського 
комплексу виступає як їх перебудова, націлена на підвищення 
конкурентоспроможності і досягнення розширеного виробництва, 
а також одержання прибутку як основи фінансування.

Реструктуризація може здійснюватися в різних сферах 
регіонального господарського комплексу в залежності від часу 
реалізації:
−	 короткострокова, що складається з правової та фінансової 

частин;
−	 довгострокова, що базується на прийнятті стратегічних 

рішень.
Перевагою короткострокової реструктизації є те, що питання 

продуктово-ринкової стратегії,  націленої на просування на ринки 
нових наукомістких товарів, можливий тільки коли відбувається 
розвиток та реконструкція регіонального господарського 
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комплексу вирішується тільки після суттєвого вливання 
інвестицій, тобто коли створюються конкурентоспроможні 
підприємства регіонального господарського комплексу.

Переваги довгострокової реструктуризації регіонального 
господарського комплексу є забезпечення своєчасного випуску 
високотехнологічної продукції, необхідної якості та в достатній 
кількості, яка стає умовою зростання обсягів виробництва та 
відповідає вимогам регіонального ринку.

Різновидом довгострокової реструктуризації є кластерна 
реструктуризація. Кластерна структура економіки передбачає 
об’єднання підприємств регіонального господарського 
комплексу в єдину систему  підприємств, в основі якої лежить 
технологічний ланцюжок, націлений на посилення виробничих 
можливостей підприємств, які знаходять на єдиному просторово-
адміністративному полі, мають спільні органи управління та 
таким чином значно підвищують свої конкурентоспроможність.

Висновки та пропозиції. Таким чином, сучасний період 
розвитку української економіки характеризується активним 
пошуком заходів щодо нарощування й відновлення промислового 
потенціалу підприємств регіонального господарського комплексу. 
Однак відсутність комплексності в проведенні економічної 
політики не дає змогу забезпечити прискорений ріст вітчизняних 
підприємств і підвищення ефективності їх діяльності. 

1.  В умовах, що склалися, реструктуризація може сильно впливати 
на позитивну зміну в системі промислового комплексу регіону. 
Реструктуризація підприємств регіонального господарського 
комплексу при ефективному формуванні її механізмів повинна 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва й проведенню на новому рівні структурних 
перетворень у промисловості регіону.

2. Теоретичне та практичне значення дослідження процесу 
реструктуризації полягає у можливості їх використання з 
метою підвищення ефективності функціонування промислових 
підприємств на основі використання механізму реструктуризації, 
реалізація якого спрямована на стабілізацію фінансово-
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економічної діяльності підприємств регіонального господарського 
комплексу і їх адаптацію до ринкових умов функціонування. 
Використання розроблених підходів забезпечить скоординовану 
й планомірну реалізацію процесу реструктуризації, дасть змогу 
здійснювати ефективне планування й використання необхідних 
у процесі перетворення регіонального господарського комплексу 
засобів.

3. Реструктуризацію підприємств не слід розглядати як 
разову, більш чи менш широку систему заходів з оздоровлення 
і реформування підприємств, після реалізації яких потреба в 
оновленні і подальшому реформуванні відпадає. Реструктуризація 
є постійною функцією підприємств, за допомогою якої воно 
забезпечує собі постійну адаптацію до кон’юнктури і вимог ринку 
і постійно залишається конкурентоспроможним і прибутковим.

4. Удосконалення регіональної структури виробництва — це 
друга важлива проблема сталого розвитку, яка повинна стати 
основним інструментом мобілізації і концепції ресурсних та 
інституційних чинників підвищення конкурентоспроможності і 
структурно-інноваційного оновлення української економіки. 
Політика, спрямована на створення промислових кластерів, 
мережевих структур, сприяє реалізації концепції сучасного 
планування економічного розвитку.

5. При проведенні реструктуризації виникає необхідність 
комплексного вивчення стану зовнішнього середовища з 
метою визначення потенційних можливостей реструктуризації 
підприємств та їх позиціонування відносно підприємств-
конкурентів. Це потребує здійснення відповідної аналітичної та 
дослідницької роботи, яка повинна носити цілеспрямований та 
послідовний характер. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

В экономической теории и специальной литературе 
встречаются случаи отождествления понятия «реструктуризация» с понятиями 
«реорганизация» или «реинжиниринг», указывается что все радикальные 
перепроэктирования регионального хозяйственного комплекса и его 
найважнейших процессов выступает как его реинжиниринг. Однако, это далеко 
не так, необходимо указать, что реорганизация предприятия и его реинжиниринг 
выступают только лишь как отдельное направления его реструктуризации.

Под реструктуризацией понимают процесс изменения структуры 
регионального хозяйственного комплекса, направленный на повышение его 
экономической эффективности через применение комплекса внутренних мер, 
нацеленных на усиление конкурентоспособности, экономической стойкости, 
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результативности процесса производства ы его приспособления к изменениям 
мирового и внутреннего рынка, а также для адаптации систем управления 
бизнесом к рыночным условиям, которые постоянно изменяются. В этой трактовке 
понимание реструктуризации отмечается ее главная характеристика, а именно – 
изменение структуры регионального хозяйственного комплекса и повышение его 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: реструктуризация; региональная политика; научно-
технический прогресс.
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MODERN APPROACHES TO THE RESTRUCTURING 
OF ENTERPRISES OF THE REGIONAL ECONOMIC 
COMPLEX 

In economic theory and in specialized literature, there are cases of identifying 
the concept of “restructuring” with the concepts of “reorganization” or “reengineering”, 
it is indicated that all radical redesigns of a regional economic complex and its most 
important processes appear as its reengineering. However, this is far from the case; it is 
necessary to indicate that the reorganization of the enterprise and its reengineering act 
only as a separate direction of its restructuring.

Restructuring is understood as the process of changing the structure of the re-
gional economic complex, aimed at increasing its economic efficiency through the ap-
plication of a set of internal measures aimed at enhancing competitiveness, economic 
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stability, the efficiency of the production process and its adaptation to changes in the 
world and domestic market, as well as for adapting business management systems to 
market conditions that are constantly changing. In this interpretation of the understand-
ing of restructuring, its main characteristic is noted, namely, a change in the structure of 
the regional economic complex and an increase in its competitiveness.

Keywords: restructuring; regional policy; scientific and technological progress. 
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ПОБУДОВА БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 
ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

У роботі запропоновано такі принципи створення і функціонування бізнес-
структур у промисловому виробництві: композиції, пропорційності, стандартиза-
ції, модульності, архітектоніки.  В цілому це є передумовою і слугує наступним 
напрямам діяльності промислового підприємства: інноваційно-інвестиційній 
діяльності, розвитку маркетингу, управлінню інвестиційними проектами, удоско-
наленню основного виробництва інноваційної продукції, формуванню мережі сер-
вісних послуг.

Композиція бізнес-процесів передбачає утворення цілісності та появу 
синергетичного і компліментарного ефекту. Пропорційність при утворенні і 
розвитку бізнес-структур передбачає в обґрунтованому визначенні розміру 
інноваційного бізнесу і контроля за ним. Завдяки процесу стандартизації на 
промисловому підприємстві відбувається проектування корпоративної структури, а 
стратегічна бізнес-структура є лише одним з елементів бізнес-моделі підприємства. 
Модульність означає виділення бізнес-одиниць на промисловому підприємстві, 
які повинні працювати на принципах автономності та самофінансування. 

Дотримання правил архітектоніки дозволяє регулювати співвідношення 
навантаження і можливих крапок опори у процесі розвитку інноваційного 
виробництва.

В основу бізнес-напрямів промислового підприємства покладено принципи 
орієнтації на стадії створення цінності інноваційного продукту і принцип виділення 
бізнес-напрямів з урахуванням основних сегментів ринка промислової продукції. 

Сформований у роботі методологічний підхід було апробовано під час 
створення госпрозрахункових самостійних фірм на верстатобудівельному 
підприємстві та під час обґрунтування створення бізнес-групи на основі великого 
виноробного підприємства. 

Ключові слова: підприємство; структура; принцип; маркетинг; модуль; 
модель; інновація; проектування. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Основні 
напрямки українського бізнесу, що визначають розвиток ключових 
компетенцій і конкурентних переваг, повинні відповідати 
головним споживчим цінностям в поточному ситуації з проекцією 
на майбутній період [1].  Фактично ці напрямки установлюються 
в процесі діагностики компетенцій підприємства і формування 
потенційного набору його конкурентних переваг.  

Проведений аналіз українського досвіду щодо створення 
бізнес-структур у промисловому виробництві показує, що частіше 
їх утворення відбувалося за принципом, як робить наголос 
Захарченко В. [5, с. 6], механічного складання підприємств, що 
раніше входили до різних державних структур. При цьому не 
проводилася ретельна розробка організаційного та економічно-
го забезпечення формування бізнес-структур. Внаслідок цього 
багато їх поки не здатні оптимальну стратегію розвитку в умовах 
високого ступеня невизначеності та різких коливань економічної 
кон’юнктури і віддати перевагу інноваційній стратегії розвитку.  

Державна стратегія розвитку інноваційної діяльності 
передбачає такі заходи: надання на конкурентних засадах 
державної підтримки підприємствам, що проводять наукові 
дослідження; запровадження репутаційних рейтингів оцінки 
надійності партнерів; утворення мережі конкурентних 
інноваційних підприємств для співробітництва з міжнародними 
високотехнологічними компаніями; сприяння створенню 
кластерів, які об’єднають промислові підприємства із закладами 
професійної освіти; сприяння створенню інноваційної 
інфраструктури; запровадження механізму підтримки підприємств 
у разі впровадження ними новітніх технологій; налагодження 
комунікацій та створення консорціумів, які об’єднують заклади 
вищої освіти, наукові установи і підприємства [1, с.10].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі 
підготовки даної роботи автор опиралася на праці слідуючих 
вчених: Грітанса Я. [4], Захарченка В. [5; 7], Морозової В. [6], 
Петровича Й. [8], Мазура І. та Шапіро В. [9] , Череп А. [10].

Так, Захарченко В. у своїй роботі наводить кілька 
фундаментальних визначень і робить наголос на сучасних 
бізнес-структурах, які являють собою диверсифіковані 
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багатофункціональні структури, які утворюються в результаті 
об’єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових та 
інвестиційних інститутів, а також інших організацій з метою 
максимізації прибутку, підвищення конкурентоспроможності на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, зміцнення технологічного і 
коопераційного зростання економічного потенціалу  їх учасників 
[5, с. 25–26].

Також Дерикаленко О. звертає увагу: надзвичайно важливим 
є організаційний аспект інноваційної діяльності, але окремо його 
виділити не вдалося, адже в нормативно-правових документах 
розпорошений [3, с. 58].  Петрович Й. попереджає, що зосеред-
ження дослідників на загальних функціях управління інновацій-
ною діяльністю щонайменше обмежують їхні можливості, вна-
слідок чого поза увагою залишається багато аспектів забезпечен-
ня ефективності управління [8, с. 155].

Постановка завдання: запропонувати систему принципів 
створення бізнес-структур у промисловому виробництві на 
інноваційній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для промислового 
комплексу країни, його суб’єктів господарювання і, що особливо 
важливо, ринку промислової продукції у сучасних кризових 
умовах крапками опору є такі напрями: 

– інноваційно-інвестиційна діяльність: планування фінансових 
потоків у часі.  визначення стадій фінансування інноваційного 
проекту, джерел фінансування, порядку руху грошових коштів 
тощо;

– маркетингова діяльність: розробка концепції: бізнес-плану 
інноваційного проекту, оцінка його прибутковості, визначення 
основних конструктивних характеристик об’єкта;

– управління інноваційними проектами: виконання функцій 
новатора, дослідника, розробника, консультанта, а також 
здійснювати моніторинг;

– виробництво: виконання функцій головного виробника 
(виконавця, підрядника)  і надання сервісних (фірмових) послуг 
[7, с. 11-12].

Великі промислові підприємства реалізують такі функції 
самостійно окремими підрозділами (можливо це окремі 
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підприємства, в окремих випадках використовують інструмент 
аутсорсингу), які входять до складу бізнес-структури материн-
ської компанії. І тому слід проаналізувати принципи, на яких 
створюються такі бізнес-структури. 

1. При проектуванні бізнес-структури повинен викорис-
товуватися принцип композиції, що передбачає майстерне 
об’єднання частин у єдине ціле, що володіє загальними новими 
властивостями та дозволяє об’єкта вирішувати завдання на 
новому якісному рівні з більш високою ефективністю. Композиція 
передбачає об’єднання бізнесів промислового підприємства в 
компактну і зручну для управління структуру з обов’язковим 
освітою цілісності, а значить повинен бути синергетичний та 
комплементарний ефект. Принцип композиції при проектуванні 
зобов’язує промислове підприємство завжди пам’ятати про те, 
який бізнес для нього є найбільш важливим (основним) [4, с. 56]. 

2. Побудова бізнес-структури передбачає використання прин-
ципу пропорційності, який виражається в обґрунтованому ви-
значенні розмірів окремих бізнесів і контролі за ними. Якщо 
підприємство хоче виконати свою цілісність (як зовнішню, так і 
внутрішню) вона повинна строго контролювати зростання окре-
мих бізнесів і не дозволяти, щоб допоміжні види діяльності до-
мінували в бізнес-портфелі [2]. Якщо допоміжні види діяльності 
починають диктувати свої умови і пригнічувати основні бізнеси, 
слід прийняти ряд заходів по перебудові структури, серед яких 
можуть бути: 

– обмеження зростання допоміжного бізнес-напрямки і 
досягнення таких розмірів, які необхідні для потреб основних 
напрямів інноваційного бізнесу промислового підприємства; 

– виділення допоміжного виду бізнесу в окреме підприємство, 
не асоціюється з материнським підприємством, і управління цим 
бізнесом як не пов’язаними із спільним бізнесом промислового 
підприємства.

1. При проектуванні бізнес-структури повинен викорис-
товуватися принцип композиції, що передбачає майстерне 
об’єднання частин у єдине ціле, що володіє загальними новими 
властивостями та дозволяє об’єкту вирішувати завдання на 
новому якісному рівні з більш високою ефективністю. Композиція 



119

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

передбачає об’єднання бізнесів промислового підприємства в 
компактну і зручну для управління структуру з обов’язковим 
освітою цілісності, а значить повинен бути синергетичний та 
комплементарний ефект. Принцип композиції при проектуванні 
зобов’язує промислове підприємство завжди пам’ятати про те, 
який бізнес для нього є найбільш важливим (основним) [4, с. 56]. 

2. Побудова бізнес-структури передбачає використання прин-
ципу пропорційності, який виражається в обґрунтованому 
визначенні розмірів окремих бізнесів і контролі за ними. Якщо 
підприємство хоче виконати свою цілісність (як зовнішню, так 
і внутрішню) вона повинна строго контролювати зростання 
окремих бізнесів і не дозволяти, щоб допоміжні види діяльності 
домінували в бізнес-портфелі [2]. Якщо допоміжні види діяльності 
починають диктувати свої умови і пригнічувати основні бізнеси, 
слід прийняти ряд заходів по перебудові структури, серед яких 
можуть бути: 

– обмеження зростання допоміжного бізнес-напрямки і 
досягнення таких розмірів, які необхідні для потреб основних 
напрямів інноваційного бізнесу промислового підприємства; 

– виділення допоміжного виду бізнесу в окреме підприємство, 
не асоціюється з материнським підприємством, і управління цим 
бізнесом як не пов’язаними із спільним бізнесом промислового 
підприємства.

5. Також при проектуванні бізнес-структури промислового ви-
робництва слід виділити принцип архітектоніки, або конструк-
торського мистецтва як художнього вираження закономірностей 
виробництва [4, с. 58]. Цей принцип допомагає дотримуватися 
співвідношення навантаження й опори, властиве конструктивній 
системі інноваційного виробництва. Щодо промислового вироб-
ництва це означає, що існуюча структура вибудована з тим ко-
лом завдань, які вирішує підприємство відповідно до прийнятої 
стратегії. Якщо стратегія починає змінюватися, а часто виника-
ють випадки, коли відбуваються події і приймаються рішення, 
які йдуть в розріз з обраною стратегією, то в цьому випадку за-
надто збільшується навантаження на існуючу структуру (опо-
ру у вигляді тих видів діяльності та обов’язків, які виконують 
окремі елементи промислове підприємство) може призвести 
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до руйнування самого підприємства, до його некерованості. 
Тому у відповідності з принципом архітектоніки будь-яка нова 
навантаження (наприклад, новий вид бізнесу) повинна бути 
співвіднесена з існуючою структурою та її можливостями 
взяти на себе додаткову вагу (у вигляді додаткових обов’язків). 
Наприклад, центри, що приймають рішення, можуть бути не в 
змозі з об’єктивних причин приймати додаткові рішення щодо 
нового бізнес-напрямку: брак кваліфікації, інформації, відсутність 
кваліфікованих співробітників, технічних засобів тощо [9]. 
Оптимальна структура сучасного промислового підприємства 
також повинна характеризуватися сталістю (рис. 1). 

З рис. 1 видно, що основними бізнес-напрямками сучасного 
промислового підприємства є інноваційно-інвестиційна 
діяльність, маркетинг, управління проектами та виробництвом.  
При цьому консалтинг підприємство здійснює на умовах 
аутсорсингу, співпрацюючи з консалтинговою фірмою, що спе-
ціалізується по ринку інноваційної продукції.  Такий варіант 
організації виконання основного бізнес-напрямки може бути 
тимчасовим через відсутність власних висококваліфікованих 
фахівців. Згодом підприємство може передати цю функцію 
власним підрозділу маркетингу [9].  Важливо розуміти, що всі 
бізнес-напрямки оформлені на бізнес-одиниці або мають власний 
юридичний статус, тобто  функціонують як окремі самостійні 
підрозділи (служби, підприємства), частина акцій яких передано 
материнському підприємству. 

Запропонована у цьому дослідженні система принципів 
створення бізнес-структур на інноваційному промисловому 
підприємстві була розроблена під час створення на ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів» госпрозрахункових 
самостійних фірм з виробництва верстатної продукції (фірма 
«Радіалка») – виробництво радіально-свердлильних верстатів, 
фірма «Алмаз» – випуск алмазно-розточувальних верстатів, фірма 
«Електрон» – випуск оброблювальних центрів з ЧПУ), а також 
під час проектування бізнес-групи у виноробному виробництві 
на основі ТОВ «Промислово-торгівельна компанія «Шабо» [5].
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Висновки та пропозиції. Маркетингова компанія в рамках 
великого промислового підприємства веде три основні напрями: 
дослідження, просування і продажу. При цьому за окремими 
напрямами таке підприємство активно використовує підрядників 
(дизайнерські фірми, рекламні агентства тощо). Підрозділ (окреме 
підприємство) з управління проектами займається управлінням 
інноваційними проектами, виконує роботу служби замовника, 
безпосередньо керує проектуванням окремих необхідних 
підрозділів служб, об’єктів), здійснює проектування на умовах 
аутсорсингу. Промислове підприємство розвиває два основних 
напрямки – науково-дослідна і дослідницько-конструкторські 
(R&D) роботи, причому на виконання спеціалізованих дослід-
ницьких робіт вона наймає стороннього підрядника. Також на 
умовах аутсорсингу реалізується ряд допоміжних виробничих 
робіт, наприклад, пристрій додаткових виробничих майданчиків, 
дослідно-дослідних лабораторій тощо.

Крім цього у промислового підприємства є три допоміжних 
бізнес-напрямки. Одне з них – експлуатацію та управління 
основного виробництва на основі новітніх технологій розвиває 
самостійно, оскільки припускає, що в майбутньому споживча 
цінність поступово зміщуватиметься у бік. Два інших бізнес-
напрямки – консалтинг і сервісне обслуговування реалізують 
через надійного партнера. 

В основу вибору бізнес-напрямків підприємства може бути 
покладений як принцип орієнтації на стадії створення цінності 
пропонованого продукту, так і принцип виділення бізнес-
напрямків з урахуванням основних сегментів ринку. В цьому 
випадку точками опори промислового підприємства можуть стати 
наступні бізнес-напрямки: маркетингові дослідження, логістичне 
обслуговування, промислова нерухомість, комплексний розвиток 
територій на основі новітніх організаційних форм (кластерів, 
технопарків, інкубаторів тощо). 

Розуміння того, який принцип повинен лягти в основу 
вибору точок опори, вимагає глибокого вивчення практики 
функціонування аналогічних підприємств, що розвиваються 
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на аналогічних ринках.  На практиці керівники промислових 
підприємств часто стикаються з тим, що корпоративна структура 
сформувалася стихійно, абсолютно необґрунтовано ні з 
економічних, ні зі стратегічних позицій, тому буває дуже складно 
зрозуміти методи управління підприємством і тим більше 
побудувати формалізовані системи управління.

Удосконалення процесу формування бізнес-структур 
у промисловості важливо як з точки зору стратегічної 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки, так і з 
позицій подолання нинішніх кризових явищ у промисловому 
виробництві. Переваги створення і функціонування бізнес-
структур носять значною мірою стратегічний характер. Це разом 
з особливостями господарських мотивацій в трансформаційній 
економіці не дозволяє розраховувати на успішне розгортання 
процесу  створення бізнес-структур  при дистанціюванні від 
нього держави. Удосконалення нормативно-правової бази бізнес-
структур розширить можливості пошуку найбільш ефективних 
інтеграційних рішень. 

Дану статтю підготовлено у межах виконання НДР 
«Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні 
інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного 
значення для національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 
0119U002005).
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ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

В работе предложены следующие принципы создания и функционирования 
бизнес-структур в промышленном производстве: композиции, пропорциональности, 
стандартизации, модульности, архитектоники. В целом это является предпосылкой 
и служит следующим направлениям деятельности промышленного предприятия: 
инновационно-инвестиционной деятельности, развития маркетинга, управлению 
инвестиционными проектами, совершенствованию основного производства иннова-
ционной продукции, формированию сети сервисных услуг.

Композиция бизнес-процессов предусматривает образование целостности 
и появление синергетического и комплементарного эффекта. Пропорциональность 
при образовании и развития бизнес-структур предусматривает в обоснованном 
определении размера инновационного бизнеса и контроля за ним. Благодаря процессу 
стандартизации на промышленном предприятии происходит проектирование 
корпоративной структуры, а стратегическая бизнес-структура является лишь одним 
из элементов бизнес-модели предприятия. Модульность означает выделение 
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бизнес-единиц на промышленном предприятии, которые должны работать на 
принципах автономности и самофинансирования. 

Соблюдение правил архитектоники позволяет регулировать соотношение 
нагрузки и возможных точек опоры в процессе развития инновационного 
производства.

В основу бизнес-направлений промышленного предприятия положены 
принципы ориентации на стадии создания ценности инновационного продукта 
и принцип выделения бизнес-направлений с учетом основных сегментов рынка 
промышленной продукции. 

Сформированный в работе методологический подход был апробирован 
во время создания самостоятельных хозрасчетных фирм на станкостроительном 
предприятии и во время обоснования создания бизнес-группы на основе крупного 
винодельческого предприятия. 

Ключевые слова: предприятие; структура; принцип; маркетинг; модуль; 
модель; инновация; проектирование.
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BUILDING THE BUSINESS STRUCTURE OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE INNOVATIVE 
BASIS

In the work proposed the following principles for the establishment and opera-
tion of business entities in industrial production: composition, proportionality, standard-
ization, modularity, architectonics. Overall this is a prerequisite and serves the following 
areas of activity of the industrial enterprise innovative and investment activities, devel-
opment of marketing, management of investment projects, improving the basic produc-
tion of innovative products, the establishment of a network of services.

Composition of business processes provides for the formation of the integrity 
and the emergence of a synergistic and complementary effect. The proportionality in the 
education and development of business structures provides a reasonable determination of 
the amount of business innovation and monitoring. Thanks to the standardization process 
in an industrial plant, you design corporate structures and strategic business structure is 
only one element of the business model of the enterprise. Modularity means the sepa-
ration of the business units in an industrial plant, which must run on the principles of 
autonomy and self-financing. 

Compliance with the rules of the architectonics allows you to adjust the ratio of 
the load and possible crank support in the development process of innovative production.
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The basis of the business areas of the industrial enterprise on the principles of 
orientation on the stage of value creation product innovation and the principle of separa-
tion of business areas with the main market segments of industrial production. 

Formed in the work, the methodological approach was tested during the cre-
ation of an independent self-supporting firms in the company machine-building during 
the feasibility study of the business group on the basis of major wineries. 

Key words: enterprise structure; principle; marketing; module; model; innova-
tion; design.
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СТВОРЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНОЇ БАЗИ 
ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Запропоновано методичний підхід, який дозволяє створювати науково 
обґрунтовану базу для розробки ефективного організаційно-технологічного 
забезпечення реформування промислового виробництва. Використання 
інструменту подоби рішень дає можливість в цілому скоротити витрати на їх 
прийняття і реалізацію, а завдяки формальному характеру оцінок подоби – 
автоматизувати окремі процедури формування рішень.

Визначені сучасні риси вітчизняного машинобудування: значне зменшення 
обсягів виробництва, зниження якості технологічної та вікової структури основних 
виробничих фондів, неповна зайнятість робітників, незадовільний фінансово-
економічний стан більшості підприємств, структурна надлишковість, наявність 
незадіяних потужностей.

Методологічно структурне реформування промисловості необхідно 
проводити у наступних напрямках: зміна структури номенклатури продукції, 
зміна структури виробничих потужностей, зміна організаційної та управлінської 
структури промисловості, зміна структури власності. Такі складні техніко-
економічні об’єкти як промислові підприємства характеризуються за наступними 
напрямками: номенклатура продукції що випускається, потенціал як сукупність 
його ресурсів, організація, відношення власності.

Розроблено апарат і систему визначення оцінок подоби, які можуть 
практично використані. На основі цього апарату запропоновано експрес-метод 
оцінки можливості виготовлення промислових виробів запланованої номенклатури. 
Такий метод дозволяє: на основі порівняльного аналізу технологічних процесів 
виготовлення деталей формувати їх технологічно подібні групи для раціональної 
послідовності їх запуска у виробництво; шляхом порівняння технологічних 
процесів виготовлення деталей виділяти такий їх список, який цілковито можливо 
обробляти у конкретній виробничій системі; виключати деталі, які в першу 
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чергу необхідно виробити, в існуючі групи технологічно подібних деталей з 
встановленням найбільш раціональної послідовності їх запуска у виробництво.

Ключові слова: машинобудування, технологія, подоба, процес, структура, 
система, виробництво, витрати.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан 
вітчизняної промисловості не може бути оцінено, як задовільний. 
Це відноситься як до громадського машинобудування, так і 
до оборонно-промислового комплексу (ОПК), основу якого 
складають машинобудівельні підприємства. В якості індикатора 
може розглядатися структура вітчизняного експорту, при якій 
частка надходжень від продажу сировини становить понад 90 % 
всіх експортних надходжень. У промислово розвинених країнах, 
а саме продукція машинобудування становить значний або навіть 
переважну частину загального обсягу експорту, наприклад, в 
США на надходження від експорту машин припадає більше 90 % 
всіх експортних надходжень країни.

В Україні назріла нагальна необхідність проведення 
скоординованої загальнодержавної політики реформування 
промисловості, яка реалізується як на рівні галузі/підгалузі, 
так і на рівні окремих підприємств. Метою такої, перш за 
все, соціально орієнтованої політики є зберігання і розвиток 
потенціалу вітчизняної промисловості з урахуванням 
сформованих внутрішньо- і зовнішньоекономічних ситуацій та 
прогнозованої динаміки їх розвитку, а також визначення гідного 
місця вітчизняної промисловості у світовому розподілі праці. При 
цьому структурне реформування не повинно бути самоціллю. 
Воно повинно підкорятися прагненню підвищити ефективність 
виробництва і рівень захищеності працівників. Змінювати 
(реформувати) сформовані виробничі структури доцільно лише 
при неможливості їх ефективного використання в сформованих 
умовах, коли існуючі резерви вичерпані. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика 
дослідження промислового виробництва, незважаючи на 
фінансово-економічну кризу в країні, є досить поширеною 
серед як фахівців вищої школи так і серед підприємців. Так 
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до проблеми науково обґрунтованої розробки нової продукції 
звертається достатня кількість науковців. У тому числі можливо 
згадати такий математичний метод, як метод подоби. Основна 
ідея методу подоби полягає у наступному: спочатку будується 
досліджуваний об’єкт, який подібний вихідному, так, щоб він 
задовольняв всім умовам поставленої задачі; потім вже будується 
перспективний зразок, який подібний вже створеному на моделі 
(прототипі, зразку) та задовольняє висунутим вимогам (scask.ru). 
Філософи попереджують: філософські методи не визначають од-
нозначно лінію творчих пошуків і використовують аналогію як 
метод, в основі якого лежить так звана теорія подоби (Спіркін А.).

Кіндзерський Ю. висловлює думку: «Машинобудування має 
відігравати роль авангарду чи локомотиву розвитку всієї промис-
ловості. Його зростання має в два-три рази перевищувати загаль-
ні темпи зростання промислового виробництва,…» [6, c. 32].

З теми даного дослідження заслуговують уваги праці 
Кондакова О. [2; 7], до яких будемо звертатися у статті. А Іванов 
М. зауважує, що метод подоби дозволяє в багатьох випадках про-
вести попередню оцінку досліджуваних величин, якщо доведені 
основні параметри описання системи та відповідні одиниці ви-
мірювання [5, c. 5].

Захарченко В. у своїх роботах також наполягає на широкому 
використанні економіко-математичних методів для дослідження 
промислового виробництва. Він відмічає: «Дослідження проблем 
управління виробництвом високотехнологічної продукції 
необхідно для забезпечення ефективності виробництва» [4, 
c. 115] і додає: «Організація управління процесом розробки, 
впровадження та продажів технологічних інновацій на основі 
встановлених методологічних підходів створює умови для 
формування гнучкої, економічної та високоефективної системи 
управління технологічними на промисловому підприємстві в 
умовах ринкових відносин [3, с. 135].

Постановка завдання – обґрунтувати використання інструменту 
методу подоби рішень для сучасного промислового виробництва 
і надати практичні рекомендації для його практичного 
впровадження.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблему 
структурного реформування, яка найбільш гостро стояла перед 
ОПК, намагалися вирішити при реалізації низки державних 
програм, пов’язаних, перш за все, з конверсією машинобудування, 
починаючи з кінця 1980 р. Незважаючи на позитивну в загальному 
вигляді динаміку розвитку ОПК на початку XXI ст., темпи приросту 
обсягів виробництва в ОПК майже в 2 рази перевищують  темпи 
за машинобудування в цілому. Реалізація зазначених програм не 
дозволила в очікуваній мірі досягти поставлених цілей. Але все 
ж таки окремі фахівці наполягають на необхідності структурної 
трансформації промислового виробництва [8]. 

Для сучасного вітчизняного  машинобудування характерні: 
−	 значне зменшення обсягів виробництва (у порівнянні навіть 

з першими роками незалежності України) і деформація його 
структури;

−	 погіршення технологічної та вікової структури основних 
виробничих фондів, перш за все, верстатного парку, що, 
в свою чергу, стримує вирішення проблеми підвищення 
конкурентоспроможності продукції;

−	 неповна зайнятість працівників і відносно низький (при 
високих кваліфікаційних вимогах) рівень їх заробітної плати;

−	 незадовільний фінансово-економічний стан більшості 
підприємств (при цьому підприємства ОПК  несуть додаткове 
навантаження в зв’язку з необхідністю підтримки наявних 
мобілізаційних потужностей);

−	 структурна надмірність – особливо для ОПК, створеного 
раніше для стратегічних завдань;

−	 наявність надлишкових потужностей – середньорічний 
рівень завантаження виробничих потужностей на основних 
підприємствах склав у середньому приблизно 20 %.

Ситуація ускладняється (особливо для цивільного 
машинобудування) відсутністю визнаних науково-методичних 
засад реформування. Підкреслимо, що останнє не обов’язково 
має бути структурним (хоча в більшості випадків є саме таким). 
Методологічно-структурне реформування машинобудівної галузі 
повинне проводитися в чотирьох основних напрямках:
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1. Зміна структури номенклатури випуску продукції.
2. Зміна структури виробничих потужностей, що зумовлене 

зміною номенклатури.
3. Зміна організаційної та управлінської структури 

промисловості (об’єднань та підприємств).
4. Зміна (при необхідності) структури власності.

Складні техніко-економічні об’єкти (промислові підприємства 
та їх групи) укрупнено можна характеризувати з чотирьох точок 
зору (напрямків): продукція (номенклатура), що випускається; 
потенціал (сукупність ресурсів підприємства та його виробнича 
функція); організація; відносини власності.

Відповідно до цього структуру об’єкта можна представити по 
кожному з представлених напрямків. При цьому дана структура 
є динамічною, оскільки, наприклад, підприємство, як об’єкт, 
постійно зазнає змін по кожному з вказаних напрямків: змінюється 
номенклатура випуску виробів, відбуваються відповідні 
структурні зміни потужностей, удосконалюється організаційна 
структура та ін. При цьому Шабашова О. наполягає на викорис-
танні ієрархії методів рішення планіметричних задач [9, с. 228].

Ключовим напрямком реформування машинобудівного 
підприємства слід вважати напрямок пов’язаний зі зміною 
номенклатури виробів, що випускаються. Номенклатура виробів, 
що плануються до випуску, має бути: 
1. у максимальному ступені відповідати потенціалу (ресурсам і 

можливостям) підприємства;
2. затребуваною на ринку, що має бути підтверджено ретельним 

маркетинговим аналізом, при цьому бажано, щоб підприємство 
зі своєю продукціє прагнуло зайняти певну «нішу» ринку;

3. конкурентоспроможною, з орієнтацією на певний ринок збуту;
4. орієнтованою на використання кращих конструктивно-

технологічних рішень підприємства-виробника та їх 
спадкоємністю;

5. відносно стабільною при перманентності процесу формування.
Необхідність зміни номенклатури випуску виробів найчастіше 

виникає при:
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−	 прагненні  підвищити техніко-економічні показники існуючих 
(і діючих) виробничих систем;

−	 конвертуванні виробництва;
−	 відсутності замовлень на вироби які вже випускаються даною 

системою;
−	 появі нових і перспективних замовлень на вироби, що раніше 

не випускалися цим виробництвом;
−	 прагнення розконсервувати резервні виробничі потужності.

Сказане, з урахуванням того, що може бути передбачена повна 
або часткова зміна номенклатури, здійснене для діючої або в даний 
момент недіючої ВС, з урахуванням ступеня її завантаження і 
принципової можливості зміни структури системи, визначає коло 
основних завдань формування номенклатури виробів (рис. 1), в 
принципі збігаються за постановкою з приватними завданнями 
реформування машинобудівних підприємств. 

Рис. 1. Проблеми і рішення у процесі формування 
номенклатури компонентів промислової продукції

Джерело: розроблено автором.
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У будь-якому із зазначених випадків необхідно попередньо оцінити 

потенціал і наявність ресурсів ВС з позиції її принципової готовності до 
виготовлення виробів, що плануються до випуску, типові процеси виготовлення 
які вважаються відомими. 

Перспективним шляхом вирішення  поставлених задач представляється 
застосування формальних оцінок технологічної подоби [7, с. 42]. Під 
технологічною подобою розуміємо подобу технологічних об’єктів одного і того 
ж функціонального класу (процесів, операцій та ін.) або рішень, об’єктами яких 
є об’єкти одного і того ж функціонального класу, що визначається на основі 
формального порівняння їх складу або структур. Подоба складу визначається в 
результаті порівняння елементного складу технологічних об’єктів, при чому 
порівнювані об’єкти повинні бути одного рівня. Зокрема, для порівняння 
маршрутних технологічних процесів «1» та «2», що складається з А і В операцій, 
відповідно, до ступеню подібності їх складу:  

 
P1,2=2n/(x+y)                                                  (1) 

 
де n – число пар тотожних або подібних операцій порівнюваних процесів.  
 

При визначенні ступеня структурної подоби порівнюваних процесів 
враховують не тільки тотожність (подобу) їх операцій, а й місце останніх у 
порівнюваних процесах [7, с. 43]. Було розроблено апарат і систему визначення 
оцінок подібності, які придатні для практичного використання. На базі 
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У будь-якому із зазначених випадків необхідно попередньо 
оцінити потенціал і наявність ресурсів ВС з позиції її принципової 
готовності до виготовлення виробів, що плануються до випуску, 
типові процеси виготовлення які вважаються відомими.

Перспективним шляхом вирішення  поставлених задач 
представляється застосування формальних оцінок технологічної 
подоби [7, с. 42]. Під технологічною подобою розуміємо подобу 
технологічних об’єктів одного і того ж функціонального класу 
(процесів, операцій та ін.) або рішень, об’єктами яких є об’єкти 
одного і того ж функціонального класу, що визначається на 
основі формального порівняння їх складу або структур. Подоба 
складу визначається в результаті порівняння елементного 
складу технологічних об’єктів, при чому порівнювані об’єкти 
повинні бути одного рівня. Зокрема, для порівняння маршрутних 
технологічних процесів «1» та «2», що складається з А і В 
операцій, відповідно, до ступеню подібності їх складу: 

P1,2=2n/(x+y)                                                  (1)

де n – число пар тотожних або подібних операцій порівнюваних 
процесів. 

При визначенні ступеня структурної подоби порівнюваних 
процесів враховують не тільки тотожність (подобу) їх операцій, а й 
місце останніх у порівнюваних процесах [7, с. 43]. Було розроблено 
апарат і систему визначення оцінок подібності, які придатні 
для практичного використання. На базі зазначеного апарату 
розроблену експрес-метод оцінки можливості виготовлення 
виробів представленої номенклатури у ВС фіксованої структури.

Метод дозволяє: 
−	 на основі порівняльного аналізу технологічних процесів 

виготовлення деталей, вже реалізованих в ВС, формувати 
їх технологічно подібні групи і встановлювати найбільш 
раціональну послідовність їх запуску у виробництво;

−	 шляхом порівняння технологічних процесів виготовлення 
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деталей, вже реалізованих та тих, що плануються до реалізації 
у ВС, виділяти список деталей, які доцільно виготовляти в 
системі, та встановлювати їх за пріоритетом відповідно до 
потреб виробництва;

−	 включати деталі, виготовлення яких доцільно у ВС, в існуючі 
групи технологічно подібних деталей з встановленням 
найбільш раціональної послідовності їх запуску у виробництво.

Нехай заданий список Sr деталей, процеси виготовлення яких 
реалізовані у ВС:

                 Sr={Si}, i=1,…,j,                                  (2)

де j – число реалізованих одиничних процесів.

В результаті застосування цього методу: 

{Si}  (S)q,…,(S)r,                                                            (3)

де (S)q,…,(S)r – групи технологічно подібних деталей, які 
сформовані на базі процесів виготовлення окремих деталей 
(вузлів)   Sq,…,Sr  відповідно. При цьому для кожної групи, 
наприклад (S)q, справедливо, що:

Si(S)qMi,q≥Mr ,                                  (4)

де Si – реалізований одиничний процес виготовлення деталі  
зі списку, Mi,q – ступінь подоби процесу виготовлення деталі i 
процесу встановлення деталі q, що є базовою для групи (S)q; Mr – 
граничне значення ступеня подоби, яке може бути задано апріорно 
або розраховано для кожної пари порівняльних процесів. Список 
(S)q,…(S)r може бути проранжирован, наприклад за коефіцієнтом 
значимості: 

(S)q,…,(S)r  (S)k,…,(S)l,                              (5)
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де (S)l , (S)k – найбільш та найменш значимі у сенсі 
трудомісткості групи технологічно подібних деталей.

Якщо заданий список Sj деталей, що плануються для 
виготовлення у даній ВС, то: 

Sj={Si}, i=α,…,β,                                      (6)

де α,…,β – ідентифікатори деталей і типових технологічних 
процесів їх виготовлення, що плануються для розміщення у даній 
ВС.

В результаті застосування метода зі списку Sj  виділяється 
підсписок  деталей, виготовлення яких у даній ВС має сенс:

                                   (7)

де 

Кожна з деталей підписка  включена у відповідну групу (S)k.,…
(S)l технологічно подібних деталей. При необхідності елементи 
підписка Sr можливо підпорядкувати за коефіцієнтом значимості. 
Необхідно зробити наголос, що підхід до групування деталей 
на основі формально визначених оцінок технологічної подоби 
принципово відрізняється від існуючих.

Кожний технологічний процес виготовлення вузла 
промислового виробу представляє собою відповідне технічне 
рішення, якість якого необхідно уточнювати:

                                                        (8)

де ei – значення формальної оцінки якості технічного рішення, 
що відповідає процесу виготовлення деталі Si ; Ei  - корисний ефект 
від реалізації рішення;  Bi – витрати на прийняття і реалізацію рі-
шення. Зрозуміло, що рішенню більш високої якості відповідає:  

де α,…,β – ідентифікатори деталей і типових технологічних процесів їх виготовлення, що 
плануються для розміщення у даній ВС. 
 

В результаті застосування метода зі списку Sj  виділяється підсписок 𝑆𝑆�̅�𝑗 
деталей, виготовлення яких у даній ВС має сенс: 
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.                                                 (9)

Так ступінь технологічної подоби опосередковано характеризує 
можливість реалізації обраного технологічного процесу у складі 
ВС і для оцінки якості відповідного технологічного рішення 
можливо визначити: 

                                            (10)

Витрати на розробку і впровадження будь-якого з одиничних 
процесів виготовлення деталі Si , що належить до відповідної 
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звідки з урахуванням формули (11) отримуємо:

де α,…,β – ідентифікатори деталей і типових технологічних процесів їх виготовлення, що 
плануються для розміщення у даній ВС. 
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З формули (13) виходить, що з урахуванням технологічної подоби, 
можливо забезпечити більш високу, ніж у базовому, якість технічного рішення, 
навіть у тому випадку, якщо індивідуальне прийняття і реалізація технічного 
рішення, що формується Si , потребує більших, ніж у базового (Sh) рішення, 
витрат (рис. 2). 

                                                            

 
Рис. 2. Залежність якості технічного рішення від витрат на його прийняття 
Джерело: сформовано автором. 

 
Розроблений у даній роботі підхід визначення і застосування оцінок 

технологічної подоби було використано при вирішенні задач формування нової 
номенклатури кабельної продукції на ПАТ «Одескабель» (м. Одеса) (волоконно-
оптичні кабелі для систем абонентського доступу, LAN-кабелі та ін.) 

Висновки та пропозиції. На цьому підприємстві ведеться розробка і 
апробація методологічного забезпечення основних задач реформування 
кабельного виробництва, що пов’язане з постійними змінами номенклатури 
виробів, що випускаються (рис.1) на основі технологічної подоби. Так, для задач, 
що пов’язані з повною зміною номенклатури без зміни структури ВС, 
пропонується наступна послідовність організаційно-технічних рішень: 

1. Оцінка наявних ресурсів ВС. 
2. Попередня селекція виробів пропонованої номенклатури на базі 

експрес-оцінки можливості їх виготовлення. 
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                   (13)

З формули (13) виходить, що з урахуванням технологічної 
подоби, можливо забезпечити більш високу, ніж у базовому, якість 
технічного рішення, навіть у тому випадку, якщо індивідуальне 
прийняття і реалізація технічного рішення, що формується Si , по-
требує більших, ніж у базового (Sh) рішення, витрат (рис. 2).

Рис. 2. Залежність якості технічного рішення від витрат 
на його прийняття

Джерело: сформовано автором.
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задач реформування кабельного виробництва, що пов’язане з 
постійними змінами номенклатури виробів, що випускаються 
(рис.1) на основі технологічної подоби. Так, для задач, що 
пов’язані з повною зміною номенклатури без зміни структури ВС, 
пропонується наступна послідовність організаційно-технічних 
рішень:
1. Оцінка наявних ресурсів ВС.
2. Попередня селекція виробів пропонованої номенклатури на 

базі експрес-оцінки можливості їх виготовлення.
3. Формування груп технологічно подібних деталей та встанов-

лення їх пріоритетів.
4. Розміщення сформованих груп у ВС із забезпеченням задано-

го рівня завантаження устаткування (по можливості високого 
і рівномірного) Рішення поставленого завдання передбачає 
зміну структури ВС. Розміщення сформованої номенклатури 
ВС здійснюється послідовно до досягнення заданого рівня за-
вантаження ВС. При цьому використовуються групи не тільки 
основного а й взаємозамінного обладнання, виділяється так 
само на підставі формально-визначених оцінок подібності 
технологічних можливостей.

При частковій зміні номенклатури без зміни структури ВС 
попередньо визначають наявні резерви по ресурсам (в тому числі 
і по коефіцієнту завантаження), а також склад вже сформованих (і 
що виробляються) груп деталей. Селекція деталей номенклатури, 
що формується, здійснюється за технологічною подобою з 
базовими деталями вже існуючих груп, тобто по можливості 
входження в групи.

Рішення задач, які пов’язані з наміченими змінами структури 
ВС, вимагає, крім оцінки наявних ресурсів ВС, виявлення їх 
можливої   недостатності (наприклад, за коштами технологічного 
оснащення) з подальшим визначенням необхідних додаткових 
ресурсів. Особливу складність представляє власне зміна 
структури, оскільки є різноманітною і вимагає формального 
опису останньої. Селекція можливих варіантів зміни структури 
ВС повинна проводитися з обов’язковим використанням 
економічних критеріїв.
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Виконання комплексу поставлених завдань дозволить 
створити науково обґрунтовану базу для розробки ефективного 
методичного забезпечення реформування промислового 
виробництва. Використання подібності рішень дає можливість в 
цілому скоротити витрати на їх прийняття і реалізацію, а завдяки 
формальному характеру оцінок подібності - автоматизувати 
окремі процедури формування рішень.

Дану роботу підготовлено у межах виконання НДР: 
«Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні 
інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного 
значення для національної економіки і безпеки держави» 
(№ ДР 0119U002005).
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СОЗДАНИЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Предложен методический подход, который позволяет создать 
научно обоснованную базу для разработки эффективного организационно-
технологического обеспечения реформирования промышленного производства. 
Использование инструмента подобия решений даёт возможность в целом сократить 
затраты на их принятие и реализацию, а благодаря формальному характеру оценок 
подобия – автоматизировать отдельные процедуры формирования решения.

Определены современные черты отечественного машиностроения: 
значительное уменьшение объёмов производства, снижения качества 
технологической и возрастной структуры основных производственных фондов, 
неполная занятость работников, неудовлетворительное финансово-экономическое 
состояние большинства предприятий, структурная избыточность, наличие 
незадействованных мощностей. 

Методологически структурное реформирование промышленности 
необходимо проводить в следующих направлениях: изменение структуры 
номенклатуры продукции, изменение структуры производственных мощностей, 
изменение организационной и управленческой структуры промышленности, 
изменение структуры собственности. Такие сложные технико-экономические 
объекты как промышленные предприятия характеризуются по следующим 
направлениям: номенклатура продукции которая выпускается, потенциал или 
совокупность его ресурсов, организация, отношение собственности.

Разработан аппарат и система определения оценок подобия, которые 
могут быть использованы практически. На основе этого аппарата предложен 
экспресс-метод оценки возможности изготовления промышленных изделий 
запланированной номенклатуры. Такой метод позволяет на основе сравнительного 
анализа технологических процессов изготовления деталей формировать их 
технологически подобные группы для рациональной последовательности их 
запуска в производство; путём сравнения технологических процессов изготовления 
деталей выделяют такой их список, который целенаправленно возможно 
изготовить в конкретной производственной системе; включать детали, которые в 
первую очередь необходимо изготовить в существующие группы технологически 
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подобных деталей с установлением наиболее рациональной последовательности 
их запуска в производство. 

Ключевые слова: машиностроение; технология; подобие; процесс; 
структура; система; производство; затраты.
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CREATION OF A SCIENTIFIC BASE FOR 
THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE 
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR INDUSTRIAL 
PRODUCTION’S REFORMING  

A methodological approach that is proposed allows to create a scientific base for 
developing effective organizational and technological support for reforming of industrial 
production. Using the tool of similarity of decisions makes possible to reduce the costs of 
their adoption and implementation. Thanks to the formal nature of assessments of similar-
ity, it became possible to automate individual procedures for forming a decision.

The modern features of domestic engineering are identified as: a significant 
decrease in production volumes, a decrease in the quality of the technological and age 
structure of the main production incomes, small employment of workers, unsatisfactory 
financial and economic conditions of most production facilities, structural excess, and the 
presence of idle capacities.

The structural reforms of industry should be carried out in the following areas: 
changing the structure of the products range, changing the structure of production capaci-
ties, changing the organizational and managerial structure of industry, changing the struc-
ture of ownership. Such complex of technical and economic objects as industrial enter-
prises is characterized in the following areas: nomenclature of products that are produced, 
potential or a combination of its resources, organization, property relation.

The system of determination of similarity ratings that was developed can be used 
in practice. An express method for assessing the possibility of manufacturing industrial 
products that is based on this apparatus is proposed. This method based on comparative 
analysis of technological processes allows to form the technological similarity of parts for 
launching them into production; by comparing the technological processes of manufactur-
ing parts, one selects a list of them that can be manufactured in the production system; 
including parts that are primarily required to be manufactured in existing groups of tech-
nologically similar parts.

Keywords: machine-building; technology; likeness; process; structure; produc-
tion; system; costs.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ В 
СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку фінансового 
механізму в сфері охорони здоров’я України. Досліджено компоненти 
організаційної моделі фінансової інфраструктури національної системи охорони 
здоров’я. Автором проаналізовано основні джерела надходження фінансових 
ресурсів в національну систему охорони здоров’я України, а також структуру та ди-
наміку загальних витрат на охорону здоров’я. Досліджено механізм перерозподілу 
державних ресурсів на охорону здоров’я до місцевих бюджетів, зокрема структуру 
та динаміку медичної субвенції. 

Автором було визначено основні проблеми, що характеризують 
фінансовий механізм в сфері охорони здоров’я України, а саме його нераціональ-
на структура та деформованість, що обумовлені такими причинами, як жорстке 
регламентування видатків на охорону здоров’я бюджетним законодавством, 
кошторисне планування системи оплати витрат на охорону здоров’я, громіздкість 
і недосконалість механізму забезпечення взаєморозрахунків за надання 
медичної допомоги між закладами охорони здоров’я та місцевими бюджетами, 
неврегульованість питання щодо гарантованого державою пакету послуг, 
неврегульованості питання щодо визначення форм співучасті пацієнтів в оплаті 
вартості медичної допомоги, високий рівень «тінізації» сфери охорони здоров’я.

Ключові слова: фінансовий механізм; фінансова інфраструктура 
національної системи охорони здоров’я; охорона здоров’я України; витрати на 
охорону здоров’я; медична субвенція. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Рушійною 
силою управління розвитком охорони здоров’я є фінансові 
механізми господарювання, під якими ми розуміємо джерела 
і канали фінансового забезпечення суб’єктів господарювання 
сфери охорони здоров’я. Фінансовий механізм в сфері охорони 
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здоров’я направлений на забезпечення умов ефективного 
формування, розподілу й використання фінансових ресурсів 
у відповідності до визначених пріоритетів стійкого розвитку 
суб’єктів господарювання [1, с. 92]. 

Фінансовий механізм, за думкою В. М. Родіонової, 
представляє сукупність форм організації фінансових відносин, 
методів формування та використання фінансових ресурсів, які 
використовуються суспільством з метою створення сприятливих 
умов для економічного та соціального розвитку суспільства  
[2, с. 427].  

Міляков Н. В. уточнює визначення категорії фінансового ме-
ханізму наступним чином: фінансовий механізм складається із 
сукупності організаційних форм фінансових відносин, фінансо-
вих ресурсів, порядку та методів формування та використання 
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, 
методів фінансового планування, форм управління фінансами та 
фінансовою системою, фінансового законодавства [3, с. 39].   

В [4] науковці визначають фінансовий механізм в сфері охоро-
ни здоров’я як систему взаємопов’язаних елементів управління 
фінансами на основі відповідного правового та нормативного за-
безпечення і фінансових методів та інструментів, завдяки яким 
здійснюється ефективне формування та використання фінансо-
вих ресурсів охорони здоров’я [4, с. 42]. 

Отже, основною метою фінансового механізму в сфері охорони 
здоров’я є організації її фінансової системи, що направлена на 
регулювання фінансових відносин із зовнішнім середовищем 
під час розподілу ресурсів, яка б сприяла вирішенню існуючих 
проблем в галузі. Тому, головною проблемою функціонування 
фінансового механізму в сфері охорони здоров’я є узгодження 
пропорцій розподілу фінансових ресурсів між постачальниками 
медичних послуг у процесі регулювання їх фінансових відносин. 

Фінансовий механізм в сфері охорони здоров’я необхідно 
розглядати виходячи з сутності охорони здоров’я як галузі сфери 
послуг. Так, автор пропонує наступне визначення фінансового 
механізму сфери охорони здоров’я, під яким надалі ми будемо 
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розуміти систему управління фінансовими відносинами суб’єктів 
національної системи охорони здоров’я у процесі розподілу 
фінансових ресурсів для оптимізації результатів її функціонування 
за рахунок використання фінансових методів та важелів.  

Основними елементами фінансового механізму є: 
1. фінансове забезпечення діяльності галузі; 
2. фінансове регулювання діяльності галузі; 
3. система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, 

які дають змогу оцінити вплив на діяльність галузі.
Як правило, функціонування фінансового механізму 

обумовлено обсягом фінансових ресурсів, які поступають 
до галузі охорони здоров’я з різних джерел та які необхідно 
перерозподілити між постачальниками медичних послуг. 

Ми можемо зазначити наступні основні завдання фінансового 
механізму сфери охорони здоров’я:

1) координація фінансових відносин суб’єктів національної 
сфери охорони здоров’я з метою реалізації ними своїх цілей;

2) раціональний розподіл фінансових ресурсів між 
постачальниками медичних послуг на конкурентній основі. 

Неможливо не погодитися з думкою І. В. Рожкової, що меха-
нізм фінансування «справляє надзвичайно важливий вплив на 
діяльність системи охорони здоров’я», оскільки «від його рів-
ня залежить кількість доступних для системи охорони здоров’я 
фінансових ресурсів, визначення того, хто несе основний 
фінансовий тягар та хто контролює зібрані фінансові ресурси, 
управління фінансовими ризиками, а також можливості 
контролю витрат», а отже «… ці фактори – за думкою науковця – 
допомагають визначити справедливість доступу до медичної 
допомоги» [5, с. 61].

Отже, враховуючи структуру фінансового механізму 
господарювання, доцільно побудувати аналіз системи 
фінансування охорони здоров’я України та результативності 
використання ресурсів галузі, за наступними показниками:
1. характеристика основних фінансових ресурсів галузі;
2. характеристика бюджетних видатків та витрат на охорону 

здоров’я;
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3. медична субвенція;
4. аналіз бюджетних витрат за видами надання медичної допо-

моги;
5. аналіз медичного страхування як додаткового джерела фінан-

сування галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз фінансового 

механізму сфери охорона здоров’я в України досліджено в 
наукових роботах Дідика Л. М., Іваненко Є. В., Корнійчука О.  П., 
Рожкової І. В., Руденко В. В., Поворозника М. Ю., Шевчен-
ко  М. В.          

Постановка завдання. Отже, основною метою статті 
є дослідження фінансового механізму господарювання 
національної галузі охорони здоров’я України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними 
джерелами надходження фінансових ресурсів в національну 
систему охорони здоров’я України є [6]:
−	 державні кошти, основним джерелом яких є податки та 

відрахування на соціальне страхування (до останнього часу 
переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб). Вони 
представляють собою державне фінансування за рахунок 
коштів зведеного бюджету і соціального страхування шляхом 
розподілення субвенцій на вторинну та третинну ланки, а 
також за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» (первинна 
ланка) – 49,7 % від загальних витрат на охорону здоров’я 
(станом на 01.01.2018 р.). При цьому слід зазначити, що з них 
75 % становлять кошти місцевих бюджетів, 25 % – державного 
бюджету;

−	 приватні кошти населення, роботодавців, некомерційних 
організацій, приватного добровільного медичного страхування 
– 49,5 % (станом на 01.01.2018 р.);

−	 кошти міжнародних донорських організацій – 0,9 % (станом 
на 01.01.2018 р.) – кошти, які поступають від Світового банку 
реконструкції та розвитку, Глобального фонду розвитку тощо.

Тим часом існуюча організаційна модель фінансової 
інфраструктури національної системи охорони здоров’я, а 
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отже й ринку охорони здоров’я, представлена більш складною 
динамічною системою, що включає в себе наступні компоненти:
1. бюджетна система (Міністерство фінансів України та систем 

фінансових органів: казначейство, державна податкова служ-
ба тощо, державні позабюджетні фонди);

2. банківська система (Національний банк України, комерційні 
банки, інвестиційні фонди, лізингові компанії тощо);

3. фондовий ринок (фондові та валютні біржи);
4. страховий ринок (страхові компанії та організації;
5. аудиторський ринок (аудиторська палата, аудиторські фірми 

та незалежні аудитори);
6. інші фінансові та інвестиційні фонди та компанії;
7. фінансові служби галузей, відомств та організацій.

Більш детальний розподіл за організаціями, що фінансують 
сферу охорони здоров’я представлено у табл. 1. 

Проте основними джерелами залишаються загальнонаціональні 
податки і збори, що законодавчо забезпечується ст. 49 Конституції 
України [7]. На сьогоднішній день функціональна система управ-
ління фінансовими механізмами спирається на чотири основні 
рівні:
−	 центральний (державний) бюджет;
−	 обласні бюджети;
−	 районні бюджети;
−	 бюджети міст, сіл та селищ.

Отже, національна система охорони здоров’я фінансується 
за рахунок бюджетних коштів та залучення приватних коштів 
населення, а можливості залучення додаткових фінансових 
джерел в цю сферу значно обмежені законодавчою системою 
України. При цьому державне фінансування охорони здоров’я 
України є обмеженим (лише 6,7 % від ВВП країни – станом на 
01.01.2018 р.), отже забезпечує лише певні групи видатків закладів 
охорони здоров’я бюджетної форми власності (наприклад, оплата 
комунальних платежів, оплата заробітної плати), при цьому не 
враховуючи більшість груп витрат, які існують в межах діяльності 
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закладу охорони здоров’я (такі як оновлення матеріально-
технічної бази, стимулювання персоналу тощо).

Загальні витрати на охорону здоров’я за стандартами 
Національних рахунків охорони здоров’я включають державні та 
приватні витрати разом з урахуванням офіційних та неофіційних 
прямих платежів населення [8].

Динаміка фінансування галузі охорони здоров’я в Україні за 
рахунок бюджетних коштів наведена в табл. 1. 

Таблиця 1
Динаміка видатків на охорону здоров’я зі зведеного, 

державного та місцевого бюджетів в період 2000–2018 рр., %

Джерело: розраховано автором за даними [9; 10].

Аналіз видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я в 
період 2000–2018 рр. відображає позитивну динаміку: загалом 
за цей період рівень видатків збільшився на 66,3 %. Проте така 
динаміка має номінальний характер. Це пояснюється необхідністю 
підвищення рівня заробітної плати працівників галузі, темпами 
інфляції та зміною валютного курсу, а не реальним зростанням 
обсягу видатків, оскільки у відсотковому відношенні до ВВП та 

Таблиця 1 
Динаміка видатків на охорону здоров’я зі зведеного, державного та 

місцевого бюджетів в період 2000-2018 рр., % 
Рік Частка видатків у ВВП Частка видатків у бюджетах 

консолідований 
бюджет 

державний 
бюджет 

місцеві 
бюджети 

консолідований 
бюджет 

державний 
бюджет 

місцеві 
бюджети 

2000 2,9 0,4 2,5 10,2 2,3 24,5 
2001 3,1 0,5 2,6 11,2 2,3 23,0 
2002 3,3 0,7 2,6 12,5 4,5 24,0 
2003 3,6 0,9 2,7 12,8 5,3 23,4 
2004 3,5 1,0 2,5 11,9 5,4 22,5 
2005 3,7 0,8 2,9 10,9 3,9 23,0 
2006 3,7 0,8 2,9 11,3 4,0 21,6 
2007 3,7 0,9 2,8 11,8 4,9 21,1 
2008 3,5 0,8 2,7 10,9 4,1 20,7 
2009 4,0 0,8 3,2 11,9 4,2 22,8 
2010 3,7 0,8 3,3 12,6 2,9 22,5 
2011 3,4 0,8 2,9 12,7 3,1 21,4 
2012 3,6 0,8 3,3 12,7 2,9 21,2 
2013 3,4 0,7 3,2 12,9 3,0 21,0 
2014 3,8 0,7 3,1 11,7 3,0 21,1 
2015 3,7 0,6 3,3 10,4 2,9 20,0 
2016 3,2 0,6 2,9 9,0 3,2 22,2 
2017 3,4 0,7 3,0 9,7 3,1 20,0 
2018 3,6 0,8 3,1 6,6 2,04 12,27 

Джерело: розраховано автором за даними [9; 10]. 
 
 Аналіз видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я в період 2000-

2018 рр. відображає позитивну динаміку: загалом за цей період рівень видатків 
збільшився на 66,3 %. Проте така динаміка має номінальний характер. Це 
пояснюється необхідністю підвищення рівня заробітної плати працівників галузі, 
темпами інфляції та зміною валютного курсу, а не реальним зростанням обсягу 
видатків, оскільки у відсотковому відношенні до ВВП та до загальних видатків 
зведеного бюджету видатки на охорону здоров’я не демонстрували зростаючої 
тенденції [11, с. 1130]. А навпаки у порівнянні з 2016 р., в 2017 р. обсяг витрат на 
охорону здоров’я у відсотках від ВВП в Україні, згідно з даними Світової 
статистики охорони здоров’я, зменшився на 0,3 % (2016 р. цей показник становив 
7 %, а в 2017 р. – 6,7 %). 

При цьому, обсяги приватних витрат зростають. Це відбувається за рахунок 
збільшення частки витрат на охорону здоров’я домашніми господарствами (до 
5,6 % у 2018 р. склала частка витрат на охорону здоров’я в загальних витратах 
домашніх господарств, що майже на 1,1 % більше, ніж у 2010 р.). При цьому, 
більшість витрат на рівні домашніх господарств здійснюється методом прямих 
виплат та співоплати медичних послуг. Динаміка витрат на охорону здоров’я 
домашніх господарств та сектору державного управління представлена у табл. 2. 
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до загальних видатків зведеного бюджету видатки на охорону 
здоров’я не демонстрували зростаючої тенденції [11, с. 1130]. А 
навпаки у порівнянні з 2016 р., в 2017 р. обсяг витрат на охорону 
здоров’я у відсотках від ВВП в Україні, згідно з даними Світової 
статистики охорони здоров’я, зменшився на 0,3 % (2016 р. цей 
показник становив 7 %, а в 2017 р. – 6,7 %).

При цьому, обсяги приватних витрат зростають. Це 
відбувається за рахунок збільшення частки витрат на охорону 
здоров’я домашніми господарствами (до 5,6 % у 2018 р. склала 
частка витрат на охорону здоров’я в загальних витратах домашніх 
господарств, що майже на 1,1 % більше, ніж у 2010 р.). При цьому, 
більшість витрат на рівні домашніх господарств здійснюється 
методом прямих виплат та співоплати медичних послуг. Динаміка 
витрат на охорону здоров’я домашніх господарств та сектору 
державного управління представлена у табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка приватних витрат на охорону здоров’я в період 

2000–2018 рр., %

Рік % до ВВП Рік % до ВВП
2000 3,9 2010 3,85
2001 3,92 2011 3,85
2002 4,0 2012 3,85
2003 3,81 2013 3,5
2004 3,8 2014 3,2
2005 3,5 2015 2,9
2006 3,6 2016 2,8
2007 3,5 2017 2,6
2008 3,8 2018 2,4
2009 3,9 - -

Джерело: розраховано автором за даними [9].
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Таблиця 3
Динаміка витрат на охорону здоров’я домашніх 

господарства та кінцевих споживачів витрат сектору 
загального державного управління в Україні, 2010–2018 рр. 

Показник 
/Рік

Кінцеві споживчі витрати 
домашніх господарств

Кінцеві споживчі витрати 
сектору загального 

державного управління

Загальні, 
млн. грн. 

На 
охорону 
здоров’я, 
млн. грн.

Частка 
витрат 
на ОЗ в 

загальних 
витратах, 

%

Загальні, 
млн. грн.

На 
охорону 
здоров’я, 
млн. грн.

Частка 
витрат 
на ОЗ в 

загальних 
витратах, 

%
2010 680164 30773 4,5 209 264 43 686 20,9
2011 858905 41038 4,8 225 707 46 374 20,5
2012 950212 43926 4,6 261 967 56 182 21,4
2013 1 047 096 48 991 4,7 272 271 59 876 22,0
2014 1 120 876 54 957 4,9 296 210 59 741 20,2
2015 1331526 74664 5,6 376 315 69 234 18,4
2016 1569702 87114 5,6 443 727 69 959 15,8
2017 1 977 640 109 167 5,5 616 621 95 246 15,4
2018 2 431 014 135 480 5,6 738 916 111 552 15,1

Джерело: розраховано за даними [9].

Аналіз даних табл. 3 свідчить про те, що з кожним роком 
в Україні витрати на охорону здоров’я з сектору загального 
державного управління зменшуються (в 2010 р. вони становили 
20,9 %, а в 2018 р. – 15,1 % від загального обсягу витрат), на 
відміну від витрат домогосподарств, де вони збільшуються: в 
2010 р. витрати становили 4,5 %, а в 2018 р. – 5,6 % від загального 
обсягу витрат, при цьому динаміка приватних витрат показує 
тенденції до зростання. 

Динаміка витрат на охорону здоров’я за фінансуючи ми 
організаціями представлена у табл. 4.
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Таблиця 4
Витрати на охорону здоров’я за організаціями, що 

фінансують, у період 2003–2017 рр.

Джерело: [9].

Якщо розглядати структуру витрат на охорону здоров’я за 
організаціями, що фінансують (табл. 4), станом на 2018 рік, 
то ми бачимо, що основними організаціями є адміністратори 
(розпорядники) бюджету, а саме: територіальний уряд (центральні 
та муніципальні урядові установи) – 49,44 %, при цьому частка 
Центрального уряду становить 49,44 %, а органів муніципального 
уряду – 11,25 %. Серед них ми можемо виділити таких розпоряд-
ників, як: Міністерство охорони здоров’я – це найбільший адмі-
ністратор центрального бюджету, який контролює близько 70,0 % 
державного фінансування (близько 15 % усіх суспільних витрат). 
Решта коштів розподіляється Академією медичних наук (близько 
10 %) та іншими центральними урядовими органами – близько 
20 % (Міністерство соціальної політики – до 1 %, Міністерство 
оборони – близько 10 %, Міністерство внутрішніх справ – близь-
ко 5 %. Інші фінансові посередники – органи державного управ-
ління – контролюють близько 4 % коштів Державного бюджету, 

Таблиця 4 
Витрати на охорону здоров’я за організаціями, що фінансують, у 

період 2003-2017 рр. 
Фінансуючі 

організації / Рік 
 2003 рік  2005 рік 2010 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 
Уряд 10 807,6 58,04 16 827,0 59,27 47 864,2 56,48 75 826,7 48,85 81 656,5 44,97 111 063,0 49,64 
Територіальний 
Уряд 10 758,7 57,78 16 758,2 59,03 47 633,4 56,21 75 502,6 48,64 81 283,4 44,76 110 605,3 49,44 
Центральний Уряд 3 380,7 18,15 4 973,8 17,52 11 702,8 13,81 15 953,0 10,28 18 261,6 10,06 25 163,5 11,25 
Муніципальний 
Уряд 7 378,0 39,62 11 784,4 41,51 35 930,5 42,40 59 549,6 38,36 63 021,8 34,70 85 441,8 38,19 
Фонди соціального 
страхування 48,9 0,26 68,8 0,24 230,9 0,27 324,1 0,21 373,1 0,21 457,7 0,20 
Приватний 
сектор 7 728,6 41,50 11 472,4 40,41 36 658,8 43,26 78 822,0 50,78 98 624,2 54,31 110 651,8 49,46 
Інше приватне 
добровільне 
страхування 16,6 0,09 191,9 0,68 741,5 0,87 1 398,5 0,90 1 567,9 0,86 1 950,6 0,87 
Витрати 
домогосподарств 7 174,5 38,53 10 611,0 37,38 34 234,7 40,40 75 711,1 48,78 94 951,3 52,29 106 154,5 47,45 
Некомерційні 
організації, що 
обслуговують 
домашні 
господарства 5,6 0,03 3,0 0,01 15,0 0,02 17,8 0,01 20,2 0,01 26,1 0,01 
Приватні  фірми та 
корпорації 503,2 2,70 628,1 2,21 1 584,3 1,87 1 589,9 1,02 1 976,0 1,09 2 520,6 1,13 

Лікарняні каси 28,7 0,15 38,4 0,14 83,2 0,10 104,7 0,07 108,8 0,06 0,0 0,00 
Весь інший світ 85,4 0,46 91,0 0,32 221,8 0,26 570,8 0,37 1 314,2 0,72 2 011,8 0,90 
Загальні витрати  18 621,6 100,00 28 390,4 100,00 84 744,8 100,00 155 219,5 100,00 181 594,9 100,00 223 726,6 100,00 

Джерело: [9]. 
 
Якщо розглядати структуру витрат на охорону здоров’я за організаціями, 

що фінансують (табл. 4), станом на 2018 рік, то ми бачимо, що основними 
організаціями є адміністратори (розпорядники) бюджету, а саме: територіальний 
уряд (центральні та муніципальні урядові установи) – 49,44 %, при цьому частка 
Центрального уряду становить 49,44 %, а органів муніципального уряду – 
11,25 %. Серед них ми можемо виділити таких розпорядників, як: Міністерство 
охорони здоров’я – це найбільший адміністратор центрального бюджету, який 
контролює близько 70,0 % державного фінансування (близько 15 % усіх 
суспільних витрат). Решта коштів розподіляється Академією медичних наук 
(близько 10 %) та іншими центральними урядовими органами – близько 20 % 
(Міністерство соціальної політики – до 1 %, Міністерство оборони – близько 
10 %, Міністерство внутрішніх справ – близько 5 %. Інші фінансові 
посередники – органи державного управління – контролюють близько 4 % коштів 
Державного бюджету, спрямованих на охорону здоров’я [12, с. 328]. Фонди 
соціального страхування контролюють лише 0,2 % бюджетних коштів на охорону 
здоров’я, що свідчить про нерозвиненість системи соціального медичного 
страхування на території України.  

Муніципальні органи управління відіграють суттєву роль у розподілі 
коштів на охорону здоров’я. Питома вага прямого фінансування на охорону 
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спрямованих на охорону здоров’я [12, с. 328]. Фонди соціального 
страхування контролюють лише 0,2 % бюджетних коштів на охо-
рону здоров’я, що свідчить про нерозвиненість системи соціаль-
ного медичного страхування на території України. 

Муніципальні органи управління відіграють суттєву роль 
у розподілі коштів на охорону здоров’я. Питома вага прямого 
фінансування на охорону здоров’я за рахунок цих органів станом 
на 01.01.2018 рік становила 38,19 % у структурі загальних витрат 
на охорону здоров’я.

Фонди Соціального страхування складають лише 0,2 % від 
загальних витрат на охорону здоров’я.

Приватні витрати станом на 01.01.2018 рік складають 49,46  %. 
При цьому «левову» частку становлять витрати домашніх 
господарств – 47,45 %, а добровільне медичне страхування – 
лише 0,87 %. (Проте за неофіційними даними, 93,4 % основного 
фінансового тягаря несуть домашні господарства. Для порівняння 
частка витрат домогосподарств у приватних витратах на охорону 
здоров’я в країнах Європейського Союзу в цілому становив 
67,8  % (2014); країнах-членах ЄС до травня 2004 р. – 63,2 %  
[12, с. 325]). Отже, за офіційними даними, фіксується зростання 
тягаря фінансових витрат на охорону здоров’я для українських 
домашніх господарств з 41,5 % у 2003 р. до 49,46 % у 2017 р.

Таким чином, аналізуючи структуру витрат за організаціями, 
що фінансують, і джерелами фінансування, ми можемо впевнено 
стверджувати, що вона деформована: співвідношення державних і 
недержавних джерел фінансування національної системи охорони 
здоров’я не відповідає принципу оптимальної пропорційності  
[13, с. 61]. Оскільки, фінансування із суспільних джерел функ-
ціонує окремо від приватного (тому більшість коштів на рів-
ні домашніх господарств витрачається методом прямих виплат 
та співоплат, що створює фінансові бар’єри доступу населення 
до медичних послуг, особливо це стосується малозабезпечених 
верств населення) – отже, основне навантаження за оплату ме-
дичних послуг, медичних товарів, фармацевтичних засобів і су-
путніх товарів несуть національні домашні господарства.
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Основні причини цьому, ми вбачаємо, у: 
1. жорсткому регламентуванні видатків на охорону здоров’я бю-

джетним законодавством;
2. кошторисному плануванні системи оплати витрат на охоро-

ну здоров’я (що базується на таких показниках, як кількість 
ліжок та ліжко-днів (для лікарняних, санаторно-курортних за-
кладів тощо), кількість лікарських відвідувань та лікарських 
посад (для амбулаторно-поліклінічних закладів); 

3. громіздкості і недосконалості механізму забезпечення вза-
єморозрахунків за надання медичної допомоги між закладами 
охорони здоров’я та місцевими бюджетами; 

4. неврегульованістю питання щодо гарантованого державою 
пакету послуг;

5. неврегульованості питання щодо визначення форм співучасті 
пацієнтів в оплаті вартості медичних послуг, фармацевтичних 
засобів і виробів медичного призначення, розширення пере-
ліку платних медичних послуг, що загалом не враховує обсяг 
фактично наданих закладом охорони здоров’я медичних по-
слуг споживачам медичних послуг;

6. високому рівні «тінізації» сфери охорони здоров’я та значних 
корупційних процесів (так за даними ВООЗ, 45 % від загаль-
них витрат на охорону здоров’я в Україні сплачується через 
тіньові канали) [14, с. 75; 15, с. 86; 16].

В межах децентралізації з 2015 року, відповідно до норм 
Бюджетного кодексу України, видатки місцевих бюджетів на 
охорону здоров’я враховано у складі видатків Міністерства 
охорони здоров’я України як головного розпорядника бюджетних 
коштів у відповідній бюджетній програмі (загальнодержавні 
видатки). Так, кошти з державного бюджету на охорону здоров’я 
перерозподіляються в місцеві бюджети за принципом медичної 
субвенції, яка складається з двох основних частин:
1. медична субвенція (обласні та районні бюджети, бюджети 

міст обласного значення, міський бюджет м. Києва, бюджети 
об’єднаних територіальних громад);

2. субвенція на забезпечення медичних заходів окремих держав-
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них програм та комплексних заходів програмного характеру 
(обласні бюджети і міський бюджет м. Києва).

Отже, медична субвенція за своєю сутністю представляє собою 
міжбюджетний трансфер, який надається з метою фінансового 
забезпечення витратних зобов’язань згідно до наданих 
повноважень в галузі охорони здоров’я місцевим бюджетам. На 
відміну від дотацій, субвенція має цільовий характер. Відтак, у 
випадку її нецільового використання вона має бути повернена до 
центрального бюджету країни.  

Вона спрямовується на оплату поточних видатків закладів 
охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, при цьому 
місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді 
міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання 
медичних послуг за місцем обслуговування населення [17]. 

Медична субвенція затверджується у законі про Державний 
бюджет України окремо для кожного місцевого бюджету та через 
основних адміністраторів (розпорядників) бюджетних коштів – 
Міністерство охорони здоров’я України (вторинна та третинна 
ланка медичної допомоги) та Національна служба охорони 
здоров’я (первинна ланка медичної допомоги) – надається 
місцевим бюджетам для здійснення поточних видатків закладів 
охорони здоров’я і може спрямовуватися на реалізацію заходів з 
оптимізації мережі таких бюджетних закладів [14, с. 77].

Динаміка показників медичної субвенції представлена у 
табл.  5. 

Таблиця 5
Показники медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 2015-2018 рр., грн. 

Рік / область 2015 2016 2017 2018

Вінницька 857 626 500 752 599 000 1 022 417 000 1 158 846 800
Волинська 532 117 100 487 469 300 655 765 100 740 007 100
Дніпропетро-
вська 1 713 741 200 1 551 668 900 2 108 111 500 2 389 381 400

Донецька 946 148 165 963 376 100 1 294 697 500 1 524 763 100
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Житомирська  662 819 400 597 634 800 806 864 400 916 048 800
Закарпатська 645 313 700 589 091 200 788 878 000 883 011 100
Запорізька 960 665 800 876 740 000 1 158 836 500 1 322 929 600
Івано-
Франківська 726 908 500 672 203 600 900 974 200 1 025 635 500

Київська 907 803 700 810 574 800 1 108 786 400 1 280 747 300
Кіровоград-
ська 525 471 800 463 267 400 627 995 400 714 245 600

Луганська 443 405 800 346 021 800 447 187 200 543 977 000
Львівська 1 306 120 600 1 177 424 600 1 595 240 400 1 828 186 400
Миколаївська 606 423 400 548 778 100 743 985 600 844 575 400
Одеська 1 249 752 800 1 144 289 400 1 525 028 100 1 741 736 900
Полтавська 768 248 900 674 205 400 911 337 800 1 042 745 200
Рівненська 591 819 000 532 444 600 719 599 800 819 604 800
Сумська 600 166 900 543 223 700 731 373 100 829 029 900
Терно-
пільська 556 612 700 499 092 500 670 042 400 762 254 100

Харківська 1 442 524 700 1 277 828 600 1 735 220 100 1 985 510 300
Херсонська 562 389 900 496 911 200 668 575 500 762 995 500
Хмельницька 695 470 000 625 214 300 840 185 100 952 914 300
Черкаська 690 850 300 626 943 200 831 916 400 936 448 900
Чернівецька 467 449 000 415 811 700 562 363 500 644 919 600
Чернігівська 590 218 700 523 929 600 694 223 100 783 084 800
м. Київ 3 192 620 800 3 094 638 100 4 121 560 500 4 334 525 700

Загалом 46 177 023 
597,67

44 433 692 
584,9

56 220 108 
400

61 650 204 
123,98

Джерело: сформовано автором на основі даних [10]. 

При цьому слід зазначити, що у табл. 5 наведена інформація 
щодо загальної медичної субвенції. Крім загальної медичної 
субвенції та субвенції на забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру органи місцевого самоврядування можуть збільшувати 

продовження таблиці 5
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поточні і капітальні видатки на медичну галузь за рахунок наявних 
у їхньому розпорядженні бюджетних ресурсів. 

Так, в межах бюджету існують субвенції, направлені на:
−	 реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості;
−	 придбання витратних матеріалів для закладів охорони 

здоров’я та лікарняних закладів для інгаляційної анестезії;
−	 придбання медикаментів та виробів медичного призначення 

для забезпечення ЕМД;
−	 придбання агіографічного обладнання;
−	 відшкодування вартості лікарняним закладам лікування 

окремих захворювань (тобто програма «Доступні ліки»);
−	 реформування регіональних системи охорони здоров’я для 

здійснення заходів з виконання спільного з МБРР проекту 
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (до 
надання останньої відносяться 8 окремих регіонів: Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, 
Львівська, Полтавська і Рівненська області).   

Кошти медичної субвенції спрямовується на видатки місцевих 
бюджетів для оплати поточних видатків, крім надання первинної 
медичної допомоги (оскільки кошти на неї консолідуються на 
рівні Державного бюджету у відповідній бюджетній програмі).  
Кошти медичної субвенції не використовуються на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – це функція бюджетів міст 
республіканського АР Крим та обласного значення, районних 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.

В Україні існують єдині підходи до визначення обсягів 
фінансування закладів охорони здоров’я за видами медичної 
допомоги, які визначаються Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України № 373 «Про затвердження Методики розподілу 
обсягу видатків між видами медичної допомоги» [18]. 

Аналіз показників бюджетних витрат за видами надан-
ня медичної допомоги (% номінального ВВП) у період, що 
аналізується, надано нижче.

Витрати зведеного бюджету на первинну медико-санітарну 
допомоги складають близько 10 % від загальних витрат на си-
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стему охорони здоров’я) (табл. 6), хоча, за нормативами, частка 
фінансування первинної медико-санітарної допомоги має стано-
вити 25-30 % загальних витрат на систему охорони здоров’я. При 
цьому частка закладів первинної медико-санітарної допомоги 
у системі охорони здоров’я України станом на 31.12.2018 року 
становить 10,4 на 10 тис. населення, що у порівнянні з 2010 р. 
збільшилось на 15 % (в 2010 р. цей показник складав 9,0), а з 
2000  р. – на 40,5 % (в 2000 р. показник складав 7,4).

Таблиця 6
Динаміка видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я за 
видами надання медичної допомоги у період 2000-2018 рр., %

Рік / Вид медичної 
допомоги

Первинна медико-
санітарна допомога

Спеціалізована медична 
допомога

2000 11,13 88,8
2001 11,4 85,7
2002 13,11 86,7
2003 13,03 86,09
2004 9,74 87,19
2005 13,43 85,7
2006 13,42 85,68
2007 13,6 85,6
2008 13,5 85,6
2009 13,51 85,6
2010 13,6 85,79
2011 9,8 88,3
2012 9,4 88,6
2013 9,1 88,9
2014 9,3 88,7
2015 10,0 88,1
2016 10,4 87,8
2017 10,8 87,4
2018 11,4 87,1

Джерело: розраховано автором за матеріалами [19].
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З 2014 року фінансування первинної медичної допомоги показує 
динаміку до збільшення, що пов’язано з активним реформування 
галузі (особливо первинної ланки). Витрати розподіляються за 
новою методологією (за результатами підписання декларацій 
між лікарями і пацієнтами) через Національну службу здоров’я 
України. 

Проте незважаючи на позитивну динаміку у кількості закладів 
первинної медико-санітарної допомоги, в національній системі 
охорони здоров’я досі існує необхідність у переоснащенні медич-
ним обладнанням цих закладів – 65 % центрів та інших закладів 
первинної медико-санітарної допомоги, 50 % центрів та інших 
закладів первинної медико-санітарної допомоги потребують до-
укомплектування санітарним транспортом.

Отже, матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я 
України є застарілою та зношеною (фізичний знос складає, за 
підрахунками, більше, 50 % у більшості державних закладах 
охорони здоров’я). Ця проблема також існує завдяки низькому 
рівню державних витрат на охорону здоров’я, оскільки витрати 
направляються лише на покриття основних витрат, а інвестиції у 
матеріально-технічні фонди закладів не передбачені. 

За підрахунками автора, більше 80 % від загальної суми 
фінансування закладів охорони здоров’я спрямовується на 
підтримку інфраструктури, а саме 69,8 % – на оплату заробітної  
плати персоналу закладу (при цьому динаміка показників 
утримання персоналу закладів охорони здоров’я зростає з кожним 
роком), 9,9 % – на оплату комунальних платежів, 19,3 % складають 
прямі витрати на надання послуг; 1 % – інші витрати (оновлення 
матеріально-технічної бази, інфраструктури). Отже, лише 15-20 
% загальної суми витрат на охорону здоров’я спрямовується на 
забезпечення потреб пацієнтів. 

При цьому важливо зазначити, що відповідно до Національних 
рахунків охорони здоров’я в Україні  використовується розподіл 
загальних витрат не за видами надання медичної допомоги, а за 
функціями, де достатньо проблематично відділити первинну, 
вторинну та третинну медичну допомогу. 
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Функціональна структура загальних витрат на охорону 
здоров’я, станом на 01.01.2018 року, наведена на рис. 1.

Рис. 1. Функціональна структура витрат на охорону 
здоров’я, станом на 01.01.2018 р.

Джерело: складено автором на основі [9].
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змінилась. Аналіз функціональної структури видатків засвідчив 
досить низьку частку на реабілітацію (4,8 %), амбулаторне 
лікування (15,8 %) та профілактичні заходи (3,4 %), при 
аналогічних показниках у країнах Європейського Союзу в межах 
20-40 %. 

Отже, є необхідність зміни у функціональній структурі 
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середній показник якої у світі становить 30-40 % загальних витрат 
охорони здоров’я. 

Висновки та пропозиції. За результатами аналізу фінансового 
механізму національної сфери охорони здоров’я ми прийшли до 
наступних висновків:

1. В національній системі охорони здоров’я існують 
диспропорції у фінансуванні різних видів медичної допомоги, 
оскільки близько 80 % витрат спрямовані на утримання закладів 
(кошторисне фінансування), а не на лікування пацієнтів. 
Це пов’язано з тим, що фінансові кошти розподіляються 
відповідно до існуючої інфраструктури системи охорони 
здоров’я без урахування реальних потреб населення, визначених 
структурою та рівнями захворюваності. І як наслідок, існує 
недостатня економічна мотивація закладів охорони здоров’я як 
постачальників медичних послуг до ефективного і раціонального 
використання коштів.

2. Факт існуючої проблеми з фінансуванням галузі підтверджує 
і те, що складна економічна й політична ситуація в Україні 
зумовила недостатнє бюджетне фінансування охорони здоров’я. 
Аналіз загальних витрат на охорону здоров’я в Україні засвідчив, 
що, незважаючи на щорічне зростання номінальних обсягів 
фінансування, видатки на охорону здоров’я з усіх фінансових 
джерел (державних і приватних витрат з урахуванням офіційних 
і неофіційних прямих платежів населення) є достатньо низькими 
у порівнянні з іншими країнами світу та використовуються не 
раціонально. Ця проблема супроводжується недосконалістю 
наявних бюджетних і небюджетних фінансових механізмів 
управління. В межах існуючого механізму фінансування галузі, 
фінансові ресурси дезінтегровані, передусім через надмірну 
фрагментацію коштів, які виділяються на охорону здоров’я (аж 
до рівня селищних рад), що посилюється дублюванням функції 
надання медичної допомоги за рахунок існування відомчої ме-
дицини, що знаходиться у підпорядковані Міністерства охорони 
здоров’я України, низки служб систем міністерств і відомств.

3. Негативний вплив дефіциту фінансування національної 
системи охорони здоров’я значно посилюється також вкрай 
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неефективним використанням наявних у галузі коштів, 
значною диспропорцією у розподілі фінансів між первинною та 
спеціалізованою медичною допомогою (вторинною та третинною 
ланками). 

Цю проблему спробували вирішити за допомогою реформ 2018 
року, коли збільшилася частка державних витрат на первинну 
ланку охорони здоров’я України. Проте досі існує проблема з 
фінансуванням первинної ланки, оскільки лише 370 грн. на рік 
виділяється на пацієнта за надання медичних послуг у закладах 
первинної ланки: ці кошти не покривають повністю вартість 
витратних матеріалів, лабораторних досліджень, заробітну плату 
медичного персоналу закладу тощо. Отже, у закладів охорони 
здоров’я цієї ланки надання медичної допомоги існує проблема 
забезпечення рентабельності та конкурентоспроможності. 

4. Ще досі не було представлено адекватну ефективну фінан-
сову модель вторинної (спеціалізованої) та третинної (високос-
пеціалізованої) ланок надання медичної допомоги. Реформа, яка 
відбувається сьогодні, ще не вирішила проблему надходження фі-
нансових коштів до галузі, що підтверджується значною часткою 
приватних коштів серед інших фінансових джерел. 

5. Існує проблема, пов’язана із слабкістю організаційно-фінан-
сової підтримки з боку держави, що проявляється в суперечли-
вому податковому законодавстві, значному податковому наванта-
женні і «зарегульованій» діяльності закладів охорони здоров’я, 
відсталості їх технологічної та матеріальної бази, відсутності 
преференцій і податкових пільг для впровадження медичного 
страхування на підприємствах. А також недосконалістю 
структурно-організаційної моделі системи охорони здоров’я.

Крім недосконалості фінансово-економічних механізмів 
забезпечення діяльності галузі, національна система охорони 
здоров’я характеризується низкою невирішених питань щодо 
кадрового забезпечення, якості медичних послуг тощо.    

Відтак, наявність всіх перерахованих проблем призводить до 
екстенсивного типу розвитку галузі. Ці проблеми мають своє 
відображення в усіх показниках, що характеризують діяльність 
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національної системи охорони здоров’я. Так, якщо проаналізувати 
основні показники, то ми можемо прослідкувати їх негативну 
динаміку. 

Отже, проведене дослідження фінансування галузі охорони 
здоров’я дає всі підстави зробити такий висновок, що 
першочерговим завданням реформування галузі охорони здоров’я 
має стати забезпечення раціонального управління бюджетними 
коштами та пошук альтернативних джерел фінансування системи 
охорони здоров’я, що є вкрай важливим для «оздоровлення» та 
навіть відродження галузі за рахунок впровадження інноваційний 
механізмів фінансування галузі. 

Необхідність поліпшення фінансування сфери охорони 
здоров’я за рахунок пошуку додаткових джерел робить 
актуальною проблему розроблення та впровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я України.

Удосконалення механізму фінансування є інструментом 
забезпечення ефективності сфери охорони здоров’я, а також 
принципу загальнодоступності та якості надання медичної 
допомоги для всіх верств населення.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

В статье проанализировано современное состояние и тенденции разви-
тия финансового механизма в сфере здравоохранения Украины. Исследованы 
компоненты организационной модели финансовой инфраструктуры национальной 
системы здравоохранения. Автором проанализированы основные источники посту-
пления финансовых ресурсов в национальную систему здравоохранения Украины, 
а также структура и динамика общих расходов на здравоохранение. Исследован 
механизм перераспределения государственных ресурсов на здравоохранение в 
местные бюджеты, а именно структура и динамика медицинской субвенции.

Автором были определены основные проблемы, характеризующие 
финансовый механизм в сфере здравоохранения Украины, а именно его нерацио-
нальная структура и деформация, обусловленные такими причинами, как жесткое 
регламентирование расходов на здравоохранение бюджетным законодательством, 
сметное планирование системы оплаты расходов на здравоохранение, громозд-
кость и несовершенство механизма обеспечения взаиморасчетов за оказание меди-
цинской помощи между учреждениями здравоохранения и местными бюджетами, 
неурегулированность вопроса гарантированного государством пакета медицин-
ских услуг, неурегулированность вопроса по определению форм соучастия паци-
ентов в оплате стоимости медицинской помощи, высокий уровень «тенизации» 
сферы здравоохранения.

Ключевые слова: финансовый механизм; финансовая инфраструктура 
национальной системы здравоохранения; здравоохранение Украины; расходы на 
здравоохранение; медицинская субвенция.
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STUDY ON THE FUNCTIONAL SYSTEM OF 
MANAGING FINANCIAL MECHANISMS IN 
UKRAINIAN HEALTH CARE 

The article analyzes the current state and tendencies of the financial mecha-
nism’s development in the field of Ukrainian health care. The components of the financial 
infrastructure’s organizational model of the national healthcare system are investigated. 
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The author analyzes the main sources of financial resources flow into Ukrainian national 
health care system, as well as the structure and dynamics of total health care expendi-
tures. The redistribution mechanism of public health care resources to local budgets, in 
particular the structure and dynamics of medical subvention, is investigated.

The author identified the main problems characterizing the financial mecha-
nism in the field of health care in Ukraine, namely its irrational structure and deforma-
tion, which are caused by such reasons as tight regulation of healthcare expenditures 
by budget legislation, budget planning of the system of incurring healthcare expenses, 
cumbersomeness and imperfection of the mechanism for ensuring payments’ settlement 
for the provision of medical care between healthcare institutions and local budgets, the 
unresolved issue of state-guaranteed package of medical services, non-regulation of the 
issue of determining the forms of patients’ participation in medical care payments, high 
level of «shadowing» of the healthcare sector.

Key words: financial mechanism; financial infrastructure of the national 
healthcare system; Ukrainian health care; health care costs; medical subvention.
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ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Корпоративна соціальна відповідальність характеризує реальну участь 
компанії у вирішенні соціально значущих проблем, активність бізнесу в досягненні 
комерційного успіху методами, які відповідають правовим, екологічним, 
етичним і культурним нормам суспільного життя. Всі ці принципи реалізуються 
через систему взаємовідносин і зобов’язань з широким колом стейкхолдерів. 
Динаміка цих відносин з метою сталого розвитку компанії вимагає ефективного 
управління, прогнозування, оцінки та аналізу результатів використання соціально 
відповідальних практик.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); 
корпоративна соціальна діяльність; соціально відповідальні практики; 
управлінський підхід; стейкхолдери; ділове середовище.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціальна 
відповідальність стає сьогодні філософією розвитку бізнесу і 
одним з вагомих факторів ефективного функціонування фірми. За 
останні роки в розвинених країнах відбулися досить істотні зміни 
в розумінні кінцевих цілей розвитку компаній, оцінці показників 
ефективності їх діяльності, сприйнятті методів досягнення 
економічних результатів. Уявлення про те, що не тільки 
прибуток і пов’язані з ним фінансово-економічні показники, 
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але також соціальні, етичні та екологічні результати діяльності 
повинні враховуватися для оцінки функціонування компанії, міцно 
утвердилася в науковому світі і суспільній свідомості.

Для аналізу розвитку компанії в довгостроковому періоді необхідно 
брати до уваги як фінансові, так і нефінансові активи і фактори. 
Причому в рамках довгострокового розвитку вони взаємопов’язані; 
ефективне управління нефінансовими факторами дозволяє домогтися 
результатів, які оцінюються з фінансової точки зору, завдяки 
зростанню обсягу продажів, більш глибокому залученню до ланцюжка 
створення доданої вартості, оптимізації структури капіталу. Ці 
нефінансові параметри сприяють сталому розвитку бізнес-структур і 
формуються за участю широкого кола зацікавлених сторін. Цінність 
цієї системи взаємовідносин зі стейкхолдерами настільки велика, що 
виникла стейкхолдерська теорія фірми, концепція стейкхолдерської 
вартості, стейкхолдер-менеджмент.

Концепція КСВ все частіше розглядається в контексті 
стратегічного менеджменту. Одночасно виникає проблема 
оцінки і обліку результатів соціально відповідальних практик. 
При цьому, ця інформація повинна бути зрозуміла і доступна 
стейкхолдерам, викликати довіру у зацікавлених сторін з метою 
ефективного діалогу з ними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми 
соціальної відповідальності бізнесу активно обговорюються як в 
теоретичному аспекті, так і з позиції конкретних форм реалізації. 
Дослідження цього питання спочатку велося представниками 
західної економічної школи. Найбільшу популярність здобули 
роботи таких вчених, як С. Ааронсон, С. Адамс, Р. Барнетт, 
Х. Боуен, Д. Віндзор,  Т. Веблен, К. Девіс, Т. Дональдсон, 
П. Друкер, К. Задек, А. Керолл, А. Крейн, Т. Левітт, А. Окойе, 
С. Уаддок, М. Фрідман, К. Фукукава. Сучасний напрямок аналізу 
КСВ пов’язаний зі стейкхолдерською теорією стратегічного 
управління. Суттєвий внесок в формування теоретико-
методологічної бази цієї концепції також внесли О. Вільямсон, 
М. Е. Дженсен, В. Меклінг, Г. Мінцберг, М. Фоллет, Р. Е. Фрімен, 
Дж. Харісон та ін.
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Для вітчизняної економічної науки дана проблематика стала 
актуальною в період  ринкової трансформації. Серйозну увагу 
її розгляду приділили  А. Ворона, І. Ворончак, А. Гогуля, Т. Го-
рохова,  А. Зарецький, А. Зінченко, А. Кощій, С. Куц, А. Колот, 
С.  Летенко, К. Мамонов, А. Місько, Н. Ненашев, Н. Огородникова, 
Т. Черната.

Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає в 
розвитку концептуальних положень, які розкривають сутність 
корпоративної соціальної відповідальності та зміст механізму 
її контролю і оцінки, що могло б дозволити сформувати 
систему теоретично і методично обґрунтованих заходів його 
вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття соціальної 
відповідальності бізнесу отримало своє наукове оформлення в 
середині ХХ століття. Ідеї, викладені Говардом Боуеном в роботі 
«Соціальна відповідальність бізнесмена», по суті започаткува-
ли активне обговорення даної проблеми, виділивши основні 
напрямки подальшої полеміки [1]. І сьогодні, через сімдесят років, 
ми бачимо неослабний інтерес до питань корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) як з боку фахівців в області теоретичних 
досліджень, так і серед представників бізнес-структур.

В останні роки питання соціальної відповідальності та 
соціальної сприйнятливості стали предметом обговорення як 
на національному, так і на наднаціональному рівнях. Зростання 
інтересу до цієї проблематики підтверджується численними 
міжнародними ініціативами, створенням міжнародних і 
національних дослідницьких центрів, широким обговоренням 
цих питань в рамках світових форумів, великим числом наукових 
публікацій.

У даній статті ми не ставимо перед собою за мету аналіз історії 
вивчення феномена КСВ, різноманіття точок зору і трактувань, 
специфіки існуючих підходів. Ці питання широко висвітлюються 
в наукових роботах [2]. Основні результати, які досягнуті до 
теперішнього часу як з позиції теоретичних висновків, так і з точки 
зору практичних рекомендацій, пов’язані з концептуалізацією 
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проблематики соціальної відповідальності бізнесу, визначенням 
інституційних основ КСВ, характеристикою інструментів і 
практик соціальної відповідальності.

Безумовно, не можна говорити про те, що в результаті 
багаторічних дискусій утвердилося загальноприйняте 
трактування поняття корпоративна соціальна відповідальність. 
Значна кількість вихідних теоретичних підходів, множинність то-
чок зору щодо ролі бізнесу в розвитку суспільства, каналів впливу 
бізнес-структур на поступальний суспільний розвиток, наявність 
діаметрально протилежних суджень про ступінь і форми відпові-
дальності підприємця наочно показують, що дане питання і далі 
буде перебувати в полі зору вчених. Причому полеміка зазвичай 
посилюється під час серйозних геополітичних змін, в кризові пе-
ріоди, активізуючи нігілістичні підходи до загальноприйнятих 
цінностей і норм моральності. Не випадково, що під час світової 
фінансової кризи 2008/2009 років виникли ідеї про «кінець епохи 
соціальності» [3]. 

Сьогодні існує досить широкий спектр підходів до суті 
соціальної відповідальності (СВ) і розумінь моделей поведінки 
компаній, що випливають з цього: починаючи з виключно со-
ціально-етичного підходу і закінчуючи дуже поширеною іде-
єю, що КСВ – невід’ємний елемент корпоративної стратегії, 
фактор сталого розвитку компанії і формування її іміджу. Таким 
чином, чітких загальновизнаних критеріїв визначення соціально 
відповідальної діяльності фірми сьогодні немає. Проте можна 
стверджувати, що з цілої низки питань дослідники прийшли до 
консенсусу.

В першу чергу, це стосується переосмислення підходу до 
виділення основних мотивів соціальної відповідальності бізнесу. 
Розширюючи ці уявлення від особистих якостей, цінностей і 
мислення бізнесмена, сьогодні утвердилась думка про системний 
характер причин КСВ, який заснований на необхідності 
забезпечення сталого розвитку компанії і поступальному 
русі суспільно-економічних процесів. Об’єктивність причин 
КСВ детермінована сукупністю економічних, соціальних і 
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екологічних чинників, дія яких посилюється в міру розширення 
глобалізаційних процесів.

Аналіз практик КСВ, що використовуються багатьма 
компаніями в різних країнах, дозволяє дослідникам зробити 
наступні висновки:

1. Корпоративна соціальна відповідальність є об’єктивним 
процесом, а не вимушеною реакцією на зовнішні подразники.

2. Проблема соціальної відповідальності значно ширше, ніж 
рамки благодійної діяльності. КСВ не може бути тільки питанням 
взаємовідносин бізнесу, профспілок і благодійних організацій.

3. У різних формах і обсягах соціальна відповідальність властива 
фірмам різних форм власності та сфер діяльності, різного розміру.

4. Відволікання фінансових коштів на розвиток соціальних 
практик не є причиною зниження прибутковості, тому що фор-
мування стійкого іміджу і репутації компанії дозволяє їй займати 
більш стійкі позиції на ринку.

5. КСВ – це не тільки додаткові зобов’язання, що виходять за 
рамки основної діяльності компанії.

6. Існує три основні сфери реалізації КСВ: економічна, еколо-
гічна і безпосередньо соціальна [4; 5]. 

Таким чином, в процесі тривалої еволюції поглядів на соціальну 
відповідальність бізнесу дана концепція не втратила своєї 
актуальності. А основні базові положення збагатилися, отримали 
конкретне вираження, що дозволило знайти механізми її практичної 
реалізації. По суті, почався перехід від нормативного підходу в 
дослідженні СВ до позитивного, від теорії до практики КСВ.

Значною мірою складність аналізу, систематизації 
існуючих підходів і оцінки даного виду діяльності обумовлена 
міждисциплінарним характером вивчення поняття КСВ. Сьогодні 
можна виділити соціологічний, економічний та управлінський 
напрямки дослідження зі специфічними, властивими даним 
наукам методами, інструментами та цілями аналізу.

В межах соціологічного підходу основна увага акцентується 
на понятті соціальності, плануванні соціального розвитку, на 
проблемах взаємодії і збалансованості інтересів компанії, держави 



174

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

і суспільства в цілому в рамках соціальної політики. Економісти 
наголошують на впливі практик соціальної відповідальності 
на фінансові аспекти функціонування фірми, на впливі 
соціальних витрат на кінцеву ціну продукту, що виробляється, 
на співвідношенні ринкових і громадських мотивів діяльності 
економічних суб’єктів, на оцінці ефективності соціальних практик, 
що, в кінцевому рахунку, визначає формування довгострокових 
конкурентних переваг компанії. З позицій управлінської науки 
КСВ розглядається як самостійний об’єкт управління. Вона 
аналізується як новітній інструмент управління капіталізацією і 
нефінансовими ризиками в корпоративному управлінні.

Система соціальної відповідальності в рамках управлінського 
підходу включає три аспекти – «принципи – процеси – результати» – 
і визнається чинником формування довгострокових конкурентних 
переваг компанії та корпоративної стійкості. Логічна модель 
корпоративної соціальної діяльності, запропонована Д. Вудом, 
з акцентом уваги на практичні результати, затвердила ідею 
вбудовування КСВ в менеджмент компаній і інтеграції соціально 
відповідальних практик в корпоративну стратегію [6]. В даний 
час саме ці ідеї стали основним напрямком дискусій з проблем 
соціальної відповідальності бізнесу.

Паралельно із затвердженням класичної концепції КСВ 
розвивалися альтернативні, близькі по наповненню теми – 
концепція зацікавлених сторін (ЗС), корпоративне громадянство, 
корпоративна стійкість. Однією з найбільш популярних теорій, 
тісно пов’язаною з ідеєю КСВ, стала концепція зацікавлених 
сторін. У сучасній науковій і діловій літературі практично 
неможливо зустріти визначення корпоративної соціальної 
відповідальності, що не відображає орієнтацію на очікування 
зацікавлених сторін. Тобто задоволення запитів ЗС розглядається 
в якості цілей корпоративної соціальної діяльності [7]. 

Теоретичною основою вивчення впливу ЗС на компанію 
послужила опублікована в 1984 р. книга Е. Фрімена «Стратегічне 
управління: роль зацікавлених сторін» [8]. Надалі А. Керролл, 
який зробив істотний внесок в розробку даного напрямку 
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досліджень, запропонував трактування корпоративної соціальної 
сприйнятливості, яка полягала у відповідності економічним, 
правовим, етичним і дискреційним очікуванням, що 
пред’являються суспільством організації в даний момент часу. 
У статті «Піраміда соціальної відповідальності бізнесу: зміст 
стейкхолдер-менеджменту» Керролл запропонував нову модель 
КСВ, яка розглядає в тривимірній проекції різні типи соціальної 
залученості в сукупності з різними типами корпоративної 
відповідальності та реагування [9]. 

На думку А. Керолла, КСВ не може бути орієнтована по 
відношенню до суспільства в цілому. Для будь-якої бізнес-
структури суспільство - це сукупність зацікавлених сторін, 
що включає власників, споживачів, працівників, конкурентів, 
постачальників, місцеві спільноти, що впливають на прийняті 
фірмою рішення і знаходяться під впливом цих рішень. Кожна з 
цих зацікавлених сторін висуває бізнесу свої економічні, правові, 
етичні та філантропічні очікування.

Ці міркування привели А. Керолла до створення «матриці 
зацікавлених сторін», яка дозволяє ранжувати склад і виявляти 
протиріччя в інтересах стейкхолдерів, силу їх впливу на мотиви і 
дії компанії (табл. 1).

Таблиця 1
Матриця зацікавлених сторін і видів відповідальності за 

Кероллом
Зацікавлені сторони Види відповідальності

Економічна Правова Этична Філантропічна
Власники
Споживачі
Наймані працівники
Суспільство 
Конкуренти
Постачальники
Громадсько-активні 
групи
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Місцеве 
співтовариство
Інші

Джерело: розробка авторів.

Масштаби реалізації соціально відповідальних практик можна 
простежити шляхом поступового переходу від стану, коли всі 
клітини матриці заповнені «мінусами» (тобто відсутність цих 
форм СВ), до більш зрілого з позицій соціальної відповідальності 
рівня розвитку компанії: економічна відповідальність компанії по 
відношенню до найманих працівників виражається в своєчасній 
виплаті заробітної плати, підтримці її соціально значимого 
рівня, правова відповідальність – в дотриманні правових норм 
праці і відпочинку, забезпеченні безпечних умов праці, етична 
відповідальність може проявлятися в додатковому медичному 
страхуванні, розвитку шляхом використання навчальних програм 
тощо. З урахуванням реалізації цих практик, матриця Керолла ма-
тиме вигляд, представлений в табл. 2.

Таблиця 2
Реалізація деяких видів відповідальності в матриці А. Керолла

Зацікавлені 
сторони

Види відповідальності
Економічна Правова Этична Філантропічна

Наймані 
працівники

+ + +

Джерело: розробка авторів.

Таким чином, будь-яка компанія, яка використовує в своїй 
діяльності принципи соціально відповідальної поведінки, повинна 
враховувати і реагувати на комплекс суперечливих очікувань, 
породжених різноманіттям інтересів зацікавлених сторін. 

продовження таблиці 1
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Відповідно, менеджмент організації повинен ранжувати ЗС, 
враховувати конфігурацію очікувань різних груп стейкхолдерів і 
забезпечувати відповідний відгук.

Сьогодні, спираючись на стейкхолдерську теорію фірми, все 
частіше зустрічається точка зору про необхідність переходу від 
ідеї КСВ до ідеї відповідальності компанії перед зацікавленими 
сторонами [7]. Такий підхід дозволяє персоніфікувати соціальну 
відповідальність компанії, розглядати діяльність бізнес-струк-
тур з виявлення ЗС і їх очікувань як елемент стратегії компанії, 
а управління системою відносин із зацікавленими сторонами 
(стейкхолдер-менеджмент) – як один із напрямів управлінських 
процесів.

В результаті на даному етапі дослідження домінуючим став 
управлінський підхід, що вивело проблематику КСВ на новий 
рівень осмислення. Перехід від абстрактної ідеї відповідальності 
перед суспільством до реалізації відповідальності по відношенню 
до конкретних груп ЗС зробило зміст корпоративної соціальної 
діяльності більш зрозумілим і доступним для обліку і аналізу.

Результатом взаємопроникнення теорій стратегічного 
менеджменту та КСВ є трактування соціальної відповідальності як 
структурного елементу стратегії компанії і системоутворюючого 
елемента корпоративного управління, орієнтація стратегії фірми 
на задоволення запитів ЗС і сталий розвиток.

Німецька організація Economy for Common Good (ECG), яка 
виступає за альтернативну економічну модель,  яка спрямована 
на визнання громадського блага і співпраці як вищої мети, ніж 
виключно максимізація прибутку компанії, запропонувала 
новий підхід до оцінки діяльності компанії з позиції її впливу на 
зацікавлені сторони.

Матриця ECG є основою для оцінки ділової активності і 
допомагає організаційному розвитку. Вона описує 20 напрямків 
для досягнення загального блага і дає рекомендації  щодо 
оцінювання внеску компанії в процеси соціального розвитку на 
основі принципів  загального блага (табл. 3) [10].
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Таблиця 3
Напрямки роботи на основі принципів загального блага

Цінність Людська 
гідність

Соціальна 
справедливість

Екологічна 
стійкість

Прозорість 
і спільні 
рішення

Стейкхолдер

А. 
Постачальники А1 А2 А3 А4

В. Власники 
та фінансові 
партнери

В1 В2 В3 В4

C. Працівники, 
включаючи 
роботодавців

С1 С2 С3 С4

D. Клієнти та 
інші компанії D1 D2 D3 D4

Е. Соціальне 
середовище E1 E2 E3 E4

де А1 – Людська гідність в ланцюжку поставок;
А2 – Соціальна справедливість в ланцюжку поставок;
А3 – Екологічна стійкість в ланцюжку поставок;
А4 – Прозорість і спільні рішення в ланцюжку поставок;
В1 – Етична позиція по відношенню до фінансових ресурсів;
В2 – Соціальна позиція по відношенню до фінансових ресурсів;
В3 – Використання ресурсів виходячи з соціального та екологічного 

впливу;
В4 – Володіння та участь у прийнятті рішень;
С1 – Людська гідність на робочому місці і в робочих умовах;
С2 – Самостійні робочі домовленості;
С3 – Екологічна поведінка персоналу;
С4 – Прозорість і спільні рішення всередині організації;
D1 – Етичні відносини з клієнтами;
D2 – Кооперація та солідарність з іншими компаніями;
D3 – Вплив на оточуюче середовище використання та утилізації продуктів 

та послуг;
D4 – Участь клієнтів та прозорість продукту;
E1 – Призначення товарів та послуг та їх вплив на суспільство;
E2 – Вклад в суспільство;
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E3 – Зниження впливу на оточуюче середовище;
E4 – Соціальні суспільні рішення та прозорість.

Джерело: [10].

Звіт представляє собою оцінку внеску компанії в загальне благо 
і готується як частина процесу звітності. Він повинен включати 
опис того, як діяльність компанії пов’язана з кожною з 20 тем. Це 
покаже, наскільки розвинений кожен напрямок в компанії. Кожна 
тема описує, як окремі цінності застосовуються до відповідної 
групи стейкхолдерів.

Мета оцінки – показати вплив діяльності організації на загальне 
благо. Як частина процесу, компанія оцінює себе за шкалою від 
базової до зразкової. Це, однак, є не виміром, а скоріш засобом 
використання загальних позитивних практик, щоб оцінити дії 
компанії і вплив, який вони чинять на кожного із стейкхолдерів.

Для всіх аспектів передбачений базовий рівень, який описує 
мінімальний показник, необхідний для компанії, яка керується 
принципами ECG. У багатьох випадках це визначається відповід-
но до існуючих правових стандартів, але в деяких випадках може 
перевищувати їх. Існує перелік показників і критеріїв, які можна 
використовувати для розподілу і обґрунтування кожного напряму 
діяльності. Деякі з цих показників є обов’язковими, тому вони 
являють собою необхідний мінімальний стандарт.

При оцінці рівні розподіляються відповідно до шкали оцінки 
(початковий, просунутий, досвідчений й зразковий). Це включає 
в себе облік всієї відповідної інформації та індикаторів і перегляд 
їх в цілому. Кожен рівень ґрунтується на попередньому, тому, щоб 
отримати досвідчений рівень, необхідно виконати всі критерії в 
рамках просунутого рівня. Це правило, однак, слід інтерпретувати 
прагматично. Незначні розбіжності не обов’язково призводять до 
зниження рейтингу. Кожному рівню аналізу присвоюється оцінка 
в залежності від того, наскільки ECG обумовлено   напрямом 
діяльності компанії, і ступеня відповідності критеріям.
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Загальна оцінка виставляється шляхом розподілу загальних 
балів. Ці бали можуть бути важливими з точки зору юридичних 
наслідків і переваг, що виникають при публікації балансу ECG.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, становить 
1000, мінімальне – негативний бал -3,600. Загальний баланс був 
розроблений для використання компаніями в будь-якій галузі, 
будь-якого розміру і юридичної структури – від некомерційних 
організацій і малих та середніх сімейних підприємств до 
університетів. Ці організації здійснюють різний вплив на 
суспільство, тому ризики, пов’язані з їх відповідною діяльністю, 
також сильно розрізняються. Змінна вага тем була розроблена, 
щоб відобразити різні сектори і розміри компаній.

У якості відправної точки кожній з 20 тем присвоюється рівний 
бал в 50 балів.

Для визначення загального балу, спеціальний калькулятор 
балансу коригує вагові коефіцієнти для кожної теми у 
відповідності з наступними факторами:
−	 Розмір компанії.
−	 Фінансовий потік до постачальників, інвесторів і 

співробітників та від них.
−	 Соціальний вплив основних первинних продуктів в країні їх 

походження.
−	 Промисловий сектор і пов’язані з ним екологічні та соціальні 

наслідки.
Загальний бал, який можна розподілити, залишається 

незмінним, але вага кожної теми коригується відповідно до її 
релевантності для компанії.

Розглянемо кожну з цінностей та зацікавлених сторін окремо.
Постачальники. До цієї групи належать як прямі постачальни-

ки, так і вторинні, тобто весь ланцюжок поставок. Оцінюються всі 
придбані товари і послуги. Кожна компанія може нести спільну 
відповідальність за своїх постачальників при прийнятті рішень 
про покупку, при визначенні умов контракту і при наданні впливу.

Те, як ця спільна відповідальність реалізується на практиці, 
залежить від балансу сил на ринку і віддаленості компаній 
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від ланцюжка поставок. Важливо бути особливо уважним до 
процедур закупівлі продуктів й послуг, які становлять значну 
комерційну цінність для компанії або є важливими компонентами 
чи компонентами високого ризику для їх продуктів.

Список найбільш важливих постачальників компанії 
(загальною вартістю приблизно до 80 % від її обсягу закупівель 
або до 80 % витрат на покупку) і запропоновані ними продукти і 
послуги можуть виступати в якості орієнтиру для цього. Продукти 
харчування й галузі, що несуть соціальний або екологічний ризик, 
повинні бути ретельно вивчені, навіть якщо цей ризик невеликий.

Власники і фінансові партнери. Власники компанії володіють 
правами власності та прийняття рішень, тому вони також повинні 
нести відповідальність. Їх обов’язки залежать від правової 
системи, в якій вони працюють.

Інвестори надають власний або позиковий капітал.
Постачальники фінансових послуг – це ті компанії, які 

пропонують платіжні операції, страхування та інвестиційні чи 
фінансові консультації.

Співробітники, включаючи роботодавців. До цієї групи 
зацікавлених сторін  входять всі особи, які виконують важливі 
завдання для компанії, включені в його регіональні, організаційні 
або соціальні структури і для яких застосовується хоча б один з 
наступних критеріїв:
−	 Трудові відносини.
−	 Люди, які були найняті на термін не менше 6 місяців.
−	 Люди, які працюють не менше чотирьох годин на тиждень.
−	 Завдання, які виконуються регулярно і періодично (наприклад, 

щоліта).
Клієнти та інші компанії. Клієнти є цільовою групою для 

продуктів і послуг компанії, наприклад, користувачі продуктів і 
послуг, дистриб’ютори, кінцеві клієнти і підрядники.

Інші компанії - це ті компанії, які мають ту ж (регіональну) 
цільову групу. Те, як компанія поводиться і взаємодіє з компаніями 
в інших секторах або регіонах, також береться до уваги.

Соціальне середовище. Ця група зацікавлених сторін  включає 
в себе всі групи, на які побічно впливає діяльність компанії. Група 
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розглядається в найширшому сенсі, хоча існують відмінності в 
кожному значенні:
−	 Людство в цілому, включаючи майбутні покоління.
−	 Співтовариства або соціальні групи, які поділяють певний 

життєвий простір, як фізичний, так і віртуальний (наприклад, 
всі люди, що живуть в певному районі, або всі користувачі 
Інтернету). У групи є спільні правила і інститути, засновані на 
колективному розумінні. Компанія може належати до кількох 
спільнот (муніципалітет, штат, наукові тощо).

−	 Глобальне екологічне середовище, включаючи природні 
ресурси, які будуть потрібні майбутнім поколінням.

−	 Зацікавлені сторони, які мають відношення до компанії, які 
не охоплюються попередніми розділами (наприклад, сусіди, 
НКО, що виступають в якості «представників» суспільства).

Людська гідність. Кожна людина є цінною, унікальною та за-
слуговує захисту незалежно від походження, віку, статі або будь-
яких інших характеристик. Люди і всі живі істоти мають право 
на існування і мають право на повагу, оцінку і увагу. Вони важли-
віші, ніж майно і активи. Люди знаходяться в центрі всього. Гід-
ність людини недоторканна і не залежить від цінності людської 
праці.

Солідарність і соціальна справедливість. Солідарність і 
соціальна справедливість є тісно пов’язаними цінностями, 
заснованими на загальних основах співчуття, вдячності та 
рівності можливостей. Метою обох цінностей є зменшення 
несправедливості, поділ відповідальності і встановлення більш 
рівного балансу між сильними і слабкими.

Солідарність:
−	 Прагне до того, щоб у всіх було однакова базова рівність 

можливостей, і щоб ніхто не залишився позаду.
−	 Проявляє себе як взаємне і безкорисливе бажання допомогти 

у важкі часи, подолати важкі ситуації й добровільно 
співпрацювати один з одним.

−	 Це також може спричинити за собою конкретні зобов’язання 
на рівні спільноти, коли колектив бере на себе відповідальність 
за слабких.
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−	 Засноване на почутті єднання, яке, з точки зору ECG, означає 
прихильність до людей в цілому, а не до певної групи, як 
історично трактується термін.

Соціальна справедливість:
−	 Прагне до справедливого розподілу товарів, ресурсів, влади, 

можливостей і зобов’язань.
−	 Досягається через соціальні механізми, такі як справедлива 

організація суспільства, економіки та держави. В ідеалі, вони 
повинні регулюватися, тобто підкорятися закону. Це означає, 
що багато дій, які спрямовані на встановлення справедливості, 
не є повністю добровільними.

Екологічна стійкість. Екологія має справу із взаємодіями між 
організмами і їх навколишнім середовищем, яке в той же час 
представляє основу їх існування. Людська діяльність є значною 
загрозою для цього. Тому компаніям настійно рекомендується робити 
внесок в сталий розвиток. Це означає задоволення потреб теперішнього 
часу без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти свої 
власні потреби і вибирати свій власний спосіб життя.

Стійкість продуктів і послуг може бути оцінена тільки шляхом 
оцінки всього життєвого циклу відповідного продукту або послуги. 
Тут описуються етапи, які проходить продукт від придбання або 
виробництва сировини (A3), і включає в себе його розробку, 
виробництво або переробку компанією, його доставку (E3), його 
використання замовником і, нарешті, утилізацію продукту (D3). 
Життєвий цикл послуги можна описати аналогічним чином.

Екологічна стійкість може бути поліпшена за рахунок цільових 
інвестицій і часто пов’язана з соціальними змінами. B3 оцінює як 
екологічний, так і соціальний вплив інвестицій (чого немає в ін-
ших темах з екологічної стійкості).

Прозорість і спільне визначення. Прозорість є обов’язковою 
умовою участі зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень. Це 
означає розкриття всієї інформації, що відноситься до загального 
блага, зокрема критично важливих даних, таких як протоколи 
засідань виконавчого комітету, заробітна плата, внутрішній облік 
витрат, а також процедури найму і звільнення.
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Спільне прийняття рішень передбачає участь кожної 
зацікавленої особи в процесі прийняття рішень, особливо якщо 
результати безпосередньо впливають на них. Вони повинні мати 
статус учасників і бути якомога більше залученими. Існують різні 
рівні участі та консультацій, починаючи від права вето і закінчуючи 
колективним прийняттям рішень на основі консенсусу.

На базі цієї матриці на підприємстві, що є суб’єктом 
корпоративної соціальної відповідальності, повинна бути 
розроблена модель, що відображає   систему пріоритетних цілей, 
завдань, умов та обмежень, механізмів та принципів реалізації  
взаємовідносин з групами стейкхолдерів. Таким чином, сталий 
розвиток компанії як стратегічний напрям, опосередковується 
урахуванням інтересів зацікавлених сторін та їх інтеграцією в 
систему корпоративного управління.

Висновки та пропозиції. Розвиток стейкхолдерської теорії 
у рамках концепції корпоративної соціальної відповідальності 
в даний час є практично основним напрямком досліджень 
представників управлінського підходу до КСВ. Ця ідея передбачає 
необхідність здійснення постійної системної діяльності по 
виявленню, ранжуванню та пошуку форм взаємодії із групами 
зацікавлених осіб. Інтеграція інтересів стейкхолдерів у систему 
корпоративного управління повинна сприяти  зростанню 
довгострокових конкурентних переваг компанії, що забезпечить 
стійкий розвиток бізнесу. 

Розглянута форма аналізу інформації, яка запропонована 
німецькою організацією Economy for Common Good з 
використанням двадцяти варіантів поєднання груп стейкхолдерів 
та напрямків створення цінності, дозволяє оцінити внесок 
компанії в процеси соціального розвитку та намітити шляхи 
подальшого розширення взаємодій зі створення загального блага.

Використання такого концептуального підходу дозволить 
визначити напрямки та глибину такої взаємодії, формувати 
стратегію розвитку суб’єкта корпоративної соціальної 
відповідальності, виходячи з врахування інтересів ключових 
груп зацікавлених сторін, що повинно сприяти  досягненню 
стратегічних цілей компанії.
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ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Корпоративная социальная ответственность характеризует реальное уча-
стие компании в решении социально значимых проблем, активность бизнеса в до-
стижении коммерческого успеха методами, которые соответствуют правовым, эко-
логическим, этическим и культурным нормам общественной жизни. Все эти прин-
ципы реализуются через систему взаимоотношений и обязательств с широким 
кругом стейкхолдеров. Динамика этих отношений в целях устойчивого развития 
компании требует эффективного управления, прогнозирования, оценки и анализа 
результатов использования социально ответственных практик.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО); 
корпоративная социальная деятельность; социально ответственные практики; 
управленческий подход; стейкхолдеры; деловая среда.
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EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN THE SYSTEM OF 
RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Corporate social responsibility characterizes the real participation of the com-
pany in solving socially significant problems, business activity in achieving commercial 
success by methods that comply with legal, environmental, ethical and cultural standards 
of public life. All these principles are implemented through a system of relationships and 
obligations with a wide range of stakeholders. The dynamics of these relations for the 
sustainable development of the company requires effective management, forecasting, 
evaluation and analysis of the results of using socially responsible practices.

The CSR concept is increasingly seen in the context of strategic management. 
At the same time, there is a problem of evaluation and accounting of socially responsible 
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practices. In addition, this information should be clear, entrusting and accessible to stake-
holders in order to have an effective dialogue with them.

Keywords: corporate social responsibility (CSR); corporate social activities; 
socially responsible practices; managerial approach; stakeholders; business environment.
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ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ 
МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

В умовах відкритої економіки, поглиблення глобалізації, посилення 
міжнародної конкуренції, а також розгортання четвертої промислової революції 
забезпечення сталого галузевого розвитку передбачає створення сталих ланцюгів 
створення споживчої цінності в галузі. Комплексний аналіз діяльності галузевих 
акторів, спрямований на визначення ресурсного забезпечення, фінансових ризиків 
та операційної ефективності є важливою частиною розробки стратегії сталого 
галузевого розвитку. Матриця фінансових стратегій дозволяє визначити баланс 
ресурсного забезпечення та інвестиційних можливостей, а також ризики для сталого 
розвитку. Матричній аналіз діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії 
України» визначив баланс результатів фінансової та господарської діяльності 
підприємства на період 2015-2018 років та траєкторію розвитку підприємства. 
Високі показники ефективності господарської діяльності підприємства призвели 
до зростання фінансового потенціалу, але водночас стає очевидним обмеження 
поточної стратегії розвитку та необхідність переходу від органічної до неорганічної 
стратегії зростання.

Ключові слова: галузевий розвиток; органічні та неорганічні стратегії 
зростання; сталий розвиток; матриця фінансових стратегій; збалансоване 
зростання; авіаційна галузь.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах 
відкритої економіки та поглиблення глобалізації, а також 
четвертої промислової революції великого значення набуває 
політика сталого галузевого розвитку, особливо для галузей 
з високою доданою вартістю та значними інвестиціями в 
технологічний розвиток, зокрема авіаційної галузі. Забезпечення 
сталого розвитку галузі неможливо без сталого розвитку 
галузевих акторів, що базується на концепції підтримання 
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балансу між внутрішніми ресурсами та зовнішніми можливостями. 
Забезпечення такого балансу дозволяє запровадити сталі ланцюги 
створення споживчої вартості та підтримувати високий рівень 
конкурентоспроможності галузі на міжнародних ринках. Для 
успішної реалізації стратегій необхідно здійснити розгалужений 
аналіз, що базується на співставленні фінансових та операційних 
показників, що дозволяє глибше оцінити ризики стратегії розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Матричний 
метод фінансово-економічного аналізу був розроблений в 
роботах  Г. Франшона та Й. Романе. Застосування інструментів 
представлення та оцінки елементів стратегії розвитку було 
запропоновано в працях А. Г. Семенова та І. В. Яцкевича. Дж. 
Каландро та  Р. Флінн сформулювали основні компоненти 
стратегії розвитку, зокрема її фінансової складової. Концепцію 
збалансованої фінансової стратегії на основі фінансових та 
операційних показниках діяльності представлено в роботах 
Р. Бендера та К. Уорда. К. Ф. Забаріна та І. А. Нечаєва досліджували 
використання методів комплексної оцінки при розробці стратегії. 
Матриці оцінки ризику при визначені стратегічних напрямів роз-
витку фірми застосовував Л. Кокс.

Постановка завдання. Метою статті є застосування 
матричного методу для комплексного аналізу фінансово-
економічних та операційних показників діяльності підприємства 
авіаційної галузі при визначення стратегії сталого розвитку. Для 
досягнення поставленої мети в статті вирішуються наступні 
задачі: окреслити умови сталого галузевого розвитку, порівняти 
різні варіанти стратегії розвитку фірми, визначити програмний 
продукт для матричного аналізу, розкрити зміст матриці 
фінансової та господарської діяльності, провести аналіз діяль-
ності підприємства за допомогою програмного продукту матриці 
фінансових стратегій, визначити фактори сталого розвитку 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ускладнення 
виробничо-економічних відносин між підприємствами, 
динамічний розвиток споживчих та промислових ринків, 
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фінансово-інвестиційні передумови впровадження інновацій 
супроводжують новий етап промислово-технологічного розвитку 
під назвою «четверта промислова революція» [6, c. 104]. Відпо-
відно до цієї концепції змінюються не тільки способи та засо-
би виробництва, алей зазнають переформатування промислові 
відносини, що передбачають нові форми та інструменти 
взаємодії підприємств. В таких умовах набуває нового змісту як 
концепція галузевого розвитку, так й відповідні стратегії, а  та-
кож державна політика із забезпечення реалізації цих стратегій. 
Децентралізація, модульність, координація в режимі реального 
часу є ознаками нового підходу до галузевих відносин. Зростає 
значення галузевих акторів, показники їх функціональності та 
ефективності впливають не тільки безпосередньо на результати 
їх діяльності, але й на результати роботи технологічного, ви-
робничого, фінансового або комерційного ланцюга, ланкою 
якого вони являються. Сталий розвиток галузі залежіть від  
стану галузевих акторів, їх можливості інвестувати у власний 
розвиток, підтримувати фінансову стійкість, керувати ризиками 
та забезпечувати операційну ефективність. В таких умовах 
традиційний підхід до державної підтримки галузевого розвитку, 
заснований на принципах централізації ресурсів, управління та 
інвестицій, виявляється застарілим та неефективним. Створення 
промислових кластерів за державною підтримки, спільне 
інвестування в розробку та впровадження інновацій, не забезпечує 
потрібної гнучкості та сталості в умовах глобальної економіки, 
й як наслідок втрачаються конкурентні позиції національних 
підприємств на зовнішніх ринках. Державна політика 
галузевого розвитку в умовах відкритої економіки та четвертої 
промислової революції має концентруватись не на безпосередньо 
технологіях та інвестиціях, а на забезпеченні спроможності 
галузі максимізувати споживчу цінність, розвинути конкурентні 
переваги, підтримувати баланс між фінансовими ризиками та 
потребами в інвестування. Орієнтація на споживача, наскрізні 
процеси координації між галузевими акторами, фінансово-
економічна ефективність є передумовами сталого розвитку галузі 
в сучасних умовах [2, c. 75].
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Аналіз фінансової та господарської ефективності галузевих 
акторів відбувається в контексті обраної стратегії розвитку як 
галузі в цілому, так й галузевих акторів зокрема. Кожна стратегія 
розвитку орієнтується на власні пріоритетні цілі, передбачає 
різну тривалість інвестиційних циклів та різну корпоративну 
структуру галузевих відносин. Зростання більше не є ціллю таких 
стратегій, воно є умовою функціонування галузі та підприємств, 
що її складають. Сенс стратегій полягає у визначенні шляху 
найефективнішого використання ресурсів задля створення 
сталих конкурентних переваг. Конкуренти, споживачі, фінансові 
інститути, постачальники, професійні спілки, технологічні нова-
ції, економічні та правові фактори по різному впливають на реа-
лізацію різних стратегій, що потребує ретельного аналізу перед 
формулюванням галузевих стратегій розвитку [12, c. 361]. 

Стратегія фірми не тільки створює конкурентні переваги, але й 
визначає фінансові та господарські результати фірми в галузевому. 
Зростання розуміється як покращення кількісних та якісних 
показників діяльності фірми. Зростання обсягів виробництва, 
валової виручки, розширення номенклатури, залучення 
додаткових ресурсів, збільшення чисельності персоналу, обсягу 
капіталовкладень відносяться до кількісних показників зростан-
ня, Щодо якісних показників зростання, то їх перелік та спосіб 
вимірювання суттєво залежіть від контексту, але загалом розу-
міються технологічні, адміністративні та людські чинники як 
поточної продуктивності фірми так й потенціалу розвитку фірми. 
Кількісне зростання не може бути сталим без якісного розвитку. 

Аби дослідити зміст та умови реалізацій стратегій розвитку 
потрібно визначити основні їх види. Стратегії розділяються на 
дві категорії: органічні та неорганічні. Стратегії інтенсивного 
зростання, стратегії диверсифікації та стратегії модернізації 
складають категорію органічних стратегій, стратегічне 
партнерство та злиття/поглинання складають категорію 
неорганічних стратегій. 

Органічне зростання ґрунтується на використанні 
внутрішнього потенціалу фірми, що призводить до збільшен-
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ня економічних, фізичних, соціальних або організаційних по-
казників фірми. Таке збільшення є результатом або зростання 
продажів поточної лінійки продукту, або виведенню на ринок 
нових продуктів. Таке зростання є наслідком більш ефективного 
використання власних ресурсів або залучення нових ресурсів в 
діяльність фірми. Інвестування власного капіталу, запозичення, 
залучення капіталу на публічних ринках можуть бути джерелами 
органічного зростання. Зростання активів, розширення 
клієнтської бази, технологічні вдосконалення, впровадження 
інновацій, операційна ефективність є складовими органічного 
зростання. Теми зростання органічного типу зазвичай не дуже 
високі, що дозволяє планувати та управляти цим розвитком [9, 
c. 174]. Це стосується у тому числі підтримання фінансових 
ризиків на належному рівні, балансування інвестиційних потреб 
та джерел фінансування, забезпечення відповідності виробничо-
технологічної інфраструктури вимогам ринку. А головне, такий 
розвиток забезпечує поступовість у розвитку галузі, можливість 
вибудовувати сталі виробничі відносини. По мірі зростання 
масштабів господарювання фірми вдаються до стратегії 
диверсифікації, що дозволяють фірмам вийти на нові ринки, нові 
галузі, нові ділові сегменти. Відповідно обсяги виробництва та 
продажів зростають, як й обсяг доступних для розвитку ресур-
сів. Рівень ризиків, враховуючі фінансові, зменшується завдяки 
присутності в різних сферах. Для збереження темпів зростання 
фірми потрібно буде вдаватись до стратегій модернізації, 
спрямовані на поліпшення операційної ефективності та зміцнення 
конкурентних переваг.

Щодо стратегій інтенсивного розвитку, то Ігор Ансоф 
визначив чотири їх різновиди на основі продуктових та ринкових 
критеріїв: стратегії проникнення на ринок, стратегії розвитку 
ринку, стратегії розвитку продукту та стратегії диверсифікації  
[1, c. 54]. Всі чотири стратегії спрямовані на визначення напрямів 
інвестування організаційних ресурсів, вибір яких залежить від 
ринкових перспектив та внутрішніх можливостей фірми. Хоча 
стратегія диверсифікації вимагає розвиток нових компетенцій, 
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ресурсна база така ж сама, як при виборі інших трьох варіантів 
стратегій. Диверсифікація може бути концентричною та 
конгломераційною. При концентричній диверсифікації фірми 
залишається в межах однієї галузі, при виборі конгломераційної 
стратегії фірма розробляє технології, навички та продукти в 
межах іншої галузі. Стратегії модернізації не передбачають 
суттєвих змін в ринковому позиціюванні фірми. Вони спрямовані 
на модернізацію внутрішніх процесів, обладнання, технологій з 
метою суттєвого збільшення операційної ефективності.

Фірми вдаються до стратегій неорганічного розвитку по 
декількох причинах, таких як пошук нових інвестиційних мож-
ливостей з більш високими параметрами прибутковості, пошук 
можливостей для зниження витрат, пошук шляхів створення до-
даткової споживчої вартості, використання ефекту масштабу та 
пошук можливостей для трансферу технологій. За стратегіями 
неорганічного розвитку фірми опираються не стільки на власні 
ресурси, скільки на можливості та ресурси інших акторів, які 
в умовах відкритої економіки можуть бути національними чи 
міжнародними. Неорганічні стратегії розвитку побудовані на 
партнерстві декількох фірм, яке, наприклад, можуть набути 
форми стратегічного альянсу. Однак можливо також стратегічне 
партнерство, коли незалежні фірми переслідують спільні цілі, 
як в контексті ринкової позиції, так й контексті розробки та 
впровадження нових технологій, спільного використання ресурсів 
та розвитку галузевих навичок. Особливо неорганічні стратегії 
ефективні при виході на міжнародні ринку, бо дозволяють 
швидко отримати доступ до локальної експертизи. Також 
стратегія неорганічного розвитку дозволяє швидко обмінюватись 
технологіями, як в сфері виробництва, так й маркетингу, а також 
забезпечують спільне фінансування проектів з розробки та 
впровадження інновацій. Таким чином витрати зменшуються, а 
конкурентні переваги зростають.

З середині 1990-х років великого поширення набуває стратегія 
неорганічного зростання у вигляді злиття та поглинань. Така 
стратегія передбачає юридичне об’єднання фірм та поєднання їх 
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ресурсів. Популярність стратегії злиття та поглинань пояснюється 
можливістю отримання контролю над певними активами, 
матеріальними та нематеріальними. Експертиза та технології, а 
також певна ринкова позиція часто стають причиною злиття та 
поглинань. Також можливою причиною є можливість зменшення 
витрат при поєднання операцій або спільне фінансування 
проектів з розвитку сталих конкурентних переваг та розширення 
потенціалу для подальшого розвитку. В результаті операцій 
із злиття та поглинання може відбуватись горизонтальне або 
вертикальне зростання, або їх комбінація у вигляді конгломерату. 
Горизонтальне зростання дозволяє здійснити ефект масштабу, 
оптимізувати виробничі та маркетингові операції, позбутись 
взаємної конкуренції, але найчастіше забезпечує доступ до 
нових ринків. Вертикальне зростання дозволяє координувати 
операції уздовж ланцюга постачань, сконцентрувати зусилля й 
фінансування на створення споживчої вартості. Конгломерати 
мають на меті зниження фінансового ризику, забезпечення досту-
пу до ресурсів або використання ефекту масштабу.

Посилення конкуренції, потреба у великих інвестиціях в 
інновації, поглиблення глобалізації, швидкий технологічний 
розвиток в сфері виробництва, організації бізнесу та комунікації із 
клієнтом вимагають вибору стратегії розвитку, що відповідатиме 
як потенціалу фірми, так й тенденціям галузевого розвитку [7, c. 
215]. У галузях з високою доданою вартістю, та швидкими тем-
пами, таких як авіаційна галузь, стратегії неорганічного розвитку 
отримують все більше поширення, тому що вони дозволяють 
подолати постійний брак ресурсів, необхідних для фінансування 
розвитку. Незважаючи на вибір стратегії, аналіз ринкових факторів,  
споживчих переваг та очікувань, стратегій конкурентів, впливу 
глобалізації та державного регулювання є фундаментальною 
умовою для розвитку фірми й, як наслідок, галузі. Однак, окрім 
розуміння зовнішніх факторів, фірма має забезпечити можливість 
адаптуватись до майбутніх змін. Довгострокові перспективи 
підвищення прибутковості є причиною поширення стратегій 
злиття та поглинання, незважаючи на те, що вони передбачають 
суттєві фінансові витрати в короткостроковому періоді.



195

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Вибір ефективної стратегії розвитку неможливий без 
ґрунтовного аналізу фінансових результатів діяльності галузевого 
актору у співвідношенні до операційних результатів. Підтримання 
балансу між потенціалом зростання та обсягом доступних 
ресурсів є необхідною умовою для сталого розвитку [10, c. 414]. 
Це баланс важливий не лише в межах окремого підприємства, 
але й для галузі в цілому. Запропоновано інформаційно-
аналітичне забезпечення яке може бути застосовано при 
оцінюванні ризиків зростання галузі з урахуванням фінансових 
та господарських умов, що склались в галузі. Розроблено 
форму візуалізації результатів за допомогою спектр-бального 
методу за фінансовими показниками і показниками ймовірності 
банкрутства моделей Ліса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера. 
Облік ризиків стратегії зростання здійснюється по шістнадцяти 
показниками груп фінансової стійкості, платоспроможності, 
ділової активності, оцінки структури балансу, рентабельності. 
Розроблено програмний продукт для побудови карти ризиків, 
який може бути використаний як для окремого підприємства, 
так й . Продукт актуалізований відповідно до сутності факто-
рів, індикаторів впливу, можливих методів управління ризи-
ками підприємства авіаційної галузі та поєднує кількісний та 
якісний підходи до оцінювання для побудови графоаналітичного 
інструменту оцінки та моніторингу ризиків – карти ризиків, що 
супроводжується затверджено рекомендаціями із її подальшої 
актуалізації та інтерпретації результатів оцінювання.

Програмний продукт «Аналіз фінансових ризиків (ФР) і 
сукупного ризику банкрутства (СРБ)» призначений для аналізу 
фінансових та господарських результатів діяльності підприємства 
в контексті підтримання їх балансу в процесі розвитку. На 
основі фінансових показників з балансу підприємства, звіту про 
прибутки і збитки та даних щодо операційних витрат згідно кодів 
фінансової звітності. По результатах фінансових розрахунків 
програмний продукт представляє за допомогою спектр-бального 
методу зведеного аналізу фінансового стану та банкрутства, а 
саме показники:
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1. фінансової стійкості – коефіцієнт фінансової незалежності або 
автономії, коефіцієнт співвідношення залучених і власних ко-
штів, коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;

2. платоспроможності – коефіцієнт абсолютної ліквідності, про-
міжний коефіцієнт покриття; коефіцієнт забезпеченості запа-
сами короткострокових зобов’язань;

3. ділової активності – загальний коефіцієнт оборотності; кое-
фіцієнт оборотності запасів; коефіцієнт оборотності власних 
коштів;

4. оцінки структури балансу – коефіцієнт поточної ліквіднос-
ті; коефіцієнт забезпеченості власними коштами; коефіцієнт 
співвідношення чистих активів і статутного капіталу;

5. рентабельності – коефіцієнт рентабельності використання 
всього капіталу; коефіцієнт використання власних коштів; ко-
ефіцієнт рентабельності продажів; коефіцієнт рентабельності 
за поточними витратами;

6. імовірності банкрутства – модель Ліса, модель Спрінгейта, 
модель Ж. Конана і М. Голдера. 

Запропонована модель ґрунтується на процедурах кількісної 
та якісної оцінки ризиків підприємства авіаційної галузі й 
узагальнює необхідні індикатори ризику для запобігання 
сукупному ризику банкрутства по галузі. Якісна оцінка – це екс-
пертний аналіз рівня ризику щодо: операцій використання кре-
дитів; обсягу власного оборотного капіталу; ліквідності активів; 
рентабельності; дебіторської заборгованості; обсягу фінансо-
вих вкладень підприємства; вірогідності банкрутства. Кількіс-
на оцінка візуалізує результати за допомогою спектр-бального 
методу за показниками фінансової стійкості, платоспроможності, 
ділової активності, оцінки структури балансу, рентабельності, 
ймовірності банкрутства. 

Матриця фінансової стратегії використовується для вибору 
раціональних джерел фінансування господарської діяльності  
[5, c. 143].

Вибір здійснюється між власними і позиковими коштами. 
Найбільш поширеною матрицею є матриця, запропонована 
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французькими вченими-практиками Франшоном та Романе  
[11, c. 68].

Для використання запропонованої матриці розраховуються 3 
показника:

1. Результат господарської діяльності (РГД) - вільні грошові 
кошти, які утворюються на підприємстві в результаті поточної та 
інвестиційної діяльності:

РГД = ВВП – МЗ – ВОП – Всоц. + ∆ФЕП + ЧРКІД                   (1)

ВВП – це вартість виробленого продукту:

                                  ВВП = В + ∆ГП                                              (2)

де В – виручка (Ф.2, стр.2000)
∆ГП – зміна залишків готової продукції і незавершеного ви-

робництва в звітному періоді, що розраховується як:

            ∆ГП = ГПкін.пер. – ГПпоч.пер.                                     (3)

ГП (Ф.1, стр.1102 + стр.1103 + стр.1104)
МЗ, ВОП, Всоц – це елементи витрат на виробництво продук-

ції в звітному періоді.
МЗ – матеріальні затрати (Ф.2, стр.2500).
ВОП – витрати на оплату праці (Ф.2, стр.2505).
Всоц – відрахування на соціальні заходи (Ф.2, стр.2510).
∆ФЕП – це зміна фінансово-експлуатаційних потреб:

                   ∆ФЕП = ФЕПкін.пер. – ФЕПпоч.пер.                   (4)
                         

                         ФЕП = З + ДЗ – Кзпост                                     (5)

де З – запаси (Ф.1, стр.1100 – стр.1102 – стр.1103 – стр.1104).
ДЗ – дебіторська заборгованість (Ф.1, стр.1040 + стр.1045 + 

стр.1125 + стр.1030 + стр.1035 + стр.1040 + стр.1045 + стр.1050 + 
стр.1055).
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КЗпост. – кредиторська заборгованість постачальникам  
(Ф.1, стр.1615).

ЧРКІД – це чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
(Ф.3, стр.3295).

В результаті розрахунку РГД можна приймати значення:
> 0 – уповільнений режим зростання;
≈ 0 – оптимальний режим зростання;
< 0 – форсований режим зростання.
2. Результат фінансової діяльності (РФД) – показник, що 

характеризує відношення керівництва підприємства до політики 
запозичення. РФД визначається чистими грошовими коштами від 
фінансової діяльності (Ф.3,стр.3395).

Значення РФД можуть бути:
> 0 – розвиток;
≈ 0 – оптимізація / стабілізація;
< 0 – гальмування.
3. Результат фінансово-господарської діяльності – комплексний 

показник наявності грошових коштів, що надходять з власних і 
позикових джерел.

На основі розрахованих показників будується графічна 
матриця, представлена на рис. 1, загальними характеристиками, 
якої є:

1. Над діагоналлю AB - зона успіхів – зона позитивних значень 
аналітичних показників.

2. Під діагоналлю AB - зона дефіцитів – зона негативних 
значень аналітичних показників.

3. По горизонталі РФД пов’язаний з ростом запозичення коштів 
фірмою.

4. По вертикалі РГД пов’язаний з реалізацією фірмою 
інвестиційного проекту (масоване інвестування коштів). Тільки 
цим можна пояснити перехід від позитивного РГД (прекрасна 
можливість почати реалізацію інвестиційного проекту) до 
негативного РГД (ситуація значного інвестиційного вкладення 
коштів).
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5. Квадранти 4, 8, 5 пов’язані зі створенням ліквідних коштів 
фірмою (деякий надлишок оборотних коштів).

6. Квадранти 7, 6, 9 пов’язані зі споживанням ліквідних коштів 
фірмою (дефіцит оборотних коштів).

Рис. 1.  Матриця фінансових стратегій Франшона та Романе

Джерело: [5, c. 143].

Кожний квадрант представленої матриці передбачає певний 
стан підприємства, що відображає баланс ресурсних можливостей 
та інвестиційних можливостей [3, c. 41]. Інтерпретація матриці 
залежить від особливостей галузі та підприємства, до якого 
вона застосовується [8, c. 505]. Незважаючи на значну кількість 
галузевих відмінностей, узагальнити значення співвідношення 
результатів фінансової та господарської діяльності по квадрантах 
можливо в контексті впровадження стратегії розвитку, що 
представлено в табл. 1. 

5. Квадранти 4, 8, 5 пов'язані зі створенням ліквідних коштів фірмою (деякий 
надлишок оборотних коштів). 

6. Квадранти 7, 6, 9 пов'язані зі споживанням ліквідних коштів фірмою 
(дефіцит оборотних коштів). 

 

Рис. 1.  Матриця фінансових стратегій Франшона та Романе 
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Таблиця 1 
Показники балансу зростання по квадрантах матриці 

фінансових стратегій

Джерело: розроблено автором на основі [3, c. 41].

Пересування по клітинках матриці відображає передумови 
зростання підприємства в контексті сталого розвитку галузі. 

Для проведення аналізу будемо використовувати показники 
фінансової звітності компанії ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні 
авіалінії України» за період 2015–2018 рр., що представлені в табл. 2.

Таблиця 1  
Показники балансу зростання по квадрантах матриці фінансових 

стратегій 
 

Квадрант Опис Оцінка Характеристика 
1.  Максимальний баланс РФД ≪ 0 

РГД ≫ 0 
Розрив у фінансових можливостях; 
Ефективна операційна діяльність. 

2.  Стабільний баланс РФД = 0 
РГД = 0 

Необхідність в підвищенні 
операційної ефективності;  
Доступні ресурси для фінансування. 

3.  Незбалансована 
позиція 

РФД ≫ 0 
РГД ≪ 0 

Брак інвестиційних ресурсів; 
Стала операційна діяльність. 

4.  Зростання діяльності РФД = 0 
РГД ≪ 0 

Обмежена фінансова стабільність; 
Значні операційні витрати.  

5.  Межа стабільності  РФД ≫ 0 
РГД = 0 

Збалансована інвестиційна 
діяльність;  
Обмежена фінансова стабільність. 

6.  Максимальний 
фінансовий потенціал 
розвитку 

РФД ≫ 0 
РГД ≫ 0 

Значні фінансові ресурси да висока 
операційна ефективність. 

7.  Брак фінансових 
ресурсів 

РФД ≪ 0 
РГД = 0 

Недостатні прибутки від інвестицій. 

8.  Передкризові умови РФД = 0 
РГД ≪ 0 

Необхідність у збільшенні власного 
капіталу та реструктуризації 
інвестиційного портфелю. 

9.  Кризові умови. РФД ≪ 0 
РГД ≪ 0 

Низькі показники прибутковості та 
брак інвестицій. 

 
Джерело: розроблено автором на основі [3, c. 41]. 
 

Пересування по клітинках матриці відображає передумови зростання 
підприємства в контексті сталого розвитку галузі.  

Для проведення аналізу будемо використовувати показники фінансової 
звітності компанії ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за період 
2015 - 2018 рр., що представлені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Показники діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України, 
2015-2018рр. для розрахунку матриці фінансових стратегій, тис. грн. 

Показник Значення 
2015 2016 2017 2018 

Виручка 13 139 875 17 829 440 22 102 836 27 124 684 
Готова продукція на к.п. 0 0 0 0 
Готова продукція на п.п. 0 0 0 0 
Фінансово-експлуатаційні потреби на к.п. 367 301 -253 045 -1 464 561 -2 628 388 
Запаси на к.п. 143 964 258 710 349 741 447 281 
Дебіторська заборгованість на к.п. 1 309 038 1 673 169 1 763 460 2 173 896 
Кредиторська заборгованість постачальникам на 
к.п. 1 085 701 2 184 924 3 577 762 5 249 565 
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Таблиця 2
Показники діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні 

авіалінії України, 2015–2018рр. для розрахунку матриці фі-
нансових стратегій, тис. грн.

Показник
Значення

2015 2016 2017 2018

Виручка 13 139 875 17 829 440 22 102 836 27 124 
684

Готова продукція на к.п. 0 0 0 0
Готова продукція на п.п. 0 0 0 0
Фінансово-
експлуатаційні потреби 
на к.п.

367 301 -253 045 -1 464 561 -2 628 
388

Запаси на к.п. 143 964 258 710 349 741 447 281
Дебіторська 
заборгованість на к.п. 1 309 038 1 673 169 1 763 460 2 173 

896
Кредиторська 
заборгованість 
постачальникам на к.п.

1 085 701 2 184 924 3 577 762 5 249 
565

Фінансово-
експлуатаційні потреби 
на п.п.

-1 160 738 367 301 -253 045 -1 464 
561

Запаси на п.п. 86 782 143 964 258 710 349 741
Дебіторська 
заборгованість на п.п. 674 896 1 309 038 1 673 169 1 763 

460
Кредиторська 
заборгованість 
постачальникам на п.п.

1 922 416 1 085 701 2 184 924 3 577 
762

Джерело: розраховано автором за даними офіційної фінансової 
звітності підприємства.

Згідно представленої методології розрахунку матриці 
фінансових стратегій Франшона и Романе автором запропоновано 
програмний продукт для автоматизованого розрахунку 
результатів господарської та фінансової діяльності, а також ви-
значення квадранта положення в матриці. Він складається з 
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листів файлу Excel, у якому потрібно заповнити аркуш із назвою 
«Звітність». Він включає баланс, звіт про фінансові результати 
та елементи операційних витрат. Дані вносяться відповідно до 
зазначених у програмі кодів фінансової звітності. В другому 
аркуші із назвою «Матриця», автоматично розраховуються усі 
необхідні дані та показники.

В таблиці 3, використовуючи зазначений програмний продукт, 
були розраховані результати господарської та фінансової 
діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 
за 2015-2018 рр.

Таблиця 3
Розрахунок результатів господарської та фінансової 

діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 
України» за 2015–2018рр, тис. грн.

Показник Позна-
чення

Значення

2015 2016 2017 2018

Вартість 
виробленого 
продукту

ВВП 13 139 
875

17 829 
440

22 102 
836 27 124 684

Матеріальні 
затрати МЗ 1 693 

022
2 330 

001
3 296 

004 4 710 764

Витрати на 
оплату праці ВОП 1 003 

656
1 483 

221
1 868 

204 2 138 986

Відрахування на 
соціальні заходи Всоц 161 

830 146 549 196 882 244 270

Зміна фінансово-
експлуатаційних 
потреб

/\ФЕП 1 528 
039 -620 346 -1 211 

516 -1 163 827

Чистий рух 
коштів від 
інвестиційної 
діяльності

ЧРКІД -181 
832 -300 212 -412 205 -380 852
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Результат 
господарської 
діяльності

РГД 11 627 
574

12 949 
111

15 118 
025 18 485 985

Результат 
фінансової 
діяльності

РФД -153 
244 -735 107 -8 135 350 875

Результат 
фінансово-
господарської 
діяльності

РФГД 11 474 
330

12 214 
004

15 109 
890 18 836 860

Джерело: розраховано автором за даними офіційної фінансової 
звітності підприємства.

Розрахункові дані табл. 2 свідчать про те, що компанія протягом 
усього аналізованого періоду була ліквідною, про що говорить 
позитивне значення РГД. Протягом 2015-2018 років значення 
даного показника мало позитивне значення зростання кожного 
року і загалом він збільшився на 59 %. Результат фінансової 
діяльності також показує позитивну динаміку зростання, 
збільшившись на 504 млн. грн. за 2015–2018 роки і вийшовши на 
позитивне значення показника.

Проведення поглибленого аналізу фінансової ситуації в 
компанії можливо тільки після побудови матриці фінансових 
стратегій і визначення місця розташування компанії в матриці за 
аналізований період (рис. 2).

продовження таблиці 3
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Рис. 2. Матриця фінансових стратегій Франшона и Романе 
для ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 

2015–2018 рр.

Джерело: розроблено автором.

В 2016 році підприємство залишилося в 1-му квадранті, де 
темпи зростання обороту нижче потенційно можливих, так як не 
всі внутрішні ресурси задіються,  як і роком раніше, в зв›язку зі 
значним зниженням результату фінансової діяльності на 582 млн. 
грн. зі значення даного показника – 153 млн. грн. в 2015 році. В 
той же час результат господарської діяльності зріс в 2016 році 
порівняно з 2015 роком на 1321 млн. грн. Основним чинником 
даного зростання стало збільшення виручки підприємства на 
4689 млн. грн., яке було більшим від значення зміни фінансово-
експлуатаційних потреб, що мали негативний вплив на загальний 
показник результату господарської діяльності. Значення зміни 

Проведення поглибленого аналізу фінансової ситуації в компанії можливо 
тільки після побудови матриці фінансових стратегій і визначення місця 
розташування компанії в матриці за аналізований період (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Матриця фінансових стратегій Франшона и Романе для ПАТ 
«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 2015-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором. 
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фінансово-експлуатаційних потреб в 2016 році порівняно з 
2015 роком значно зменшилось внаслідок збільшення обсягу 
кредиторської заборгованості постачальникам вдвічі.

У 2017р. компанія переміщається в 4-й квадрант. Цей квадрант 
із зони успіхів матриці. Компанія виявилася в цьому квадраті в 
зв’язку зі значним зростанням РФД, яке відбулося через зменшення 
обсягу відсотків по кредитах та інших платежів і зростання 
надходжень від позик. Відповідно до методології матриці 
фінансових стратегій в такому положенні для компанії характерні 
невисокі темпи зростання і нейтральний рівень заборгованості. 
З 4-го квадранта можливий перехід в 1-й або 7-й квадрант при 
невисокому і незмінному рівні економічної рентабельності, а 
також у 2-й квадрант при зростаючій економічної рентабельності.

За результатами 2018 року виявляється, що компанія 
переміщається в 6-й квадрант. Цей квадрант із зони успіхів 
матриці. Для будь-якої компанії це дуже завидне положення, 
в яке неможливо перейти з інших квадрантів. Така компанія 
забезпечує фінансування своїх дочірніх товариств за рахунок 
позикових коштів, причому, якщо співвідношення позиковий 
капітал / власний капітал занадто високо, то становище компанії 
змінюється на 4-й квадрант, або на 5-й квадрант, якщо ринок 
збуту материнського суспільства старіє і вичерпується. Такий 
стан в матриці цілком логічний для компанії за умови, що РГД та 
РФД значно більші нуля.

Така траєкторія руху підприємства ПАТ «Авіакомпанія 
«Міжнародні Авіалінії України» свідчить з одного боку про 
значне покращення показників діяльності підприємства за період 
з 2015 до 2018 роки. Підприємство змогло ефективно використати 
можливості, що виникли на ринку повітряних перевезень України 
в зв’язку із значним збільшенням пасажиропотоку внаслідок 
лібералізації авіаційного сполучення. Підприємство змогло 
наростити показники діяльності навіть в умовах посилення 
конкуренції та значних макроекономічних ризиків. Але з іншого 
боку, така ситуація свідчить про вичерпання інвестиційного 
потенціалу для зростання підприємства. Стратегії органічного 
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типу, а саме інтенсивного розвитку в таких умовах не може 
забезпечити сталого зростання підприємства. Потрібно розро-
бляти стратегію неорганічного типу та напрям інтеграції – го-
ризонтальний або вертикальний. Це вибір залежить від перспек-
тив розвитку авіаційної галузі в Україні та державній політики 
з галузевого розвитку [4, с. 16]. Перспективи горизонтальної 
інтеграції передбачають формування потужного національно-
го перевізника та співпрацю з іноземними компаніями по клю-
чових маршрутах. Вертикальна інтеграція може реалізуватись 
у створенні потужного хабу та розвиток транзитних повітряних 
перевезень. Щодо стратегія конгломерації, то перспективи 
приєднання або формування альянсу з іншими авіаційним 
перевізниками потребують ретельного подальшого аналізу.

Висновки та пропозиції. Стратегії сталого розвитку галузі 
передбачають координацію стратегії розвитку галузевих агентів 
задля створення ланцюга споживчої цінності та формування 
конкурентних переваг за рахунок більш ефективного розподілу 
ресурсів, швидших розробки та впровадження інновацій та 
трансферу технологій. Матриця фінансових стратегій Франшона 
та Романе дозволяє на основі аналізу результатів фінансової 
та господарської діяльності фірми визначити передумови для 
сталої стратегії розвитку. Застосування програмного комплексу 
на основі матриці фінансових стратегій для аналізу діяльності 
підприємства ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії 
України» на період 2015-2018 років дозволило визначити 
траєкторію розвитку підприємства та зміні щодо балансу між 
ресурсною забезпеченістю та стратегічними можливостями. 
Матричний метод для аналізу передумов сталого розвитку 
дозволяє комплексно оцінити ризики стратегії, баланс ресурсів та 
можливостей та перспективні напрямки зростання. В подальших 
дослідженнях можливо поширити подібній аналіз на рівень галузі 
та застосувати матричний аналіз для визначення параметрів 
сталого розвитку.
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ 
МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА

В условиях открытой экономики, ускорения глобализации, усиления 
международной конкуренции, а также развития четвёртой промышленной 
революции обеспечение устойчивого отраслевого развития предполагает создание 
устойчивых цепочек создания потребительский ценности в отрасли. Комплексный 
анализ деятельности отраслевых агентов, направленный на определение 
ресурсного обеспечения, финансовых рисков и операционной эффективности 
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является важной частью разработки стратегии устойчивого отраслевого развития. 
Матрица финансовых стратегий позволяет определить баланс ресурсного 
обеспечения и инвестиционных возможностей, а также риски для устойчивого 
развития. Матричный анализ деятельности ПАО «Авиакомпания «Международные 
Авиалинии Украины» определяет баланс результатов финансовой и хозяйственной 
деятельности предприятия за период 2015-2018 годов и траекторию развития 
предприятия. Высокие показатели эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия обусловили рост финансового потенциала, но одновременно 
становится очевидным ограничение текущей стратегии развития и необходимость 
перехода от органической к неорганической стратегии роста.

Ключевые слова: отраслевое развитие; органические и неорганические 
стратегии роста; устойчивое развитие; матрица финансовых стратегий; 
сбалансированный рост; авиационная отрасль.
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EVALUATION OF THE STRATEGIES FOR AN 
INDUSTRY DEVELOPMENT BY THE MATRIX 
ANALYSIS METHOD

Under the conditions of more open economies, deepening globalization, 
toughening of international competition, as well as developing of the forth industrial 
revolution the support for sustainable growth of an industry comprises the creation 
of sustainable customer value chains in the industry. A comprehensive analysis of 
industry’s actors shall be oriented towards resource sufficiency conditions, financial risks 
evaluation and operational efficiency performance. This analysis is an integrate part of an 
elaboration process of a strategy for sustainable development of an industry. The matrix 
of financial strategies is appropriate tool to assess the balance of resource sufficiency and 
investment opportunities, as well of risks for the sustainable growth. The matrix analysis 
of JSC “Aviacompany “Ukraine International Airlines” set the balance of performance 
results in financial and operational activities in the period of 2015-2018. The high level 
of operational performance of the enterprise led to the increase in financial potential, but 
simultaneously revealed the limits of the current growth strategy. The company needs to 
switch from an organic development strategy to an inorganic one.

Keywords: development of an industry; organic and inorganic growth 
strategies; sustainable development; matrix of financial strategies; balanced growth; 
aviation industry.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ 
РИЗИКУ
У статті розглянуті питання вибору та використання інструментів і 

методів стратегічного управління, розробки та вибору стратегії підприємства. 
Досліджено методи формування стратегії розвитку підприємства, котрі можна 
представити трьома групами: методами портфельного аналізу, математичними 
методами, методами прогнозування. Визначено, що сучасні методи управління 
підприємством та механізми прийняття ключових рішень у бізнесі припускають 
необхідність розробки процедури як змістовного, так і кількісного обліку та 
оцінки всього спектру можливих невизначеностей і ризиків, що супроводжують 
ринкову діяльність господарюючого суб’єкта. Показано, що більшість 
підприємницьких ризиків, які підлягають врахуванню, кількісній оцінці та 
обліку в економіко-математичній моделі підприємства, охоплюють два основних 
види ринкової діяльності господарюючого суб’єкта: виробничу та фінансову. 
Побудовано економіко-математичну модель вибору оптимальної стратегії 
розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику за критерієм максимізації 
суми консолідованого грошового потоку від операційної та фінансової діяльності, 
яка відображає як виробничо-технологічні умови підприємства, так і особливос-
ті прийняття рішень на товарних і фінансових ринках. Цю оптимізаційну модель 
реалізовано щодо розв’язання задачі вибору оптимальної стратегії розвитку 
для основного виробництва підприємства ПрАТ «ЕНКО», враховуючи попит, 
сформовані ринкові ціни та рівень ризику, прийнятний для особи, що приймає 
рішення. Для песимістичного, реалістичного та оптимістичного сценаріїв 
отримано оптимальні виробничі програми з урахуванням факторів ризику за 
критерієм максимізації суми консолідованого грошового потоку від операційної 
та фінансової діяльності. Показано, що дана модель дозволяє провести своєчасний 
вибір стратегії розвитку організації у швидкоплинних умовах ведення бізнесу та 
не вимагає значних часових, трудових і фінансових ресурсів.

Ключові слова: підприємство; оптимальна стратегія; розвиток 
підприємства з урахуванням факторів ризику; модель; економіко-математичне 
моделювання.



211

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сталий розвиток 
ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного 
рівня управління, характеру управлінських завдань і методів їх 
вирішення. Прискорення змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі організації, нові запити та зміна позицій споживачів, 
зростання конкуренції, інтернаціоналізація бізнесу, розвиток 
інформаційних систем, доступність сучасних технологій, зміна 
ролі людських ресурсів, а також низка інших причин призвели до 
зростання значення стратегічного управління.

Процес економічного зростання безпосередньо залежить 
від того, якою мірою вітчизняні організації працюють над 
удосконаленням системи стратегічного управління. Сьогодні 
на практиці при прийнятті рішення про вибір стратегії розвитку 
підприємства менеджерам бракує простих і доступних 
інструментів, які дозволяють ефективно і швидко оцінити варіанти 
стратегій розвитку, так як швидкість прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень є ключовим фактором успішного розвитку.

Тому, актуальним є дослідження питання вибору оптимальної 
стратегії розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливіші 
теоретичні аспекти, концептуальні підходи до визначення сутності 
стратегій та стратегічного вибору висвітлені у працях таких 
відомих зарубіжних вчених, як І. Ансофф, Дж. Барні, Ф.  Котлер , 
Г. Мінцберг, М. Портер, К.К. Прахалад, Т. Л. Уілен, Дж. Д. Хангер 
, Г. Хемел, А.Д. Чандлер та інших. Зокрема, методам розробки 
та вибору стратегій присвячені роботи таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених, як-от Н. А. Абдулаєв, Р.  Ю.  Болдирєва, 
С.  М. Грибкова, Т. Ю. Корнєєва, Л. В. Лазоренко, Т. С. Масякіна, 
С. А. Нікітін, А. О. Шардін, А. В. Шевченко, О. В. Шимко 
тощо. Однак внаслідок багатогранності та складності проблеми 
вибору стретегії розвитку й сьогодні є питання, які недостатньо 
досліджені та потребують доопрацювання.

Метою статті є дослідження теоретичних і прикладних 
аспектів щодо розробки та процесу вибору стратегій розвитку 
підприємств, а також побудова моделі вибору оптимальної стра-
тегії розвитку підприємства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Наукові здобутки 
щодо змістового наповнення понятійного апарату щодо розкриття 
сутності терміну «стратегія» та уточнення поняття «стратегія 
розвитку» та «стратегічний вибір» дозволили визначити стратегію 
як вибраний підприємством за допомогою правил прийняття 
рішень спосіб досягнення поставлених цілей і завдань на основі 
прогнозованих перспектив розвитку, з урахуванням зовнішніх 
факторів і внутрішніх можливостей [1].

Проведений порівняльний аналіз класифікацій стратегій, 
застосовуваних у стратегічному управлінні, показав, що загалом, 
з огляду на стадію життєвого циклу підприємства та галузі, рівень 
його економічного потенціалу, а також позицію, яку воно займає 
на ринку, підприємством можуть бути вибрані та реалізовані дві 
базові стратегії: розвитку або виживання [1-3].

Оптимальна стратегія повинна гарантувати підприємству, з 
одного боку, найефективніше використання ресурсів і, з іншого, 
максимальну стійкість підприємства в умовах нестабільності 
факторів зовнішнього середовища. Такою стратегією є стратегія 
розвитку, метою якої є розроблення та реалізація конкретних 
дій у системі вибраних напрямків щодо поліпшення фінансово-
економічних параметрів підприємства з урахуванням існуючих 
та потенційних умов, а також обмеженості ресурсів. Її вибір 
визначається сучасним станом підприємства, його місцем на 
ринку, перспективами розвитку, можливостями фінансування 
проектів тощо [3].

При формуванні стратегії важливим є правильний вибір та 
використання інструментів і методів стратегічного управління, 
розробки та вибору стратегії підприємства. Нині існує безліч 
методів формування стратегії розвитку підприємства, котрі 
можна представити трьома групами: методами портфельного 
аналізу, математичними методами, методами прогнозування. 
Однак вони також мають істотні недоліки, оскільки під час 
аналізу досліджуються лише кількісні параметри [4; 5]. Низ-
ка істотних якісних факторів може залишитися за межами до-
слідження. Тому необхідно комбінувати різні методи розробки 
стратегії [4; 5]. Ефективним інструментом формування стратегії є 
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економіко-математична модель, яка відображає як його виробничо-
технологічні умови, так і особливості прийняття рішень на товарних 
і фінансових ринках.

Сучасні методи управління підприємством та механізми 
прийняття ключових рішень у бізнесі припускають необхідність 
розробки процедури як змістовного, так і кількісного обліку та 
оцінки всього спектру можливих невизначеностей і ризиків, що 
супроводжують ринкову діяльність господарюючого суб’єкта. 
Більшість підприємницьких ризиків, які підлягають врахуванню, 
кількісній оцінці та обліку в економіко-математичній моделі 
підприємства, охоплюють два основних види ринкової діяльності 
господарюючого суб’єкта: виробничу та фінансову [6-10].

У роботі побудована економіко-математичну модель вибору 
оптимальної стратегії розвитку з урахуванням факторів ризику за 
критерієм максимізації суми консолідованого грошового потоку від 
операційної та фінансової діяльності.

Як критеріальну функцію моделі розглянуто ринковий 
критерій – максимум консолідованого грошового потоку за двома 
взаємопов’язаним сферами ринкової діяльності підприємства: 
операційної та фінансової. Величина консолідованого грошового 
потоку повинна бути скоригована на величину поправки на ризик, що 
інтерпретується як можливий збиток або недоотримання прибутку 
(у вартісному вираженні) внаслідок реалізації групи внутрішніх 
ризиків підприємства.

Обмеження моделі вибору оптимальної стратегії підприємства 
передбачається враховувати в таких групах: виробничо-технологічні, 
фінансово-ресурсні, ринкові та ризикові.

До групи виробничо-технологічних слід віднести обмеження за 
обсягами специфічних активів підприємства, що характеризують 
наявні експлуатаційні та виробничі потужності. В обмеженнях даної 
групи використано традиційний у задачах моделювання виробничої 
діяльності підприємства підхід, орієнтований на облік ефективного 
фонду часу роботи основного технологічного устаткування [11].

У блоці фінансово-ресурсних обмежень відображено величину 
капіталу підприємства, що притягається для фінансування 
зазначених вище видів ринкової діяльності.
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Група ринкових обмежень відображає умови реалізації 
товарної продукції підприємства в освоєних сегментах ринку, 
а також можливі обсяги кредитних ресурсів, які залучаються у 
сфери ринкової діяльності за встановленою у сценарії ставкою 
зовнішніх запозичень.

Для формування першого з групи ринкових обмежень 
використано підхід, пов’язаний з прив’язкою ринкового попиту на 
товарну продукцію підприємства до планованої ціни її реалізації.

Друге обмеження з блоку ринкових встановлюється на основі 
співвідношення між обсягами запланованих зовнішніх запозичень 
і відсотковими ставками. Передбачається, що досліджувана 
залежність визначається на етапі формування сценарію.

Четвертий блок обмежень встановлює прийнятні рівні ризиків 
виробничої та фінансової сфери ринкової діяльності підприємства, 
характеристиками яких передбачається використовувати 
коефіцієнти рентабельності власного капіталу (ROE) та автономії 
(КА) [7; 11].

Значення коефіцієнта автономії збігається з часткою від 
ділення власного капіталу на сукупний (сума власного та 
позикового капіталів). Вважаючи відсутність у підприємства 
на короткостроковому інтервалі планування довгострокових 
запозичень, наведемо формулу розрахунку коефіцієнта автономії 
[11]:

                                                                                                   (1)

де BKt-1 – власні кошти на кінець періоду (t-1) – початок періоду 
планування t,

Kt – обсяг залучених короткострокових кредитів в періоді 
планування t, погашення котрих передбачається здійснити в 
наступному періоді (t+1).

Із урахуванням мінімального нормативного значення 
коефіцієнта фінансової автономії [11] визначено планований 
діапазон його змін:

 

Четвертий блок обмежень встановлює прийнятні рівні ризиків виробничої та 
фінансової сфери ринкової діяльності підприємства, характеристиками яких 
передбачається використовувати коефіцієнти рентабельності власного капіталу 
(ROE) та автономії (КА) [7; 11]. 

Значення коефіцієнта автономії збігається з часткою від ділення власного 
капіталу на сукупний (сума власного та позикового капіталів). Вважаючи 
відсутність у підприємства на короткостроковому інтервалі планування 
довгострокових запозичень, наведемо формулу розрахунку коефіцієнта автономії 
[11]: 

 
                                                𝐾𝐾𝐴𝐴

(𝑡𝑡) = ВК𝑡𝑡−1 ВК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡
⁄ ,                                            (1) 
 

де ВК𝑡𝑡−1 – власні кошти на кінець періоду (t-1) – початок періоду планування t, 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів в періоді планування t, погашення котрих 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1). 
 
Із урахуванням мінімального нормативного значення коефіцієнта фінансової 

автономії [11] визначено планований діапазон його змін: 
  
                                               0,5 ≤ 𝐾𝐾𝐴𝐴

(𝑡𝑡) ≤ 1.                                                             (2) 
 

На основі (1) та (2) отримано: 
 

                                       0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝐵𝐵𝐾𝐾𝑡𝑡−1.                                                      (3) 
 

Із урахуванням обмеження на плановані обсяги 𝐾𝐾𝑡𝑡 позикових коштів, що 
залучаються: 

 
                                              0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡,                                                                (4) 

 
де 𝑆𝑆𝑡𝑡 – максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів, 

визначено обмеження на обсяг зовнішніх запозичень, що ініціюється граничним значенням 
коефіцієнта автономії та кредитним рейтингом позичальника: 

 
                                          0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ М𝑡𝑡,                                                          (5) 

 
де 𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються: 
 

                                   𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝐵𝐵𝐾𝐾𝑡𝑡−1;  𝑆𝑆𝑡𝑡}.                                                         (6) 
 

Варта уваги проблематика обліку в моделі підприємства ризику виробничої 
сфери його ринкової діяльності на основі граничного значення коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу, формула для визначення якого може бути 
представлена у вигляді [11]: 
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                                                                                                     (2) 

На основі (1) та (2) отримано:

                                                                                                      (3) 

Із урахуванням обмеження на плановані обсяги Kt позикових 
коштів, що залучаються:

                                                                                                      (4) 

де St – максимально доступний для періоду планування t об-
сяг кредитних ресурсів, визначено обмеження на обсяг зовнішніх 
запозичень, що ініціюється граничним значенням коефіцієнта 
автономії та кредитним рейтингом позичальника:

                                                                                                      (5) 

де Mt– верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які 
залучаються:

                                                                                                       (6) 

Варта уваги проблематика обліку в моделі підприємства ризику 
виробничої сфери його ринкової діяльності на основі граничного 
значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу, формула 
для визначення якого може бути представлена у вигляді [11]:

                                                                                                       (7) 

де ЧПt – чистий прибуток за період планування t;
∆BK– приріст власних коштів за період планування t (розмір 

нерозподіленого прибутку за період планування t).

Обмеження на значення коефіцієнта рентабельності власного 

Четвертий блок обмежень встановлює прийнятні рівні ризиків виробничої та 
фінансової сфери ринкової діяльності підприємства, характеристиками яких 
передбачається використовувати коефіцієнти рентабельності власного капіталу 
(ROE) та автономії (КА) [7; 11]. 
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                                 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 2ЧП𝑡𝑡 2ВК𝑡𝑡−1 + ∆ВК⁄ ,                                               (7) 

 
де ЧП𝑡𝑡 – чистий прибуток за період планування t; 
∆ВК – приріст власних коштів за період планування t (розмір нерозподіленого прибутку 

за період планування t). 
 
Обмеження на значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу 

представлено такою формулою: 
 
                                       𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡,̂                                                              (8) 

 
де 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑡 – граничне значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Нормативного значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу не 

існує. Його необхідно аналізувати в динаміці, тобто розраховуючи значення різних 
періодів [11]. Як мінімальне граничне значення для моделі використано середнє 
значення дохідності облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у 
гривні, на первинному ринку [12]. 

 
                                     𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 0,1789.                                                                       (9) 

 
Представлено формалізований опис моделі формування оптимальної 

виробничої стратегії підприємства з урахуванням факторів ризику. 
Цільова функція моделі – максимум консолідованого грошового потоку від 

операційної та фінансової діяльності, скоригованого на величину ризикових витрат 
по групі внутрішнього ризику. 

Згідно з формою № 3 «Звіт про рух грошових коштів», грошовий потік від 
операційної діяльності OCF (cash flow from operating activities) підприємства 
формується з таких статей [14]: 

1) надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
повернення податків та зборів; цільове фінансування; інші надходження; 

2) витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг); праці; відрахування на 
соціальні заходи; зобов’язання з податків і зборів; інші витрачання. 

Згідно з формою № 3 «Звіт про рух грошових коштів», грошовий потік від 
фінансової діяльності FCF (cash flow from financing activities) підприємства включає 
такі статті [14]: 

1) надходження від: власного капіталу; отримання позик; інші 
надходження; 

2) витрачання на: викуп власних акцій; погашення позик; сплату 
дивідендів; інші платежі. 

Виключаючи виплати дивідендів основним акціонерам (у межах 
короткострокового періоду планування), представлено грошовий потік як різницю 
виручки від реалізації товарної продукції і сукупних виробничих витрат 
підприємства, в суму яких включено відсотки за короткостроковими кредитами: 
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капіталу представлено такою формулою:

                                                                                                    (8) 

де        – граничне значення коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу для періоду планування t.

Нормативного значення коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу не існує. Його необхідно аналізувати в динаміці, тобто 
розраховуючи значення різних періодів [11]. Як мінімальне 
граничне значення для моделі використано середнє значення 
дохідності облігацій внутрішньої державної позики, номінованих 
у гривні, на первинному ринку [12].

                                                                                                      (9) 

Представлено формалізований опис моделі формування 
оптимальної виробничої стратегії підприємства з урахуванням 
факторів ризику.
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відрахування на соціальні заходи; зобов’язання з податків і 
зборів; інші витрачання.
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грошовий потік від фінансової діяльності FCF (cash flow from 
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                                 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 2ЧП𝑡𝑡 2ВК𝑡𝑡−1 + ∆ВК⁄ ,                                               (7) 
 

де ЧП𝑡𝑡 – чистий прибуток за період планування t; 
∆ВК – приріст власних коштів за період планування t (розмір нерозподіленого прибутку 

за період планування t). 
 
Обмеження на значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу 

представлено такою формулою: 
 
                                       𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡,̂                                                              (8) 
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гривні, на первинному ринку [12]. 
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2) витрачання на: викуп власних акцій; погашення позик; 
сплату дивідендів; інші платежі.

Виключаючи виплати дивідендів основним акціонерам (у 
межах короткострокового періоду планування), представлено 
грошовий потік як різницю виручки від реалізації товарної 
продукції і сукупних виробничих витрат підприємства, в суму 
яких включено відсотки за короткостроковими кредитами:

                                                                                                     (10) 

де OSFt – грошовий потік від операційної діяльності за період 
планування t;

δt – ставка податку на прибуток у періоді планування t;
        – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го 

найменування в періоді планування t;
             – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції 

j-го найменування в періоді планування t;
             – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування 

в періоді планування t;
Ft – постійні витрати виробництва в періоді планування t;
ωt – відсоткова ставка за позиковими коштами на період 

планування t.
Таким чином OCFt, грошовий потік від операційної діяльності 

підприємства за період планування t збігається з чистим прибутком 
ЧПt, за той же період.

Визначено елементний склад змінних              , та постійних 
F виробничих витрат для підприємства з серійним характером 
виробництва.

Виробничі витрати Сt операційної діяльності включають 
статті витрат по здійсненню в плановий період t основної 
виробничої діяльності, пов’язаної з випуском і реалізацією 
товарної продукції, що задається вектором                                . 
Виробничі витрати включають прямі (матеріальні, трудові, 
витрати основного капіталу) та непрямі (зміст організаційно-
технічної інфраструктури та обов’язкові платежі державним і 
муніципальним органам) витрати.

 
            𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑂𝑂𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                      (10) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 – грошовий потік від операційної діяльності за період планування t; 
𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування в періоді 

планування t; 
𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування в 

періоді планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування в періоді планування t; 

𝑂𝑂𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва в періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t. 
 
Таким чином, грошовий потік 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 від операційної діяльності підприємства 

за період планування t збігається з чистим прибутком ЧП𝑡𝑡 , за той же період. 
Визначено елементний склад змінних 𝑐𝑐𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , та постійних 𝑂𝑂 виробничих 

витрат для підприємства з серійним характером виробництва. 
Виробничі витрати С𝑡𝑡 операційної діяльності включають статті витрат по 

здійсненню в плановий період t основної виробничої діяльності, пов’язаної з 
випуском і реалізацією товарної продукції, що задається вектором �̅�𝑌 =
(𝑦𝑦1, … , 𝑦𝑦𝑗𝑗, … , 𝑦𝑦𝐽𝐽). Виробничі витрати включають прямі (матеріальні, трудові, 
витрати основного капіталу) та непрямі (зміст організаційно-технічної 
інфраструктури та обов’язкові платежі державним і муніципальним органам) 
витрати. 

У калькуляції витрат непрямі витрати враховуються відсотком до прямих 
витрат: 

 
                                       𝑂𝑂𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡)𝑂𝑂𝐷𝐷

(𝑡𝑡),                                                      (11) 
 

де 𝛽𝛽𝑡𝑡 – рівень непрямих витрат в періоді планування t; 
𝑂𝑂𝐷𝐷
(𝑡𝑡) – прямі витрати в періоді планування t. 

 
Прямі витрати включають витрати на використовувані матеріальні ресурси 
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Матеріальні витрати включають вартість використовуваних у виробництві 
матеріалів, сировини та напівфабрикатів, вартість покупних і комплектуючих 
виробів, а також транспортно-заготівельні витрати. 

Нехай у процесі виробництва використовується I видів матеріальних ресурсів 
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де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 – грошовий потік від операційної діяльності за період планування t; 
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Таким чином, грошовий потік 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 від операційної діяльності підприємства 

за період планування t збігається з чистим прибутком ЧП𝑡𝑡 , за той же період. 
Визначено елементний склад змінних 𝑐𝑐𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , та постійних 𝑂𝑂 виробничих 

витрат для підприємства з серійним характером виробництва. 
Виробничі витрати С𝑡𝑡 операційної діяльності включають статті витрат по 

здійсненню в плановий період t основної виробничої діяльності, пов’язаної з 
випуском і реалізацією товарної продукції, що задається вектором �̅�𝑌 =
(𝑦𝑦1, … , 𝑦𝑦𝑗𝑗, … , 𝑦𝑦𝐽𝐽). Виробничі витрати включають прямі (матеріальні, трудові, 
витрати основного капіталу) та непрямі (зміст організаційно-технічної 
інфраструктури та обов’язкові платежі державним і муніципальним органам) 
витрати. 

У калькуляції витрат непрямі витрати враховуються відсотком до прямих 
витрат: 

 
                                       𝑂𝑂𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡)𝑂𝑂𝐷𝐷

(𝑡𝑡),                                                      (11) 
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(𝑡𝑡) = 𝑂𝑂𝑀𝑀
(𝑡𝑡) + 𝑂𝑂𝑃𝑃
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Нехай у процесі виробництва використовується I видів матеріальних ресурсів 
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(𝑡𝑡) – прямі 
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У калькуляції витрат непрямі витрати враховуються відсотком 
до прямих витрат:

                                                                                                     (11) 

де βt – рівень непрямих витрат в періоді планування t;
CD
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                                                                                                    (12) 
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                                                                                                   (13) 

де ηt – норматив транспортно-заготівельних витрат у періоді 
планування t;

qi
(t) – середня прогнозована ціна одиниці матеріального ресурсу 
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Прямі витрати включають витрати на використовувані матеріальні ресурси 

𝑂𝑂𝑀𝑀
(𝑡𝑡) і виробничі витрати 𝑂𝑂𝑃𝑃

(𝑡𝑡): 
 
                                               𝑂𝑂𝐷𝐷

(𝑡𝑡) = 𝑂𝑂𝑀𝑀
(𝑡𝑡) + 𝑂𝑂𝑃𝑃

(𝑡𝑡).                                               (12) 
 

Матеріальні витрати включають вартість використовуваних у виробництві 
матеріалів, сировини та напівфабрикатів, вартість покупних і комплектуючих 
виробів, а також транспортно-заготівельні витрати. 

Нехай у процесі виробництва використовується I видів матеріальних ресурсів 
(сировини, основних матеріалів, комплектуючих, інструменту та ін.) та 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – прямі 

 
            𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑂𝑂𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                      (10) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 – грошовий потік від операційної діяльності за період планування t; 
𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування в періоді 

планування t; 
𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування в 

періоді планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування в періоді планування t; 

𝑂𝑂𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва в періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t. 
 
Таким чином, грошовий потік 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 від операційної діяльності підприємства 

за період планування t збігається з чистим прибутком ЧП𝑡𝑡 , за той же період. 
Визначено елементний склад змінних 𝑐𝑐𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , та постійних 𝑂𝑂 виробничих 

витрат для підприємства з серійним характером виробництва. 
Виробничі витрати С𝑡𝑡 операційної діяльності включають статті витрат по 

здійсненню в плановий період t основної виробничої діяльності, пов’язаної з 
випуском і реалізацією товарної продукції, що задається вектором �̅�𝑌 =
(𝑦𝑦1, … , 𝑦𝑦𝑗𝑗, … , 𝑦𝑦𝐽𝐽). Виробничі витрати включають прямі (матеріальні, трудові, 
витрати основного капіталу) та непрямі (зміст організаційно-технічної 
інфраструктури та обов’язкові платежі державним і муніципальним органам) 
витрати. 

У калькуляції витрат непрямі витрати враховуються відсотком до прямих 
витрат: 

 
                                       𝑂𝑂𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡)𝑂𝑂𝐷𝐷

(𝑡𝑡),                                                      (11) 
 

де 𝛽𝛽𝑡𝑡 – рівень непрямих витрат в періоді планування t; 
𝑂𝑂𝐷𝐷
(𝑡𝑡) – прямі витрати в періоді планування t. 

 
Прямі витрати включають витрати на використовувані матеріальні ресурси 

𝑂𝑂𝑀𝑀
(𝑡𝑡) і виробничі витрати 𝑂𝑂𝑃𝑃

(𝑡𝑡): 
 
                                               𝑂𝑂𝐷𝐷

(𝑡𝑡) = 𝑂𝑂𝑀𝑀
(𝑡𝑡) + 𝑂𝑂𝑃𝑃

(𝑡𝑡).                                               (12) 
 

Матеріальні витрати включають вартість використовуваних у виробництві 
матеріалів, сировини та напівфабрикатів, вартість покупних і комплектуючих 
виробів, а також транспортно-заготівельні витрати. 

Нехай у процесі виробництва використовується I видів матеріальних ресурсів 
(сировини, основних матеріалів, комплектуючих, інструменту та ін.) та 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – прямі 

витрати ресурсу i-го виду 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅ , що використовується у процесі виробництва 
одиниці j-го продукту в періоді планування t. 

Тоді, 
 
                          𝐶𝐶𝑀𝑀

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ,                                  (13) 

 
де 𝜂𝜂𝑡𝑡 – норматив транспортно-заготівельних витрат у періоді планування t; 
𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅  – середня прогнозована ціна одиниці матеріального ресурсу i-го виду у періоді 
планування t; 

Виробничі витрати включають витрати праці, безпосередньо пов’язані з випуском 
продукції 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡), а також витрати протягом планованого періоду t на експлуатацію та реновацію 
основного капіталу 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) й на організацію та управління виробництвом 𝐶𝐶𝑜𝑜
(𝑡𝑡). 

 
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском продукції, включають: 
1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи необхідні 

відрахування з фонду заробітної плати; 
2) вартість споживаної електроенергії, палива та інших нормованих 

факторів виробництва; 
3) поточні витрати на підготовку виробництва та плановий 

(профілактичний) ремонт обладнання. 
Тоді, 
 
                           𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡) = ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝐻𝐻

ℎ=1 𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + ∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡),                                        (14) 
 

де ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – індекс основного технологічного обладнання; 
𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – кількість одиниць устаткування, використовуваного на h-й технологічній 
операції в періоді планування t; 

𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – вартість поточного ремонту, споживаної електроенергії, палива та інших 

нормованих факторів виробництва на h-му основному технологічному обладнанні у періоді 
планування t; 

𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – складова заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування 

виробничого колективу підприємства в періоді планування t, яка припадає на одиницю продукції 
j-го найменування, що випускається. 

 
У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу включають 

статті витрат на реновацію його активної частини, яка вибуває у періоді t. Далі 
вважається, що 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) – величина постійна. 
Витрати на організацію та управління виробництвом включають статті як 

виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх обсяг вдається розрахувати з 
використанням відомого нормативу накладних витрат 𝑝𝑝𝑡𝑡  до безпосередніх 
виробничих витрат 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡): 
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1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи 
необхідні відрахування з фонду заробітної плати;

2) вартість споживаної електроенергії, палива та інших 
нормованих факторів виробництва;

3) поточні витрати на підготовку виробництва та плановий 
(профілактичний) ремонт обладнання.

Тоді,

                                                                                                   (14) 

де                 – індекс основного технологічного обладнання;
                     – кількість одиниць устаткування, використовуваного 

на h-й технологічній операції в періоді планування t;
                      – вартість поточного ремонту, споживаної електроенергії, 

палива та інших нормованих факторів виробництва на h-му 
основному технологічному обладнанні у періоді планування t;

          – складова заробітної плати і відрахувань на соціальне 
страхування виробничого колективу підприємства в періоді 
планування t, яка припадає на одиницю продукції j-го 
найменування, що випускається.

У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу 
включають статті витрат на реновацію його активної частини, яка 
вибуває у періоді t. Далі вважається, що CC

(t) – величина постійна.
Витрати на організацію та управління виробництвом 

включають статті як виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх 
обсяг вдається розрахувати з використанням відомого нормативу 
накладних витрат pt до безпосередніх виробничих витрат CL

(t):

                                                                                                    (15) 

Представлено формулу для розрахунку виробничих витрат у 
періоді планування t, враховуючи співвідношення (13) – (15):

                                                                                                     (16) 

витрати ресурсу i-го виду 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅ , що використовується у процесі виробництва 
одиниці j-го продукту в періоді планування t. 

Тоді, 
 
                          𝐶𝐶𝑀𝑀

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ,                                  (13) 

 
де 𝜂𝜂𝑡𝑡 – норматив транспортно-заготівельних витрат у періоді планування t; 
𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅  – середня прогнозована ціна одиниці матеріального ресурсу i-го виду у періоді 
планування t; 

Виробничі витрати включають витрати праці, безпосередньо пов’язані з випуском 
продукції 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡), а також витрати протягом планованого періоду t на експлуатацію та реновацію 
основного капіталу 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) й на організацію та управління виробництвом 𝐶𝐶𝑜𝑜
(𝑡𝑡). 

 
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском продукції, включають: 
1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи необхідні 

відрахування з фонду заробітної плати; 
2) вартість споживаної електроенергії, палива та інших нормованих 

факторів виробництва; 
3) поточні витрати на підготовку виробництва та плановий 

(профілактичний) ремонт обладнання. 
Тоді, 
 
                           𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡) = ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝐻𝐻

ℎ=1 𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + ∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡),                                        (14) 
 

де ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – індекс основного технологічного обладнання; 
𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – кількість одиниць устаткування, використовуваного на h-й технологічній 
операції в періоді планування t; 

𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – вартість поточного ремонту, споживаної електроенергії, палива та інших 

нормованих факторів виробництва на h-му основному технологічному обладнанні у періоді 
планування t; 

𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – складова заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування 

виробничого колективу підприємства в періоді планування t, яка припадає на одиницю продукції 
j-го найменування, що випускається. 

 
У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу включають 

статті витрат на реновацію його активної частини, яка вибуває у періоді t. Далі 
вважається, що 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) – величина постійна. 
Витрати на організацію та управління виробництвом включають статті як 

виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх обсяг вдається розрахувати з 
використанням відомого нормативу накладних витрат 𝑝𝑝𝑡𝑡  до безпосередніх 
виробничих витрат 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡): 
 

                                              𝐶𝐶𝑂𝑂
(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡),                                                             (15) 
 

Представлено формулу для розрахунку виробничих витрат у періоді 
планування t, враховуючи співвідношення (13) – (15): 

 
 
         𝐶𝐶𝑃𝑃

(𝑡𝑡) = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡),                         (16) 
 

Підсумовуючи співвідношення (11), (13) та (16) наведено аналітичний вираз 
для функції 𝐶𝐶𝑡𝑡, виробничих витрат у періоді планування t: 

 
𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [(1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) (∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 +𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)], (17) 
 

або у скалярному вигляді: 
 
                         𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                                          (18) 

 
де 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- змінна частина витрат, що припадають на одиницю продукції j -го найменування 
у періоді планування t: 

 
                   𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡) +𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡)𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                   (19) 
 

𝜂𝜂𝑡𝑡 – постійна частина витрат у періоді планування t: 
 
                           𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) ∑ 𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 .                                       (20) 

 
Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової діяльності. 
Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від фінансової 

діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з нею приріст акціонерного 
капіталу на даному короткостроковому інтервалі планування t не здійснюються: 

 
                                          𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1,                                                 (21) 

 
де 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – грошовий потік від фінансової діяльності підприємства за період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-

1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t. 
 
Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної структури 

формування компонент консолідованого грошового потоку: 
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Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової діяльності. 
Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від фінансової 

діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з нею приріст акціонерного 
капіталу на даному короткостроковому інтервалі планування t не здійснюються: 

 
                                          𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1,                                                 (21) 

 
де 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – грошовий потік від фінансової діяльності підприємства за період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-

1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t. 
 
Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної структури 

формування компонент консолідованого грошового потоку: 
 

витрати ресурсу i-го виду 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅ , що використовується у процесі виробництва 
одиниці j-го продукту в періоді планування t. 

Тоді, 
 
                          𝐶𝐶𝑀𝑀

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ,                                  (13) 

 
де 𝜂𝜂𝑡𝑡 – норматив транспортно-заготівельних витрат у періоді планування t; 
𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅  – середня прогнозована ціна одиниці матеріального ресурсу i-го виду у періоді 
планування t; 

Виробничі витрати включають витрати праці, безпосередньо пов’язані з випуском 
продукції 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡), а також витрати протягом планованого періоду t на експлуатацію та реновацію 
основного капіталу 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) й на організацію та управління виробництвом 𝐶𝐶𝑜𝑜
(𝑡𝑡). 

 
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском продукції, включають: 
1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи необхідні 

відрахування з фонду заробітної плати; 
2) вартість споживаної електроенергії, палива та інших нормованих 

факторів виробництва; 
3) поточні витрати на підготовку виробництва та плановий 

(профілактичний) ремонт обладнання. 
Тоді, 
 
                           𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡) = ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝐻𝐻

ℎ=1 𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + ∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡),                                        (14) 
 

де ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – індекс основного технологічного обладнання; 
𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – кількість одиниць устаткування, використовуваного на h-й технологічній 
операції в періоді планування t; 

𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – вартість поточного ремонту, споживаної електроенергії, палива та інших 

нормованих факторів виробництва на h-му основному технологічному обладнанні у періоді 
планування t; 

𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – складова заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування 

виробничого колективу підприємства в періоді планування t, яка припадає на одиницю продукції 
j-го найменування, що випускається. 

 
У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу включають 

статті витрат на реновацію його активної частини, яка вибуває у періоді t. Далі 
вважається, що 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) – величина постійна. 
Витрати на організацію та управління виробництвом включають статті як 

виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх обсяг вдається розрахувати з 
використанням відомого нормативу накладних витрат 𝑝𝑝𝑡𝑡  до безпосередніх 
виробничих витрат 𝐶𝐶𝐿𝐿
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(𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1, 𝐼𝐼̅̅ ̅̅  – середня прогнозована ціна одиниці матеріального ресурсу i-го виду у періоді 
планування t; 

Виробничі витрати включають витрати праці, безпосередньо пов’язані з випуском 
продукції 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡), а також витрати протягом планованого періоду t на експлуатацію та реновацію 
основного капіталу 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) й на організацію та управління виробництвом 𝐶𝐶𝑜𝑜
(𝑡𝑡). 

 
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском продукції, включають: 
1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи необхідні 

відрахування з фонду заробітної плати; 
2) вартість споживаної електроенергії, палива та інших нормованих 

факторів виробництва; 
3) поточні витрати на підготовку виробництва та плановий 

(профілактичний) ремонт обладнання. 
Тоді, 
 
                           𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡) = ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝐻𝐻

ℎ=1 𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + ∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡),                                        (14) 
 

де ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – індекс основного технологічного обладнання; 
𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – кількість одиниць устаткування, використовуваного на h-й технологічній 
операції в періоді планування t; 

𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – вартість поточного ремонту, споживаної електроенергії, палива та інших 

нормованих факторів виробництва на h-му основному технологічному обладнанні у періоді 
планування t; 

𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – складова заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування 

виробничого колективу підприємства в періоді планування t, яка припадає на одиницю продукції 
j-го найменування, що випускається. 

 
У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу включають 

статті витрат на реновацію його активної частини, яка вибуває у періоді t. Далі 
вважається, що 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) – величина постійна. 
Витрати на організацію та управління виробництвом включають статті як 

виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх обсяг вдається розрахувати з 
використанням відомого нормативу накладних витрат 𝑝𝑝𝑡𝑡  до безпосередніх 
виробничих витрат 𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡): 
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(𝑡𝑡), а також витрати протягом планованого періоду t на експлуатацію та реновацію 
основного капіталу 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) й на організацію та управління виробництвом 𝐶𝐶𝑜𝑜
(𝑡𝑡). 

 
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском продукції, включають: 
1) оплату праці основних і допоміжних робітників, включаючи необхідні 
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(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅ – кількість одиниць устаткування, використовуваного на h-й технологічній 
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виробничого колективу підприємства в періоді планування t, яка припадає на одиницю продукції 
j-го найменування, що випускається. 

 
У свою чергу, витрати на покриття зносу основного капіталу включають 

статті витрат на реновацію його активної частини, яка вибуває у періоді t. Далі 
вважається, що 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡) – величина постійна. 
Витрати на організацію та управління виробництвом включають статті як 

виробничих, так і позавиробничих витрат. Їх обсяг вдається розрахувати з 
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Підсумовуючи співвідношення (11), (13) та (16) наведено 
аналітичний вираз для функції , виробничих витрат у періоді 

планування t:

 (17) 

або у скалярному вигляді:

                                                                                                   (18) 

де Cj
(t)– змінна частина витрат, що припадають на одиницю 

продукції j -го найменування у періоді планування t:

                                                                                                   (19) 

ηt – постійна частина витрат у періоді планування t:

                                                                                                    (20) 

Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової 
діяльності.

Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від 
фінансової діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з 
нею приріст акціонерного капіталу на даному короткостроковому 
інтервалі планування t не здійснюються:

                                                                                                    (21) 

де FCFt – грошовий потік від фінансової діяльності 
підприємства за період планування t;

kt-1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у 
попередньому періоді планування (t-1), погашення яких 
здійснюється в поточному періоді t.

Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної 

                                              𝐶𝐶𝑂𝑂
(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡),                                                             (15) 
 

Представлено формулу для розрахунку виробничих витрат у періоді 
планування t, враховуючи співвідношення (13) – (15): 

 
 
         𝐶𝐶𝑃𝑃

(𝑡𝑡) = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡),                         (16) 
 

Підсумовуючи співвідношення (11), (13) та (16) наведено аналітичний вираз 
для функції 𝐶𝐶𝑡𝑡, виробничих витрат у періоді планування t: 

 
𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [(1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) (∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 +𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)], (17) 
 

або у скалярному вигляді: 
 
                         𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                                          (18) 

 
де 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- змінна частина витрат, що припадають на одиницю продукції j -го найменування 
у періоді планування t: 

 
                   𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡) +𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡)𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                   (19) 
 

𝜂𝜂𝑡𝑡 – постійна частина витрат у періоді планування t: 
 
                           𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) ∑ 𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 .                                       (20) 

 
Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової діяльності. 
Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від фінансової 

діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з нею приріст акціонерного 
капіталу на даному короткостроковому інтервалі планування t не здійснюються: 

 
                                          𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1,                                                 (21) 
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Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової діяльності. 
Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від фінансової 

діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з нею приріст акціонерного 
капіталу на даному короткостроковому інтервалі планування t не здійснюються: 

 
                                          𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1,                                                 (21) 

 
де 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – грошовий потік від фінансової діяльності підприємства за період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-

1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t. 
 
Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної структури 

формування компонент консолідованого грошового потоку: 
 

                                              𝐶𝐶𝑂𝑂
(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡),                                                             (15) 
 

Представлено формулу для розрахунку виробничих витрат у періоді 
планування t, враховуючи співвідношення (13) – (15): 

 
 
         𝐶𝐶𝑃𝑃
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(𝑡𝑡) + ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐶𝐶𝐶𝐶
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Підсумовуючи співвідношення (11), (13) та (16) наведено аналітичний вираз 
для функції 𝐶𝐶𝑡𝑡, виробничих витрат у періоді планування t: 
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(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖
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𝑗𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)], (17) 
 

або у скалярному вигляді: 
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(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                                          (18) 

 
де 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- змінна частина витрат, що припадають на одиницю продукції j -го найменування 
у періоді планування t: 

 
                   𝑐𝑐𝑗𝑗
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𝑖𝑖=1 (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡)𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                   (19) 
 

𝜂𝜂𝑡𝑡 – постійна частина витрат у періоді планування t: 
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1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t. 
 
Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної структури 

формування компонент консолідованого грошового потоку: 
 

                                              𝐶𝐶𝑂𝑂
(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑡𝑡𝐶𝐶𝐿𝐿

(𝑡𝑡),                                                             (15) 
 

Представлено формулу для розрахунку виробничих витрат у періоді 
планування t, враховуючи співвідношення (13) – (15): 

 
 
         𝐶𝐶𝑃𝑃

(𝑡𝑡) = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡),                         (16) 
 

Підсумовуючи співвідношення (11), (13) та (16) наведено аналітичний вираз 
для функції 𝐶𝐶𝑡𝑡, виробничих витрат у періоді планування t: 

 
𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [(1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖

(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) (∑ 𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 +𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑏ℎ
(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)], (17) 
 

або у скалярному вигляді: 
 
                         𝐶𝐶𝑡𝑡 = (1 + 𝛽𝛽𝑡𝑡) [∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ],                                          (18) 

 
де 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- змінна частина витрат, що припадають на одиницю продукції j -го найменування 
у періоді планування t: 

 
                   𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡) = (1 + 𝜂𝜂𝑡𝑡) ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖
(𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖

(𝑡𝑡) +𝐼𝐼
𝑖𝑖=1 (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡)𝑐𝑐𝐿𝐿,𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                   (19) 
 

𝜂𝜂𝑡𝑡 – постійна частина витрат у періоді планування t: 
 
                           𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 + 𝑝𝑝𝑡𝑡) ∑ 𝑏𝑏ℎ

(𝑡𝑡)𝑞𝑞ℎ
(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝑡𝑡)𝐻𝐻
ℎ=1 .                                       (20) 

 
Наведено елементарний склад грошового потоку від фінансової діяльності. 
Визначено розрахункову формулу для грошового потоку від фінансової 

діяльності, вважаючи, що емісія акцій і пов’язаний з нею приріст акціонерного 
капіталу на даному короткостроковому інтервалі планування t не здійснюються: 

 
                                          𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1,                                                 (21) 

 
де 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – грошовий потік від фінансової діяльності підприємства за період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-

1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t. 
 
Далі записано цільову функцію моделі за допомогою описаної структури 
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структури формування компонент консолідованого грошового 
потоку:

 (22) 

де    – консолідований грошовий потік від операційної та 
фінансової діяльності за період планування t, скоригований на 
величину  страхового резерву ((рядок 1415) розділу I «Власний 
капітал» балансу (рахунок 43)) [14].

Розглянуто формалізацію системи обмежень моделі 
підприємства.

Описано процедуру формування обмежень, що відображають 
виробничо-технологічний потенціал підприємства з випуску 
продукції власного асортиментного ряду.

Розрахунок величини виробничої потужності здійснено 
зіставленням наявних ресурсів виробництва з потребою у випуску 
товарної продукції та виявленням рівня можливості підприємства 
задовольнити цю потребу. Як вимірники виробничої потужності 
використано тимчасові вимірювачі, а саме: для визначення 
наявного ресурсу – ефективні фонди часу роботи основного 
технологічного устаткування, для визначення обсягів потреби – 
технологічну трудомісткість продукції.

Розглянуто виробничу систему, що складається з H груп 
основного технологічного обладнання, задіяного у виробництві J 
найменувань продукції. Введено такі позначення:

                    – кількість продукції j-го найменування, виробленої 
у плановому періоді t;

     – величина партії запуску продукції j-го найменування на 

h-й групі обладнання у плановому періоді t.
Середню кількість партій запуску продукції j-го найменування 

для h-ї групи устаткування у плановому періоді t визначено за 
формулою:

                                                                                                    (23) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) − 𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] +

+ 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, (22) 
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технологічного обладнання, задіяного у виробництві J найменувань продукції. 
Введено такі позначення: 

𝑚𝑚𝑗𝑗
(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1; 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – кількість продукції j-го найменування, виробленої у плановому 

періоді t; 
𝑑𝑑𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) – величина партії запуску продукції j-го найменування на h-й групі 
обладнання у плановому періоді t. 

Середню кількість партій запуску продукції j-го найменування для h-ї групи 
устаткування у плановому періоді t визначено за формулою: 

 

                                                   𝑧𝑧𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) =

𝑚𝑚𝑗𝑗
(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡)⁄ .                                                     (23) 

 
Визначено інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту 

групу устаткування в плановому періоді t, використовуючи (23): 
 

                                                     𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) = 1

𝑧𝑧𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡)⁄ .                                                       (24) 

 
Ефективний фонд часу роботи обладнання h-її технологічної групи 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡) 
розраховується на підставі нормативного фонду часу Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡)  (загальний час 
безперебійної роботи обладнання даної технологічної групи у планованому періоді 
t з урахуванням характеру виробництва та режиму роботи) і коефіцієнта технічного 
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 Визначено інтенсивність надходження продукції j-го 
найменування на h-ту групу устаткування в плановому періоді t, 
використовуючи (23):

                                                                                                    (24) 

Ефективний фонд часу роботи обладнання h-її технологічної 
групи xh

(t) розраховується на підставі нормативного фонду часу 
ФN,h

(t) (загальний час безперебійної роботи обладнання даної 
технологічної групи у планованому періоді t з урахуванням 
характеру виробництва та режиму роботи) і коефіцієнта технічного 
використання ϑh

(t) (частка часу, протягом якого на обладнанні 
виробляється продукція, або воно простоює в очікуванні) для 
періоду планування t [11]:

                                                                                                    (25) 

Наведено обмеження щодо виробничої потужності h-ї групи 
технологічного обладнання для періоду планування t, враховуючи 
зазначене вище:

                                                                                                    (26) 

Група виробничо-технологічних обмежень може бути 
розширена з урахуванням додаткових умов на мінімально 
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                                                                                                     (27) 
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(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1; 𝐽𝐽̅̅ ̅̅  – кількість продукції j-го найменування, виробленої у плановому 

періоді t; 
𝑑𝑑𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) – величина партії запуску продукції j-го найменування на h-й групі 
обладнання у плановому періоді t. 

Середню кількість партій запуску продукції j-го найменування для h-ї групи 
устаткування у плановому періоді t визначено за формулою: 
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(𝑡𝑡) =

𝑚𝑚𝑗𝑗
(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡)⁄ .                                                     (23) 

 
Визначено інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту 

групу устаткування в плановому періоді t, використовуючи (23): 
 

                                                     𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) = 1

𝑧𝑧𝑗𝑗,ℎ
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Ефективний фонд часу роботи обладнання h-її технологічної групи 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡) 
розраховується на підставі нормативного фонду часу Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡)  (загальний час 
безперебійної роботи обладнання даної технологічної групи у планованому періоді 
t з урахуванням характеру виробництва та режиму роботи) і коефіцієнта технічного 

використання 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡) (частка часу, протягом якого на обладнанні виробляється 

продукція, або воно простоює в очікуванні) для періоду планування t [11]: 
 
                                        𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) = 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡)Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡) .                                                          (25) 
 

Наведено обмеження щодо виробничої потужності h-ї групи технологічного 
обладнання для періоду планування t, враховуючи зазначене вище: 

 
                                 ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                           (26) 

 
Група виробничо-технологічних обмежень може бути розширена з 

урахуванням додаткових умов на мінімально допустимий розмір �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) 

партії продукції j-го найменування для періоду планування t: 
 
                                   𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≥ �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                                           (27) 

 
Обмеження на мінімально допустимий розмір партії продукції, що 

випускається, може бути обумовлено наявністю у підприємства контрактних 
зобов’язань з контрагентами. 

Другий блок фінансово-ресурсних обмежень моделі вибору оптимальної 
стратегії підприємства становить обмеження на розмір використовуваного 
виробничого капіталу ВрК𝑡𝑡 , який покриває сукупні виробничі витрати 
підприємства, що визначаються відповідно до виразу (17). 

Виробничий капітал ВрК𝑡𝑡 , підприємства включає власну ВОК𝑡𝑡−1 та позикову 
𝐾𝐾𝑡𝑡 складові. До того ж ВОК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t визначається як 
різниця власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 та необоротних активів НА𝑡𝑡−1: 

 
                                  ВОК𝑡𝑡−1 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1.                                              (28) 

 
Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими кредитами 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 

отриманими у періоді (t-1), виплачується у наступному періоді t. Отже, величина 
власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t повинна бути скоригована 
на суму основного боргу по кредиту 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого капіталу, 
сформованого для періоду планування t, матиме вигляд: 

 
                       ВрК𝑡𝑡 = ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.                         (29) 

 
З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг покриття 

виробничих витрат 𝐶𝐶𝑡𝑡 у плановому періоді t: 
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(𝑡𝑡) (частка часу, протягом якого на обладнанні виробляється 

продукція, або воно простоює в очікуванні) для періоду планування t [11]: 
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(𝑡𝑡) = 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡)Ф𝑁𝑁,ℎ
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(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅.𝐽𝐽
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Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими кредитами 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 

отриманими у періоді (t-1), виплачується у наступному періоді t. Отже, величина 
власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t повинна бути скоригована 
на суму основного боргу по кредиту 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого капіталу, 
сформованого для періоду планування t, матиме вигляд: 

 
                       ВрК𝑡𝑡 = ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.                         (29) 

 
З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг покриття 

виробничих витрат 𝐶𝐶𝑡𝑡 у плановому періоді t: 
 

використання 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡) (частка часу, протягом якого на обладнанні виробляється 

продукція, або воно простоює в очікуванні) для періоду планування t [11]: 
 
                                        𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) = 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡)Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡) .                                                          (25) 
 

Наведено обмеження щодо виробничої потужності h-ї групи технологічного 
обладнання для періоду планування t, враховуючи зазначене вище: 

 
                                 ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                           (26) 

 
Група виробничо-технологічних обмежень може бути розширена з 

урахуванням додаткових умов на мінімально допустимий розмір �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) 

партії продукції j-го найменування для періоду планування t: 
 
                                   𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≥ �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                                           (27) 

 
Обмеження на мінімально допустимий розмір партії продукції, що 

випускається, може бути обумовлено наявністю у підприємства контрактних 
зобов’язань з контрагентами. 

Другий блок фінансово-ресурсних обмежень моделі вибору оптимальної 
стратегії підприємства становить обмеження на розмір використовуваного 
виробничого капіталу ВрК𝑡𝑡 , який покриває сукупні виробничі витрати 
підприємства, що визначаються відповідно до виразу (17). 

Виробничий капітал ВрК𝑡𝑡 , підприємства включає власну ВОК𝑡𝑡−1 та позикову 
𝐾𝐾𝑡𝑡 складові. До того ж ВОК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t визначається як 
різниця власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 та необоротних активів НА𝑡𝑡−1: 

 
                                  ВОК𝑡𝑡−1 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1.                                              (28) 

 
Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими кредитами 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 

отриманими у періоді (t-1), виплачується у наступному періоді t. Отже, величина 
власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t повинна бути скоригована 
на суму основного боргу по кредиту 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого капіталу, 
сформованого для періоду планування t, матиме вигляд: 

 
                       ВрК𝑡𝑡 = ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.                         (29) 

 
З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг покриття 

виробничих витрат 𝐶𝐶𝑡𝑡 у плановому періоді t: 
 



223

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

криває сукупні виробничі витрати підприємства, що визначають-
ся відповідно до виразу (17).

Виробничий капітал BpKt, підприємства включає власну BOKt-1 та 
позикову Kt складові. До того ж BOKt-1 на початок планового періоду 
t визначається як різниця власного капіталу BKt-1 та необоротних 
активів HAt-1:

                                                                                                     (28) 

Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими 
кредитами Kt-1, отриманими у періоді (t-1), виплачується у на-
ступному періоді t. Отже, величина власного капіталу  на початок 
планового періоду t повинна бути скоригована на суму основного 
боргу по кредиту Kt-1.

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого 
капіталу, сформованого для періоду планування t, матиме вигляд:

                                                                                                    (29) 

З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг 
покриття виробничих витрат Ct у плановому періоді t:

                                                                                                     (30) 

Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище 
обмеження (5) на максимально доступний для періоду планування 
t обсяг кредитних ресурсів Kt, становитимуть обмеження 
передбачуваних величин ринкового попиту   Dj

(t)             на 
продукцію                            для періоду t:

                                                                                                    (31) 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності 
(1.5) на максимально доступний для періоду планування t об-
сяг кредитних ресурсів Kt з урахуванням обраного особою, що 
приймає рішення, порогового значення коефіцієнта автономії.

використання 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡) (частка часу, протягом якого на обладнанні виробляється 

продукція, або воно простоює в очікуванні) для періоду планування t [11]: 
 
                                        𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) = 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡)Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡) .                                                          (25) 
 

Наведено обмеження щодо виробничої потужності h-ї групи технологічного 
обладнання для періоду планування t, враховуючи зазначене вище: 

 
                                 ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                           (26) 

 
Група виробничо-технологічних обмежень може бути розширена з 

урахуванням додаткових умов на мінімально допустимий розмір �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) 

партії продукції j-го найменування для періоду планування t: 
 
                                   𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≥ �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                                           (27) 

 
Обмеження на мінімально допустимий розмір партії продукції, що 

випускається, може бути обумовлено наявністю у підприємства контрактних 
зобов’язань з контрагентами. 

Другий блок фінансово-ресурсних обмежень моделі вибору оптимальної 
стратегії підприємства становить обмеження на розмір використовуваного 
виробничого капіталу ВрК𝑡𝑡 , який покриває сукупні виробничі витрати 
підприємства, що визначаються відповідно до виразу (17). 

Виробничий капітал ВрК𝑡𝑡 , підприємства включає власну ВОК𝑡𝑡−1 та позикову 
𝐾𝐾𝑡𝑡 складові. До того ж ВОК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t визначається як 
різниця власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 та необоротних активів НА𝑡𝑡−1: 

 
                                  ВОК𝑡𝑡−1 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1.                                              (28) 

 
Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими кредитами 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 

отриманими у періоді (t-1), виплачується у наступному періоді t. Отже, величина 
власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t повинна бути скоригована 
на суму основного боргу по кредиту 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого капіталу, 
сформованого для періоду планування t, матиме вигляд: 

 
                       ВрК𝑡𝑡 = ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.                         (29) 

 
З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг покриття 

виробничих витрат 𝐶𝐶𝑡𝑡 у плановому періоді t: 
 

використання 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡) (частка часу, протягом якого на обладнанні виробляється 

продукція, або воно простоює в очікуванні) для періоду планування t [11]: 
 
                                        𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) = 𝜗𝜗ℎ
(𝑡𝑡)Ф𝑁𝑁,ℎ

(𝑡𝑡) .                                                          (25) 
 

Наведено обмеження щодо виробничої потужності h-ї групи технологічного 
обладнання для періоду планування t, враховуючи зазначене вище: 

 
                                 ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡), ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                           (26) 

 
Група виробничо-технологічних обмежень може бути розширена з 

урахуванням додаткових умов на мінімально допустимий розмір �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) 

партії продукції j-го найменування для періоду планування t: 
 
                                   𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≥ �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡), = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                                           (27) 

 
Обмеження на мінімально допустимий розмір партії продукції, що 

випускається, може бути обумовлено наявністю у підприємства контрактних 
зобов’язань з контрагентами. 

Другий блок фінансово-ресурсних обмежень моделі вибору оптимальної 
стратегії підприємства становить обмеження на розмір використовуваного 
виробничого капіталу ВрК𝑡𝑡 , який покриває сукупні виробничі витрати 
підприємства, що визначаються відповідно до виразу (17). 

Виробничий капітал ВрК𝑡𝑡 , підприємства включає власну ВОК𝑡𝑡−1 та позикову 
𝐾𝐾𝑡𝑡 складові. До того ж ВОК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t визначається як 
різниця власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 та необоротних активів НА𝑡𝑡−1: 

 
                                  ВОК𝑡𝑡−1 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1.                                              (28) 

 
Зазначено, що основна сума боргу за короткостроковими кредитами 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 

отриманими у періоді (t-1), виплачується у наступному періоді t. Отже, величина 
власного капіталу ВК𝑡𝑡−1 на початок планового періоду t повинна бути скоригована 
на суму основного боргу по кредиту 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 

Таким чином, балансове рівняння для елементів виробничого капіталу, 
сформованого для періоду планування t, матиме вигляд: 

 
                       ВрК𝑡𝑡 = ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡 = ВК𝑡𝑡−1 − НА𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.                         (29) 

 
З урахуванням виразу (29) отримано обмеження на обсяг покриття 

виробничих витрат 𝐶𝐶𝑡𝑡 у плановому періоді t: 
 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽

𝑗𝑗=1                                   (30) 
 

Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 

                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                   (30) 

 
Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 

максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 

                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                   (30) 

 
Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 

максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 

                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                   (30) 

 
Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 

максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 
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Наведена вище формалізація критеріальної функції та 
системи обмежень моделі формування оптимального варіанта 
стратегії розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику 
виробничої і фінансової сфер його ринкової діяльності дозволяє 
представити її у такому вигляді:

   (32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 
           

(37) 

де CF
t – консолідований грошовий потік від операційної та 

фінансової діяльності за період планування t;
ηt– ставка податку на прибуток у періоді планування t;
pj

(t) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го 
найменування у періоді планування t;

cj
(t) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го 

найменування у періоді планування t;
yj

(t) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у пе-
ріоді планування t;

Ft– постійні витрати виробництва у періоді планування t;
ωt – відсоткова ставка за позиковими коштами на період 

планування t;
Kt – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді 

планування t, погашення яких передбачається здійснити в 
наступному періоді (t+1);

Kt-1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у 
попередньому періоді планування (t-1), погашення яких 
здійснюється в поточному періоді t;

                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                   (30) 

 
Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 

максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 
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Rt – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» 
балансу підприємства (рахунок 43));

τi,h
(t) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування 

на h-ту групу технологічного обладнання в періоді планування t;
xh

(t)  – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї техно-
логічної групи у періоді планування t;

BOKt-1 – власний оборотний капітал підприємства на початок 
періоду планування t;

yj
(t) – мінімально допустимий обсяг продукції j-го найме-

нування, що випускається;
Dj

(t) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у пері-
оді планування t;

Mt – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються 
(визначається на основі коефіцієнта фінансової автономії);

ROEt – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для 
періоду планування t;

    – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу для періоду планування t.

Значення змінних
                  визначаються техніко-економічними та 

фінансовими умовами формування виробничої програми і є 
величинами зумовленими.

Значення змінних                                                                                                                                         
а також множина індексів J і H встановлюються особою, що 
приймає рішення, на етапі формування списку альтернативних 
варіантів виробничих стратегій.

Змінні                                                 а також максимально 
доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів  
задаються сценарієм.

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних 
змінних моделі (32) – (37).

Змінні                            складають блок ендогенних, що 
відображають елементний склад стратегії, що формується у 
моделі.

                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡.𝐽𝐽
𝑗𝑗=1                                   (30) 

 
Групу ринкових обмежень, з урахуванням введеного вище обмеження (5) на 

максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡, 
становитимуть обмеження передбачуваних величин ринкового попиту 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =
 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) на продукцію 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ) для періоду t: 
 
                                      �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ .                                         (31) 
 

Блок ризикових обмежень передбачає використання нерівності (1.5) на 
максимально доступний для періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝐾𝐾𝑡𝑡 з 
урахуванням обраного особою, що приймає рішення, порогового значення 
коефіцієнта автономії. 

Наведена вище формалізація критеріальної функції та системи обмежень 
моделі формування оптимального варіанта стратегії розвитку підприємства з 
урахуванням факторів ризику виробничої і фінансової сфер його ринкової 
діяльності дозволяє представити її у такому вигляді: 

 
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿𝑡𝑡) [∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡)) 𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝜔𝜔𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ] + 𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐾𝐾𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;   (32) 

 
                              ∑ 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝑚𝑚ℎ

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                               (33) 

 
                                 ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗

(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹𝑡𝑡 ≤ ВОК𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1 ;                             (34) 

 
                                           �̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) ≤ 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡), 𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ;                                    (35) 
 

                                            0 ≤ 𝐾𝐾𝑡𝑡 ≤ 𝑀𝑀𝑡𝑡;                                                          (36) 
            

                                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡,                                                            (37) 
 

де 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡 – консолідований грошовий потік від операційної та фінансової діяльності за період 
планування t; 

𝛿𝛿𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток у періоді планування t; 
𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ціна реалізації одиниці товарної продукції j-го найменування у періоді планування 
t; 

𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції j-го найменування у періоді 

планування t; 
𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – обсяг випуску товарної продукції j-го найменування у періоді планування t; 
𝐹𝐹𝑡𝑡 – постійні витрати виробництва у періоді планування t; 
𝜔𝜔𝑡𝑡 – відсоткова ставка за позиковими коштами на період планування t; 
𝐾𝐾𝑡𝑡 – обсяг залучених короткострокових кредитів у періоді планування t, погашення яких 

передбачається здійснити в наступному періоді (t+1); 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
�̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
�̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
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(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
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(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
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(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
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(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
�̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
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1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
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(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
�̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
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(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
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𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 
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періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 
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З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
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року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
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(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
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(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
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коефіцієнта фінансової автономії); 
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визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 
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виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 

𝐾𝐾𝑡𝑡−1 – обсяг залучених короткострокових кредитів у попередньому періоді планування (t-
1), погашення яких здійснюється в поточному періоді t; 

𝑅𝑅𝑡𝑡 – страховий резерв ((рядок 1415) розділу I «Власний капітал» балансу підприємства 
(рахунок 43)); 

𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ
(𝑡𝑡) – інтенсивність надходження продукції j-го найменування на h-ту групу 

технологічного обладнання в періоді планування t; 
𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) – ефективний фонд часу роботи обладнання h-ї технологічної групи у періоді 
планування t; 

ВОК𝑡𝑡−1 – власний оборотний капітал підприємства на початок періоду планування t; 
�̂�𝑦𝑗𝑗

(𝑡𝑡)- мінімально допустимий обсяг продукції j-го найменування, що випускається; 
𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡) – ринковий попит на продукцію j-го найменування у періоді планування t; 
𝑀𝑀𝑡𝑡 – верхня межа на обсяг кредитних ресурсів, які залучаються (визначається на основі 

коефіцієнта фінансової автономії); 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу для періоду планування t; 
𝑅𝑅𝑅𝑅�̂�𝑅𝑡𝑡 – порогове значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу для періоду 

планування t. 
 
Значення змінних 𝜏𝜏𝑗𝑗,ℎ

(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ , ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), 𝑐𝑐𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐹𝐹𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑡𝑡−1, 𝛿𝛿𝑡𝑡 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 

визначаються техніко-економічними та фінансовими умовами формування 
виробничої програми і є величинами зумовленими. 

Значення змінних �̂�𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 = 1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝑥𝑥ℎ

(𝑡𝑡) (ℎ = 1, 𝐻𝐻̅̅ ̅̅ ̅), ВОК𝑡𝑡−1, 𝑀𝑀𝑡𝑡, а також 
множина індексів J і H встановлюються особою, що приймає рішення, на етапі 
формування списку альтернативних варіантів виробничих стратегій. 

Змінні 𝑝𝑝𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐷𝐷𝑗𝑗

(𝑡𝑡)(𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝜔𝜔𝑡𝑡, а також максимально доступний для 
періоду планування t обсяг кредитних ресурсів 𝑆𝑆𝑡𝑡 задаються сценарієм. 

Перераховані вище змінні слід віднести до групи екзогенних змінних моделі 
(32) – (37). 

Змінні 𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑡𝑡) (𝑗𝑗 =  1, 𝐽𝐽̅̅ ̅̅ ), 𝐾𝐾𝑡𝑡 складають блок ендогенних, що відображають 

елементний склад стратегії, що формується у моделі. 
Таким чином, сформована модель (32) – (37) вибору оптимальної стратегії 

розвитку підприємства, яка зводиться до задачі цілочисельного лінійного 
програмування. 

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для вирішення задачі вибору 
оптимальної стратегії розвитку для основного виробництва на 3–4 квартали 2020 
року підприємства ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15].  

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент продукції основного 
виробництва включає 23 види виробів, кожен з яких характеризується змінними 
витратами на одиницю продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. Окрім того, 
відповідно до сценарію, що характеризує можливий варіант реалізації ринкової 
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Таким чином, сформована модель (32)–(37) вибору оптималь-
ної стратегії розвитку підприємства, яка зводиться до задачі 
цілочисельного лінійного програмування.

З метою верифікації розробленої моделі щодо вирішення 
задачі вибору оптимальної стратегії розвитку реалізуємо її для 
вирішення задачі вибору оптимальної стратегії розвитку для 
основного виробництва на 3–4 квартали 2020 року підприємства 
ПрАТ «ЕНКО» для трьох сценаріїв: песимістичного, реалістичного 
та оптимістичного. Для цього скористуємося інформацією про 
підприємство та даними про його економічну діяльність [14, 15]. 

Основним видом діяльності підприємства є виробництво 
електророзподільчої та контрольної апаратури. Асортимент 
продукції основного виробництва включає 23 види виробів, 
кожен з яких характеризується змінними витратами на одиницю 
продукції, мінімальним обсягом випуску та інтенсивністю 
надходження продукції на відповідне технологічне обладнання. 
Окрім того, відповідно до сценарію, що характеризує можливий 
варіант реалізації ринкової ситуації, для кожного з видів продукції 
визначається значення ціни реалізації та ринкового попиту. До 
того ж, відповідно до сценарію, визначаються рівні відсоткових 
ставок і максимально можливі обсяги короткострокових 
позикових коштів на основі кредитного рейтингу позичальника 
та прийнятного значення коефіцієнта автономії [14, 15].

Технологічне обладнання підприємства розподілене на 6 груп 
та характеризується максимальним ефективним часом роботи. 

Також відомі значення ставки податку на прибуток, постійних 
витрат виробництва, обсягу залучених короткострокових кредитів 
у попередньому періоді, страхового резерву, власного капіталу та 
оборотного капіталу на початок періоду планування.

Особою, що приймає рішення, прийняті граничні значення 
коефіцієнтів автономії та рентабельності власного капіталу.

Необхідно знайти оптимальний план виробництва, який 
забезпечує максимальну суму консолідованого грошового 
потоку від операційної та фінансової діяльності. До того ж 
він повинен бути не меншим мінімальної партії запуску і не 
більшим ринкового попиту, а також сумарно не перевищувати 
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ефективний час роботи обладнання. Також необхідно знайти 
суму залучених короткострокових кредитів у даному періоді. 
До того ж коефіцієнти автономії і рентабельності власного 
капіталу повинні бути не меншими прийнятного значення. Також 
повинен дотримуватися баланс грошових потоків від виробничої 
діяльності.

За результатами реалізації цієї моделі у середовищі Excel 
сформовані варіанти виробничих програм на 3-4 квартали 2020 
року для кожного з трьох розглянутих сценаріїв: песимістичного, 
реалістичного та оптимістичного, враховуючи попит, сформовані 
ринкові ціни та рівень ризику, прийнятний для особи, що 
приймає рішення. Варіанти виробничих програм оптимальної 
стратегії розвитку з їх основними характеристиками для кожного 
зі сценаріїв представлені на слайді.

Очікуваний консолідований грошовий потік у результаті 
реалізації оптимальної стратегії розвитку для песимістичного 
сценарію складе 4633264,73 грн. Обсяг залучених 
короткострокових кредитів за даних умов сягає 631424,00 грн. 
До того ж сформована виробнича програма для песимістичного 
сценарію для ПрАТ «ЕНКО» забезпечує значення коефіцієнта 
автономії, що складає 0,863, або 86,3%, рентабельності власного 
капіталу – 0,429, або 42,9%. Таким чином, значення коефіцієнта 
автономії є достатньо високим та відповідає нормативному, 
тобто підприємство може профінансувати 86,3% активів за 
рахунок власного капіталу. Разом з тим, відповідно до значення 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу, 42,9 грн. прибутку 
може бути згенеровано на кожну гривню залучених власних 
коштів за даних умов.

Очікуваний консолідований грошовий потік у результаті 
реалізації оптимальної стратегії розвитку для реалістичного 
сценарію складе 4174436,38 грн. Обсяг залучених 
короткострокових кредитів за даних умов сягає 323,00 грн. До того 
ж сформована виробнича програма для реалістичного сценарію 
для ПрАТ «ЕНКО» забезпечує значення коефіцієнта автономії, 
що складає 1,000, або 100%, рентабельності власного капіталу – 
0,447, або 44,7%. Таким чином, значення коефіцієнта автономії 
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є занадто високим, тобто можна стверджувати, що компанія 
використовує не весь свій потенціал. У разі, якщо існує потенціал 
для зростання компанії, збільшення частки ринку, збільшення 
обсягу продажів, підвищення ефективності роботи за рахунок 
залучення додаткових коштів, то доцільно залучати позикові 
кошти. Розрахунок ефекту фінансового левереджу дозволить 
отримати однозначну відповідь щодо доцільності таких дій. 
Разом з тим, відповідно до значення коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу, 44,7 грн. прибутку може бути згенеровано на 
кожну гривню залучених власних коштів за даних умов.

Очікуваний консолідований грошовий потік у результаті 
реалізації оптимальної стратегії розвитку для оптимістичного 
сценарію складе 6225796,14 грн. Обсяг залучених 
короткострокових кредитів за даних умов сягає 600000,00 грн. 
До того ж сформована виробнича програма для оптимістичного 
сценарію для ПрАТ «ЕНКО» забезпечує значення коефіцієнта 
автономії, що складає 0,869, або 86,9%, рентабельності власного 
капіталу – 0,603, або 60,3%. Таким чином, значення коефіцієнта 
автономії є достатньо високим та відповідає нормативному, 
тобто підприємство може профінансувати 86,9% активів за 
рахунок власного капіталу. Одночасно, відповідно до значення 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу, 60,3 грн. прибутку 
може бути згенеровано на кожну гривню залучених власних 
коштів за даних умов.

Висновки та пропозиції. Побудовані моделі дозволяють 
провести своєчасний вибір стратегії розвитку організації у 
швидкоплинних умовах ведення бізнесу та не вимагають значних 
часових, трудових і фінансових ресурсів.

Для розвитку дослідження задач, пов’язаних із вибором 
оптимальної стратегії розвитку, актуальним буде розробка 
варіанта динамічної моделі формування оптимальної стратегії 
підприємства з урахуванням фактору ризику його внутрішнього 
та зовнішнього середовища. Необхідність розробки такої моделі 
продиктована вимогами формування стратегії підприємства 
щонайменше на середньострокову перспективу, яка передбачає 
врахування динамічної мінливості її складових.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

В статье рассмотрены вопросы выбора, использования инструментов и ме-
тодов стратегического управления, разработки и выбора стратегии предприятия. 
Исследованы методы формирования стратегии развития предприятия, которые 
можно представить тремя группами: методами портфельного анализа, математиче-
скими методами, методами прогнозирования. Определено, что современные мето-
ды управления предприятием и механизмы принятия ключевых решений в бизнесе 
предполагают необходимость разработки процедуры как содержательного, так и 
количественного учета и оценки всего спектра возможных неопределенностей и 
рисков, сопровождающих рыночную деятельность хозяйствующего субъекта. По-
казано, что большинство предпринимательских рисков, подлежащих учету, коли-
чественной оценке и учету в экономико-математической модели предприятия, ох-
ватывают два основных вида рыночной деятельности хозяйствующего субъекта: 
производственную и финансовую. Построена экономико-математическая модель 
выбора оптимальной стратегии развития предприятия с учетом факторов риска по 
критерию максимизации суммы консолидированного денежного потока от опе-
рационной и финансовой деятельности, которая отражает как производственно-
технологические условия предприятия, так и особенности принятия решений на 
товарных и финансовых рынках. Эту оптимизационную модель реализовано для 
решения задачи выбора оптимальной стратегии развития для основного произ-
водства предприятия «ЭНКО», учитывая спрос, сложившиеся рыночные цены и 
уровень риска, приемлемый для лица, принимающего решение. Для пессимисти-
ческого, реалистического и оптимистического сценариев получены оптимальные 
производственные программы с учетом факторов риска по критерию максимиза-
ции суммы консолидированного денежного потока от операционной и финансовой 
деятельности. Показано, что данная модель позволяет провести своевременный 



231

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

выбор стратегии развития организации в быстроменяющихся условиях ведения 
бизнеса и не требует значительных временных, трудовых и финансовых ресурсов.

Ключевые слова: предприятие; оптимальная стратегия; развитие пред-
приятия с учетом факторов риска; модель; экономико-математическое моделиро-
вание.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING 
THE CHOICE OF OPTIMAL STRATEGY OF 
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE TAKING 
INTO ACCOUNT RISK FACTORS

In the article the questions of choice and use of tools and methods of strategic 
management, development, and selection of enterprise strategy. Studied methods of for-
mation of strategy of enterprise development that can be represented in three groups: 
methods of portfolio analysis, mathematical methods, methods of forecasting. It is de-
termined that the modern enterprise management methods and mechanisms for making 
key business decisions require the development procedure is both comprehensive and 
quantitative account and assess the whole spectrum of possible uncertainties and risks 
involved in the market activity of an economic entity. It is shown that the majority of the 
business risks to be taken into account, quantified and taken into account in mathematical 
model of the enterprise includes two main types of market activity of the entity: produc-
tion and financial. Built economic and mathematical model of optimal choice of strategy 
of enterprise development considering risk factors using the criterion of maximizing the 
sum of the consolidated cash flow from operating and financial activities reflects both the 
production and technological conditions of the enterprise and features of decision-mak-
ing in the commodity and financial markets. This optimization model is implemented to 
solve the problem of choosing the optimal development strategy for the main production 
enterprises “Enko” given the demand market prices and the level of risk is acceptable to 
decision-makers. For pessimistic, realistic and optimistic scenarios, the optimal produc-
tion program taking into account risk factors for the criterion of maximizing the sum 
of the consolidated cash flow from operating and financing activities. It is shown that 
this model allows for a timely selection of the company’s development strategy in fast-
changing business environment and does not require significant time, labor and financial 
resources.

Keywords: enterprise; optimal strategy; development of enterprise taking into 
account risk factors; model; economic and mathematical modeling.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 
РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Успішне виконання сучасною школою завдань, спрямованих на 
досягнення якості освітнього процесу, безпосередньо залежить від ефективної 
взаємодії працівників, що включені у різноманітні ланки системи управління. 
В таких умовах особливої уваги набувають питання управління педагогічним 
персоналом.

У статті розглянуто особливості управління людськими ресурсами в 
закладі загальної середньої освіти. Розкрито основні тенденції розвитку управління 
персоналом шкільної організації. Визначено комплекс умов, які суттєво впливають 
на рівень управління освітньої установи.

Аналіз особливостей освітнього середовища, правильна їх інтерпретація 
передбачає вибір ефективної стратегії управління людськими ресурсами. 
Установлено, що врахування керівниками специфічних особливості педагогічної 
праці, сприяє удосконаленню управління, зміцненню духовних, моральних основ 
колективу, впливає на свідомість і поведінку працівників.

Ключові слова:управління; освітнє середовище; людські ресурси;заклад 
освіти; школа.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти ставить 
нові завдання, щодо підвищення якості навчання і виховання 
учнів. Успішне виконання сучасною школою своїх завдань, 
спрямованих на досягнення якості освітнього процесу, сьогодні 
безпосередньо залежить від ефективної взаємодії всіх його 
учасників, перш за все, адміністрації та педагогічного персоналу.

Визначаючи педагогічний персонал навчального закладу як 
організовану частину трудового колективу загальноосвітнього 
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закладу, включену в процес реалізації здійснюваних ним 
педагогічних функцій, слід зазначити, що специфіка 
функціонування освітньої системи обумовлює необхідність 
поєднання як традиційних для загального менеджменту підходів 
до управління персоналом, так і особливих, які, перш за все, 
пояснюються реалізованими школою педагогічними функціями.

Оскільки персонал школи – переважно педагогічний, і на 
характеристику і поведінку його членів впливає специфіка 
діяльності (вчити, виховувати, подавати ідеальний приклад 
власної поведінки та ін.), то цілком закономірним є розгляд 
педагогічних умов управління персоналом школи, що визначають 
успішність управлінської діяльності, які обумовлені специфікою 
функціонування освітньої установи і реалізованих в його рамках 
педагогічних функцій [7]. 

У таких умовах особливої уваги набувають питання 
впорядкування відносин між людьми, що включені у різноманітні 
ланки системи управління закладу освіти. Дана позиція передбачає 
врахування керівником школи в своїй управлінській роботі 
фактор впливу на свідомість і поведінку своїх співробітників 
специфічних особливостей педагогічної праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
дослідженнями з управління педагогічним персоналом активно 
займаються як науковці, так і управлінці-практики. Зокрема, 
теорія колективу детально розроблена видатним представником 
вітчизняної педагогіки А. С. Макаренком. Проблемами 
управління навчальними закладами займалися такі вчені як: 
В. Афанасьєв, М. Дьяченко, В. Андрущенко, Н. Анциперова, 
В. Бегей, Ю. Конаржевський, В. Лазарев, В. Маслов, Г. Дмитренко, 
П. Третьяков, Т. Шамова, Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Лутай, 
М. Поташник, Л. Карамушка, Н. Коломінський, В. Крижко, 
С. Максименко, С. Подмазін, В. Юрченко К. Грищенко. Органі-
зацію управління навчальними закладами вивчали О. Боднар, 
Т. Рожнова, Б. Ренькас та ін.

Як бачимо, теоретико-методологічні питання управління 
персоналом загальноосвітніх закладів активно досліджуються. 
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Однак питання управління людськими ресурсами як джерела 
соціального розвитку залишилося поза увагою вітчизняних 
учених.

Постановка завдання. Мета статті полягає в ґрунтовному 
дослідженні управління людськими ресурсами як однієї з найбільш 
важливих сфер життєдіяльності освітньої організації, здатної 
підвищити її ефективність і продуктивність функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна школа 
вже друге десятиліття живе в умовах безперервного реформування. 
Змінюються зміст освіти, методи і форми, приходять нові 
технології, змінюються схеми фінансування. Крім того, в науці 
і практиці освіти останнім часом відбувається переосмислення 
таких категорій, як цілі освіти, місія і функції школи та ін. 

Школа – це організація, а значить, подібні речі неминуче 
ведуть до необхідності змін у взаємодіях працюють в ній людей. 
Потрібно сказати, що в сучасних умовах існують загальні риси, 
які можна віднести до будь-якої установи – як до навчального 
закладу, так і до комерційної структури. Коротко позначимо їх, 
оскільки вони мають безпосереднє відношення до особливостей 
роботи з персоналом. Це нестабільність, непередбачуваність 
соціально-економічної ситуації, що підтверджує поточна 
економічна криза.

Школа знаходиться в тих же умовах, що і будь-яка інша 
організація. Нестабільність зовнішнього ситуації – це той фактор, 
який безпосередньо впливає і на роботу з персоналом, і в цілому 
на формування організаційної структури установи.

Проте саме в освітнього закладу є особливості,що відрізняють 
його від комерційного підприємства. Вони принциповим чином 
позначаються на побудові взаємодії з співробітниками.

Великий вплив на діяльність закладу освіти має держава. 
Керівник окремо взятої школи не відповідає повною мірою 
за роботу своєї організації, вона регулюється державними 
структурами на місцевому і державному рівнях. Причому з 
одного боку це стосується жорсткої регламентації і стандартизації 
основний (освітньої) діяльності, з іншого – «супутніх» напрямків.



237

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Наслідком цієї специфіки стає обмеженість фінансових 
ресурсів не тільки щодо їх кількості, але і якості, маючи на увазі, 
що надходження грошей нерегулярне і складно спланувати, 
бюджетні кошти строго закріплені заздалегідь за статтями витрат, 
а позабюджетні слабо юридично обґрунтовані.

Те ж стосується обмеженості юридичних ресурсів. Заклади 
освіти мають вкрай низький рівень свободи у виданні локальних 
нормативних актів, що важливо з точки зору управління 
персоналом. Однак така ресурсна обмеженість веде до підвищення 
ролі ресурсів людських як найбільш «підвладних» керівнику.

Школа як організація несе величезну соціальну відповідальність 
перед суспільством за якість своєї діяльності, адже освіту не 
можна вирвати із загального контексту розвитку суспільства і 
держави. Таким чином, школа не просто надає освітні послуги, а 
й здійснює важливу соціальну місію.

Освітня організація традиційно відрізняється високим 
консерватизмом. Багато схем, стандартів, технологій діяльності 
існують в незмінному вигляді протягом десятиліть, а то й століть, 
тому дуже важко піддаються перетворенням навіть при зміні 
соціально-економічної ситуації. Як показують дослідження, 
що, якщо при взаємодії керівника з окремим співробітником 
здійснення змін ще можливо, то в плані організаційних процедур 
це зробити вже складніше. Практично змінити організаційну 
культури неможливо, оскільки вона не просто належить окремо 
взятій організації, а формувалася в освітньому середовищі на 
протязі ряду років.

Діяльність школи носить некомерційний характер, а тому 
мета освітнього закладу полягає не в максимізації одержування 
прибутку. Навіть приватні школи зазвичай не формулюють свої 
завдання таким чином, для державних же це повний нонсенс. 
Даний фактор визначає і специфіку роботи з персоналом. В 
умовах неможливості підрахунку ефективності діяльності в 
розмірах прибутку (найпростіший і зрозумілий спосіб) виникає 
питання критеріїв оцінки роботи як усієї шкільної організації, так 
і окремих співробітників.
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Соціально-економічна ситуація і освітні реформи призводять 
до того, що в сучасній школі з’являються нові напрямки 
діяльності, а деякі починають відігравати більш значиму роль. 
Так, виникає необхідність в більш грамотному фінансово-
економічному плануванні, оскільки освітні установи отримують 
більше фінансової автономії.

Важливими стають такі нетрадиційні для школи напрямки, як 
маркетинг і зв’язок з громадськістю. В першу чергу це викликано 
введенням подушного фінансування, в умовах якого навчальні 
заклади часто змушені конкурувати в боротьбі за учня. Пов’язано 
це і з загальним впливом школи не тільки як освітньої, а й як 
громадської організації в рамках свого району, міста, країни. 
Щодо закладу освіти починають фігурувати такі терміни, як 
імідж, бренд. Все частіше звучать поняття «менеджмент якості» і 
«стратегічний менеджмент» [4]. 

Кадровий склад освітньої установи в порівнянні з більшістю 
підприємств характеризується підвищеною однорідністю за 
професійною ознакою. Якщо в «класичній» компанії представлено 
кілька різнорідних професійних груп (наприклад, техноло-
ги, економісти, фахівці з інформаційних технологій, продажу 
тощо), то абсолютна більшість персоналу будь-якої школи  – це 
представники однієї спеціальності (педагог, вчитель).

За соціально-демографічними ознаками педагогічний колектив 
складають переважно жінки (близько 80% за даними на період 
2009–2019 рр.). У віці 30–50 років з вищою професійною осві-
тою (близько 80%). Така соціально-демографічна і професійна 
однорідність педагогічного колективу має свої плюси і мінуси з 
точки зору управління персоналом.

Важливе значення в роботі з працівниками освітнього закладу 
має процес планування, пошуку і підбору персоналу. Цей аспект 
вимагає особливого аналізу, оскільки людський ресурс в цілому  – 
один з найбільш значущих в організації. У школі ж він набуває 
особливого значення з кількох причин.

По-перше, кадри найбільш підвладні керівнику в рамках 
фінансової та матеріальної обмеженості ресурсів. По-друге, штат 
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навчального закладу – це перш за все педагоги, від якості праці 
яких залежить не тільки успішність самої шкільної організації, а 
й розвиток учнів.

Одне з основних напрямків в роботі з персоналом – набір 
співробітників. У цьому контексті можна говорити про такі три 
аспекти, як планування потреби в кадрах, їх пошук і підбір.

У школі при проведенні пошуку потенційних працівників на перше 
місце серед джерел виходять зовнішні, оскільки в окремих випадках 
існує можливість ротації всередині організації. Це може стосуватися 
тільки висунення на керівні посади з числа рядових педагогів, на всі ж 
інші позиції необхідно шукати кандидата «з боку».

Серед зовнішніх джерел відходить на другий план настільки 
популярний для комерційної середовища Інтернет. На даний 
момент вітчизняні освітні установи рідко публікують інформацію 
про вакансії на спеціалізованих сайтах, а вчителі майже ніколи 
не розміщують там свої резюме. Активно користуються школи 
оголошеннями про вакансії в друкованих ЗМІ. Але все ж швидше 
за все з часом ці два джерела поміняються місцями по значущості.

З іншого боку, потрібно відзначити, що педагоги нерідко 
(частіше, ніж працівників інших спеціальностей) підбирають 
роботу по фактору близькості до місця проживання, тому велике 
значення мають публікація оголошень в районній пресі, а також 
розміщення їх на будівлі самого навчального закладу. Найчастіше 
шукає роботу вчитель просто насамперед обходить або обдзвонює 
всі освітні установи свого району.

Традиційно сильний зв’язок шкіл з профільними педагогічними 
вузами та коледжами. У комерційному середовищі далеко не 
завжди готові взяти молодого фахівця, оскільки вважається, що 
освіта занадто відірвана від реальної виробничої практики. Для 
педагогічних працівників цей розрив значно менше. Інакше 
кажучи, методика викладання в школі (якщо тільки в ній не 
особлива система освіти) мало чим відрізняється від тієї, якої 
навчають студентів, до того ж в навчанні досить ефективна і 
тривала педагогічна практика. Таким чином, цей метод, мабуть, і 
залишиться одним з провідних.
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Для освітніх установ практично закритий такий спосіб 
пошуку персоналу, як кадрові агентства, оскільки в бюджеті не 
закладено коштів на подібні послуги. При цьому висока роль 
державної біржі праці, послугами якої майже не користуються 
комерційні організації. Крім того, відомості про вакансії в школах 
зазвичай «стікаються» до районних управлінь освіти, куди може 
зателефонувати педагог, який шукає роботу. Це специфічне 
джерело пошуку кандидатів саме для освітніх установ.

З процесом підбору персоналу на педагогічні посади 
складається цікава ситуація. Виходячи зі здорового глузду 
очевидно, що ця процедура для школи обов’язкова, тим більше 
що у всіх на слуху ситуації жорсткого поводження вчителів 
зі школярами. Ясно, що робота з дітьми дуже відповідальна, 
кандидату потрібно володіти рядом особистісних якостей, а 
головне – не мати протипоказань. Непогано б перевіряти і його 
професійні вміння. Однак в більшості шкіл ніякого спеціального 
конкурсу не проводиться.

Пов’язано це з тим, що всі останні роки вакансії серйозно 
перевищували кількість претендентів. За винятком поодиноких 
«елітних» шкіл, директор був би радий знайти на порожнє місце 
будь-кого. Практично будь–який претендент приймався на 
роботу, якщо мав профільну освіту (а іноді і без неї). Ситуація 
з точки зору адміністрації цілком зрозуміла, але тим не менше 
підбір персоналу – це не тільки метод відбору співробітників в 
умовах конкурсу, але перш за все можливість упевнитися, що 
людина буде ефективно працювати.

Потрібно сказати, що в самий найближчий час ситуація дещо 
змінюється. У період кризи робота в школі видається гарантією 
стабільного, нехай і невеликого, доходу, соціальних пільг тощо. 
Кількість кандидатів на вакансії збільшилася, в деяких випадках 
з’явився конкурс і на рядові посади.

І тут на перший план виходить інша проблема – в освітніх 
установах нікому організовувати процес підбору персоналу. 
Зазвичай все зводиться до вивчення трудової книжки і бесіди 
з кандидатом. Цим займаються завучі або директор, у яких для 
кваліфікованої співбесіди немає ні часу, ні профільних знань.
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Таким чином, пошук співробітників для навчального закладу 
має свою специфіку з точки зору дієвості різних методів. 
Найбільшу ж проблему на даний момент складає організація 
ефективної системи підбору фахівців.

Однак процес наймання і обліку персоналу, соціального 
забезпечення і управління умовами праці традиційно найбільш 
сильно розвинені в освітніх установах. Документи, як правило, 
заповнюються досить скрупульозно, дотримуються всі необхідні 
соціальні гарантії. Крім заходів, встановлених законом, зазвичай 
існує профспілковий комітет, у завдання якого входить підтримка 
додаткового соціального забезпечення (культурні заходи, пільгові 
путівки в санаторії та ін.). Незважаючи на відсутність в школі 
серйозного шкідливого фактора, ведеться робота з охорони праці 
та організації робочого простору.

Потрібно відзначити, що в умовах державної школи важливо 
заохочувати і розвивати ці аспекти, оскільки вони є особливою 
конкурентною перевагою для багатьох фахівців при виборі в 
якості місця своєї роботи саме освітнього закладу.

Важливе значення в управлінні персоналом освітньої установи 
має також мотивація. Під цим поняттям мається на увазі процес 
спонукання співробітників до діяльності для досягнення цілей 
організації [5].

В силу особливостей педагогічної діяльності, спрямованої на 
навчання і виховання, нематеріальне заохочення має важливе 
значення для вчителя, стаючи мірилом його успішності. 
Інакше кажучи, однією з провідних є потреба в повазі, подяці, 
усвідомленні суспільством цінності педагогічної праці.

Встановлено і те, що досить високо в ієрархії мотивів для 
педагогів є досягнення безпеки – бажання мати стабільну роботу, 
соціальні гарантії, відсутність ризику, комфортне робоче місце 
тощо. Присутні і фактори афіліації, досягнення справедливості. 
На більш низьких позиціях за виразністю знаходяться самостій-
ність, потреба у змаганні та владі [3].

Виходячи з цього, можна зробити висновок про специфіку 
побудови системи мотивації в школі. На перше місце виступають 
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такі соціально-психологічні методи мотивування, як моральне 
стимулювання, участь в управлінні, відношення керівництва, 
розвиток спілкування в колективі, професійний і кар’єрний ріст 
тощо. На другому місці – адміністративні методи, що включають 
видання наказів і розпоряджень, апеляцію до положень і 
посадових інструкцій, спостереження за правилами внутрішнього 
розпорядку та ін. І, нарешті, на третьому місці стоять економічні 
методи, такі, як преміювання, додаткові пільги, надбавки, 
одноразові виплати тощо. Обмеження їх використання пов’язане 
з малими фінансовими можливостями директорів, «низькою 
якістю фінансів», а також з недостатнім рівнем економічної 
грамотності адміністрації шкіл.

У цьому напрямку роботи з персоналом є досить цікава 
специфіка, коли традиційно найсильніші методи йдуть на другий 
план. Якщо керівник комерційного підприємства буде в першу 
чергу вибудовувати систему матеріального стимулювання, то 
директор освітнього закладу повинен розробляти ефективну 
модель нематеріальних заохочень.

Важливим напрямком роботи керівника освітньої організації 
є формування організаційної культури школи та управління 
трудовими відносинами. До компонентів організаційної 
культури компанії можна віднести: психологічний клімат, певні 
норми, особливості поведінки у взаємодії (ритуали, церемонії, 
мова), культурні цінності та світогляд. Управління нею і, 
зокрема, трудовими відносинами працівників – серйозний ресурс 
підприємства [2].

Для директора організаційна культура – надзвичайно 
перспективний і гідний об’єкт управління, хоча і складний. 
Незважаючи на зовнішню схожість освітніх установ, реальна 
культура в них відрізняється різними критеріями. Складність для 
керівника школи полягає у відсутності достатнього рівня вмінь 
щодо її аналізу і планування змін.

В управлінському словнику директорів часто немає слів для 
позначення явищ, пов’язаних з культурою. Дії, які вони роблять 
в цьому напрямку, часто неусвідомлені, або інтуїтивні, хоча 
можуть бути досить ефективними.
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Наступна група напрямків пов’язана з супроводом 
співробітників під час роботи. Починається вона з організації 
адаптації нового члена трудового колективу, а також включає всі 
види і форми розвитку персоналу. До них відносять наставництво, 
планування кар’єри, заміщення посад, ротацію всередині 
організації, професійне і соціально-психологічне навчання, 
участь в проектних групах і ін.

Говорячи про особливості організації розвитку персоналу в 
освітній установі, потрібно відзначити, що деякі методи в даному 
процесі традиційно сильні. Це періодичні курси підвищення 
кваліфікації для педагогічних і керівних працівників, розвинена в 
багатьох школах система наставництва, залучення сил професійних 
методичних об’єднань усередині навчального закладу, а також 
на рівні району / міста. Існує і практика формування кадрового 
резерву на заміщення керівних посад. Велике значення мають 
конкурси професійної майстерності [6].

Недостатньо сформоване і вимагає розвитку соціально-
психологічне навчання співробітників шкіл. Педагогам необхідно 
оволодіти не тільки новими професійними технологіями, але 
і вдосконалювати особистісні якості і вміння в тренінговому 
режимі. На перший план тут виходять профілактика емоційного 
вигорання, прищеплення навичок організації групової роботи і ін.

Специфічним методом розвитку для вчителів можуть стати 
індивідуальні заняття з психологом з опрацювання проблем, які 
виникають в спілкуванні з учнями, подачі матеріалу тощо. Однак 
на даний момент для цього немає відповідного ресурсу ні всере-
дині навчальних закладів, ні на рівні управлінь освіти. Не завжди 
розуміють необхідність таких заходів і директори шкіл.

Одним з найважливіших напрямків в роботі з кадрами є 
оцінка і атестація персоналу. Вони служить для визначення 
відповідності працівника займаній посаді, прийняття рішень 
з кадрових переміщень, розвитку персоналу та оплати праці. 
Існує безліч способів оцінки та атестації працівників. Зокрема – 
метод інтерв’ювання, анкетування, спостереження, тестування, 
експертні оцінки, ділова гра, програмований контроль і ін. У 
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школі, безумовно, така діяльність здійснюється. Крім того, всі 
члени педагогічного колективу зобов’язані проходити періодичну 
атестацію. Від її результатів залежить рівень заробітної плати.

Однак потрібно відзначити два моменти. По-перше, форми і 
методи оцінки та атестації співробітників, а також самі їх критерії 
серйозно застаріли. Враховуються лише три чинники: аналіз 
документів про роботу, самозвіт і проведення контрольного уроку 
/ заняття. По-друге, процедура атестації сьогодні в більшості 
освітніх установ проходить формально, без належного якості.

Тим часом сам по собі напрямок оцінки та атестації дуже 
важливий для школи. Це найпотужніший інструмент управління 
персоналом, який практично не використовується керівниками. 
Для перебудови даної системи потрібне втручання держави, 
проте кожен керівник може побудувати внутрішню систему 
оцінки співробітників.

Важливим інструментом ефективної взаємодії між 
співробітниками є раціональна організаційна структура 
управління організації. Оргструктура не просто відтворює 
специфіку діяльності компанії, вона демонструє результативність 
управлінських впливів, відображає поділ на відділи, розподіл 
функціоналу, ієрархію підпорядкування.

Для більшості сучасних навчальних закладів характерні 
традиційні ієрархічні структури, які, як відомо, не мають успіху в 
умовах проведення змін.

Якщо лінійний зв’язок в освітній установі зазвичай досить 
налагоджений і результативний, то між відділами реалізовувати 
його важко. Особливо це стосується командної взаємодії. 
Великі труднощі виникають при спробах створення робочих 
і проектних груп (команд), оскільки принцип взаємодії в них – 
вирівнювання статусів, що дуже складно реалізувати в жорстко 
ієрархічної структурі школи. Проте саме у формуванні більш 
гнучких оргструктур – великий потенціал управління шкільною 
організацією.

Висновки та пропозиції. Питання сучасного стану управління 
педагогічним персоналом у закладах загальної середньої освіти 
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є актуальним, тому що педагогічний колектив (співробітники) 
– це, перш за все, стратегічний ресурс, на якому засновані всі 
успіхи і надії навчального закладу, і, одночасно, люди з їхніми 
цілями, потребами і проблемами. Оскільки всі цілі організації 
досягаються через людей, тому саме управління педагогічним 
персоналом має бути на першому місці серед інших компонентів 
менеджменту закладу освіти. Про це повинен пам’ятати кожний 
керівник закладу загальної середньої освіти.

Складність управління людськими ресурсами в закладі освіти 
полягає в тому, що люди за своїм характером відрізняються 
від інших ресурсів і потребують особливих підходів і методів 
управління. Специфіка людських ресурсів виражається в 
тому, що, по перше, люди наділені інтелектом, їхня реакція на 
управління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це 
означає, що процес взаємовідносин є двостороннім; по друге, 
люди постійно вдосконалюються і розвиваються; по третє, 
відносини ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки 
трудове життя людини може тривати впродовж 30–50 років; по 
четверте, люди приходять в організацію усвідомлено, з певними 
цілями і мотивами.

Таким чином, можна зробити висновок, що управління 
педагогічним персоналом загальноосвітнього закладу буде 
ефективним, при умові комплексного забезпечення педагогічних 
умов. А саме, в шкільній організації доцільно проводити кадрову 
політику в усіх напрямках роботи з співробітниками. Це повинно 
робитися з урахуванням специфіки та адаптацією традиційних 
методів управління персоналом до умов школи.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Успешное выполнение современной школой задач, направленных 
на достижение качества образовательного процесса, напрямую зависит от 
эффективного взаимодействия работников, включенных в различные звенья 
системы управления.  В таких условиях особого внимания приобретают вопросы 
управления педагогическим персоналом.

В статье рассмотрены особенности управления человеческими ресурсами 
в заведении общего среднего образования. Раскрыты основные тенденции развития 
управления персоналом школьной организации. Определен комплекс условий, 
которые существенно влияют на уровень управления образовательного учреждения.

Анализ особенностей образовательной среды, правильная их интерпретация 
предполагает выбор эффективной стратегии управления человеческими ресурсами.  
Установлено, что принятие во внимание руководителями специфических 
особенностей педагогического труда, способствует совершенствованию управления, 
укреплению духовных, нравственных основ коллектива, влияет на сознание и 
поведение работников.

Ключевые слова: управление; образовательная среда; человеческие 
ресурсы; образовательное учреждение; школа.
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PECULIARITIES OF HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Successful performance of the modern school tasks aimed at achieving the qual-
ity of the educational process depends directly on the effective interaction of employees 
involved in different parts of the management system.  In such circumstances, special at-
tention is paid to the management of teaching staff.

The article deals with the peculiarities of human resources management in the 
institution of general secondary education. The basic tendencies of development of person-
nel management of school organization are revealed. A set of conditions that significantly 
influence the level of management of an educational institution has been determined.

The analysis of the peculiarities of the educational environment, their correct in-
terpretation implies the choice of an effective human resources management strategy.  It 
is established that taking into account the leaders of specific features of pedagogical work, 
helps to improve management, strengthen the spiritual and moral foundations of the team, 
affects the consciousness and behavior of employees.

Keywords: management; educational environment; human resources; education-
al institution; school.
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РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В ПІДВИЩЕННІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

Автори даної статті видзначають, що головною причиною отримання 
незадовільного результату при реалізації більшості економічних проєктів саме у 
морський галузі, вважаються помилки при формуванні команд проєкту – екіпажу 
морських суден. Так, більше 75% аварійних ситуацій у торговому флоті виника-
ють внаслідок «людського фактора», що впливає на кінцевий системний результат 
економічної та виробничої діяльності.

Статистика багатьох аварій суден, що сталися в останнє десятиліття 
показує, що жоден з елементів системи судноплавства не знаходиться від них осто-
ронь, оскільки суднові екіпажі, судновласники, фрахтователи, одержувачі вантажів, 
класифікаційні товариства та інші організації, пов’язані з морським перевезенням, всі 
вони утворюють ризики на морі - небезпеки. Недоліки у визначенні управління без-
пекою судноплавства і зменшенні ризиків на морі, безсумнівно, будуть проявлятися в 
іншому місці (перевезеннях на суші і повітрі). Тому всі, хто задіяний в економічному 
морському сервісі, від персоналу на борту судна до директора судноплавної компанії 
і керівництва національної морської адміністрації, несуть відповідальність за без-
пеку мореплавства і тому повинні вживати всіх необхідних заходів щодо мінімізації 
аварійних подій на морі та портових спорудах від існуючих загроз.
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Незважаючи на таку колективну відповідальність за забезпечення безпеки 
судноплавства, головною причиною більшості інцидентів на морі є людський фак-
тор – що описує можливість прийняття людиною помилкових або алогічних рішень 
в конкретних ситуаціях на морі. Правильне поєднання здібностей людини і можли-
востей машини (морського судна) істотно підвищує ефективність систем «людина 
– машина» і обумовлює оптимальне використання людиною технічних засобів за їх 
прямим призначенням.

На жаль, адекватної методології, яка б дозволила одночасно імплементувати 
комплексно, адаптивну систему безпеки судноплавства і підвищення кваліфікації 
персоналу морських компаній та суден (екіпажів). А отже, в умовах економічної 
кризи та неповної визначеності обсягів робіт, на сьогодні такої методології не існує. 
Крім того, існуючі економічні засоби не враховують специфіку людського фактора 
та умови виконання робіт такими неоднорідними судновими командами як екіпаж, а 
саме підвищений рівень небезпеки, замкнутий простір, травмування, загибель члена 
команди, неможливість проведення замін єкіпажу у морі, інтернаціональний склад, 
мовний бар’єр тощо. 

Ключові слова: економічні підходи; безпека судноплавства; людський фак-
тор; екіпаж судна; людина – машина.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні 
економічні дослідження різних аспектів безпеки мореплавства 
свідчать про актуальність стандартів безпеки на морі та ціну 
людських помилок. Міжнародна морська статистика веде облік 
загибелі суден і аварійності на флоті за кваліфікацією причин 
виникнення аварійних подій. Факторами цих аварійних подій є: 
людський фактор, негода, втрата остійності і непотоплюваності 
судна, навал суден на стаціонарні берегові об’єкти, посадка на 
грунт, мілину, зіткнення суден, пожежі і вибухи на суднах, вихід з 
ладу механізмів, технічних засобів навігації та інше.

Головною причиною отримання незадовільного результату 
при реалізації більшості проєктів вважаються помилки при фор-
муванні проєктних команд (екіпажу сдна). Так, більше 75 % ава-
рійних ситуацій на флоті виникають внаслідок «людського фак-
тору» – широкого кола соціальних та психофізіологічних якостей 
особи, які певним чином впливають на економічний результат її 
виробничої діяльності. Крім того, існуючі методи та інструменти 
не враховують специфіку формування і умов виконання проєк-
тів такими командами, як судновий екіпаж, а саме: підвищений 
рівень небезпеки, неможливість проведення замін в ході рейсу, 
інтернаціональний склад, мовний бар’єр тощо. А з урахуванням 
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катастрофічних наслідків помилкових дій практично кожного 
члену екіпажу судна, запропоноване дослідження можна вважати 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
питань планування й формування команд управління проєктами 
присвячено багато праць зарубіжних та вітчізняних учених, се-
ред яких варто відзначити Майстер Д. М., Мехркенс Х. Х.,  Гай-
джер П. М., Руссо Дж. Дж., Пітерська В. М., Захарченко О. В.,  
Ланчуковський В. В., Хабибулін А. Г., Лазарева В. В., Зинченко В. 
П., Бойко В. Д., Мальцева А. С., Нікольський В. В., Гушля Л. О. та 
інших [1-5; 7-9; 11; 13; 14]. 

Метою дослідження є проаналізувати знання та методологію 
в сфері загальної теорії менеджменту, стратегічне, тактичне й 
оперативне планування персоналу, статистику аварійних подій, 
спеціальні знання і стандарти, що відносяться до прикладної об-
ласті (питання безпеки судноплавства, експлуатації морського 
транспорту).

Викладення основного матеріалу дослідження. Людський 
фактор – багатозначний термін, що описує можливість прийнят-
тя людиною помилкових або алогічних рішень в конкретних 
ситуаціях [1]. Конструктори різної техніки, пристроїв, механізмів 
намагаються передбачити, уникнути і зменшити наслідки такої 
поведінки людини. Термін використовується в психології, 
економіці, інжинірингу, індустріальному дизайні, статистиці, 
ергономіці і антропометрії.

Вираз людський фактор часто використовується, як пояснення 
причин катастроф і аварій, які спричинили за собою різні збитки 
або людські жертви. Правильне поєднання здібностей людини і 
можливостей машини істотно підвищує ефективність систем «лю-
дина – машина» і обумовлює оптимальне використання людиною 
технічних засобів відповідно до їх призначення. Найбільш повно 
такий облік здійснюється при проектуванні діяльності людини в 
соціосистемі «людина – машина» [2]. Наприклад в ергономічний 
системі: розглядається ергатична система «людина – машина», 
взаємна пристосованість цих елементів, функції які вони вико-
нують; умови, при яких досягається потрібна ефективність і 
надійність роботи такої системи [8; 12].
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Для забезпечення безпеки судноплавства надзвичайно важливо 
враховувати вплив особистого аспекту суднового персоналу, так 
званого «людського фактора», який присутній в кожній ланці си-
стем управління на березі і на судні [4]. Під «людським фактором» 
розуміється широке коло психологічних і психофізіологічних 
якостей, якими різною мірою володіють люди і які певним чином 
впливають на якість і ефективність їх виробничої діяльності [2]. 
Людський фактор залежить від:
−	 соціальних умов – політики судновласника, національності, 

умов найму (контракту), відданості компанії (лояльності);
−	 умов праці та побуту, стану здоров’я, витривалості, 

стомленості, наявності стресових ситуацій, харчування, побу-
тових умов, організації відпочинку;

−	 умов на судні – особливостей конструкції, дисциплінарної 
практики, обслуговування судна, рівня механізації і 
автоматизації;

−	 діючих правових норм ІМО, МОП, держави прапора, держави 
порту, профспілок;

−	 підготовленості і здібностей – освіти, знань, кваліфікації, 
тренованості, професійних навичок;

−	 виду виконуваної роботи, умов на робочому місці, взаємин з 
іншими членами екіпажу, морального клімату на судні;

−	 інших чинників: порушення біологічного ритму життя через 
зміни часових поясів, гіподинамії, відриву від будинку і близь-
ких людей, обмеженості спілкування та ін. 

Людський фактор має вирішальне значення, якщо орієнтація 
тільки на управління «трудовими ресурсами» і «штатом» без ура-
хування організаційної та професійної культур, індивідуальних 
особливостей членів команд (екіпажу судна) та інших погано 
ідентифікованих і вимірюваних характеристик команд, часто при-
зводить до конфліктів, труднощів «на рівному місці» і неуспіху 
всього проєкту (рейсу судна) [3].

Про те, що на суднах в цьому відношенні ще далеко не все 
в порядку, розповідають фахівці, які переконуються в цьому з 
власних спостережень. У своїй статті президент Міжнародної 
асоціації морських лоцманів Н. Mehrkens [4], розглядаючи роль 



253

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

«людського» елемента в запобіганні аварій і забруднення навко-
лишнього середовища, вказує на ті «чинники ризику», з якими 
лоцмани зустрічаються на деяких судах:
−	 погано підготовлена   команда (екіпаж судна). Непомітно будь-

яких поліпшень в результаті введення в дію МКУБ і Конвенції 
ПДМНВ – 78/95 iз поправками [8];

−	 втомлені члени екіпажу, робоче навантаження на членів 
екіпажу драматично зросла за останні роки;

−	 відволікання членів екіпажу від своїх прямих обов’язків для 
виконання відірваних від реального життя процедур;

−	 незадовільний технічний стан обладнання;
−	 невідповідність рівня сучасного «передового» навігаційне та іншого 

обладнання на судні рівнем підготовки членів екіпажу [5; 6].
Незважаючи на впровадження в практику судноплавства 

найпередовіших досягнень економічної науки й техніки, ви-
користання при будівництві та обладнанні суден інноваційних 
технологій, щорічно у морі відбуваються трагедії, десятки суден 
тонуть, горять, вибухають, нарешті – просто безслідно зникають, 
гинуть сотні людей.

Аналізуючи відомості про втрати торгових флотів 15 держав 
за останні 25 років згідно зі статистичними даними Англійського 
Ллойда, в другій половині ХХ століття щорічно гинули 600–600 
суден, що становило 3-4 % загального числа суден світового фло-
ту, що знаходилися в експлуатації. Однак уже напочатку минулого 
століття відносні втрати морських суден знизилися до 1,5 %, а в 
1955 році досягли абсолютного мінімуму і склали всього 0,5 %. У 
період з 1955 по 1967 рр. абсолютні втрати суден монотонно зро-
стали і досягли 0,76 %. З 1967 по 1977 рр. абсолютні втрати суден 
зберігалися приблизно на одному рівні [7].

Однак внаслідок значного зростання числа суден в світовому 
флоті відносні втрати в цей період знижувалися, досягнувши 
мінімуму в 1977 році (0,5 % по числу суден і 0,27 % по тоннажу). 
У наступні роки втрати, як за кількістю суден, так і по тоннажу 
стрімко стрибкоподібно зросли. Так, в 1999 році відносні втрати 
суден із валової місткості практично подвоїлися в порівнянні з 
1989 роком (із 0,27 до 0,53 %).
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Виходячи з стабільності статистичних даних про втрати суден, 
можна прогнозувати зміну ризику загибелі та ймовірний характер 
аварії судна, за гранічними параметрами на найближче майбутнє.

 Слід зазначити, що співвідношення між різними категоріями 
аварій є досить стійкою величиною. Так, за аналізовані 11 років 
спостерігалося лише незначне перерозподіл між числом випадків 
загибелі через втрату остійності і посадок на грунт. Збільшення 
відносної кількості суден, що перекинулися – симптом тривож-
ний, так як ці аварії загрожують найбільш високим ризиком для 
людського життя. В цей же проміжок часу дещо зросла відносна 
кількість пожеж, що пов’язано з ростом чисельності танкерів і 
суден, що транспортують зріджені гази [8].

Як випливає із статистичних даних, середній розмір загиблого 
судна значно менше середнього розміру експлуатованого судна. 
Це свідчить про те, що ризик загибелі для малих суден суттєво 
вище, ніж великих [7]. За співвідношенням кількості суден в двох 
перших категоріях (нові та середнього віку) і в двох останніх 
(застарілі і занадто старі судна) можна з достатньою ймовірністю 
зробити висновок про повний і загальний середній вік флотів 
світу. Як вже говорилося найбільш «молодим» є торговий флот 
Японії – вказане відношення для нього становить: (39 + 50) / (31 + 
7) = 2,342. «Найстаршим» можна вважати грецький флот: 16/134 
= 0,119, за яким, у міру зростання коефіцієнта, слідують: Панама 
(0,154), Філіппіни (0,174), Італія (0,244), Великобританія (0,250), 
Ліберія (0,263) та Іспанія (0,887).

Для всієї досліджуваної групи (2500 суден) зазначене 
співвідношення становить 0,452, причому, тільки 9,3 % загиблих 
суден молодше 6 років, зате 41,7 % – досягли 21 року. Однак 
наведені дані свідчать зовсім не про те, що будь-яке відносно ста-
ре судно – джерело аварії, а скоріше про те, що світовий торго-
вельний флот має вельми поважний середній вік. За типами суден 
втрати розподілилися наступним чином (рис. 1): 1034 од. (69 % 
загального числа) складають судна, що перевозять генеральні 
вантажі; потім слідують суховантажі – 121 (8,1 %) і танкери, 
що перевозять нафту і нафтопродукти, – 193 (12,9 %). На частку 
всіх інших типів суден (152) припадає лише близько 10 % всіх 
аварійних випадків.
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По тоннажу найбільших втрат у Ліберії – 150 суден (3524820  т). 
В середньому, дедвейт загиблого судна становить 23500 т.

Рис. 1. Аналіз розподілу аварій за типами суден 
Джерело: [7].

У іншої держави «зручного» прапора – Панами при загибелі 
такої ж кількості суден втрати в тоннажі склали лише 874 780 т. 
Такі відмінності можна пояснити розподілом загиблих суден за 
типами: серед оперують під Ліберійським прапором було більше 
балкерів і танкерів, а серед панамських переважали судна, що пе-
ревозять генеральні вантажі (середній дедвейт суден 5830 т). Ви-
ходячи з даних про аварії 2500 суден за останні 25 років, видно, 
що посадка на мілину (торкання грунту) посідає перше місце се-
ред причин морських пригод – 655 випадків (30,3 %). На другому 
місці, як і раніше пожежі - 504 випадки (20,3 %). Далі йдуть: по-
рушення герметичності корпусу – 302 (13,4 %), загибель в штор-
мових умовах – 167 (10,5 %) і зіткнення – 159 (9,9 %). Частка реш-
ти п’яти причин не перевищує 15,6 % (233 випадки). На рис.  2. 
надано аналіз причин виникнення аварій на суднах.
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Рис. 2. Аналіз спричинення аварій морським суднам

Джерело: [7].

При індивідуальному розгляді подій, очевидно, що флоти 
Греції та Іспанії найбільше втрат зазнали через пожеж на борту. 
Більшість аварій Японських судeн, що мають, як виявилося, най-
вищий рівень пожежної безпеки, пов’язане із зіткненнями.

  Отже, посадка на мілину, пожежі, порушення герметичності 
корпусу і зіткнення (саме в такій послідовності) – ось основні 
причини, що призводять до загибелі суден [6].

Статистика останніх років свідчить, що, незважаючи на ви-
користання сучасних досягнень науки й техніки, аварійність на 
морському флоті має тенденцію до зростання. Велика части-
на пошкоджень доводитися на головні і допоміжні механізми, у 
2010 році ця цифра становила 69 % від загального числа пошкод-
жень. Досвід показує, що значна частина всіх аварійних випадків 
відбувається через несвоєчасне виявлення предаварийного ста-
ну суднових технічних засобів, а також невірних дій у аварійній 
ситуації, що пояснюється нездатністю оператора ідентифікувати 
стан об’єкта, визначити відмови елементів, прогнози розвитку 
аварійної ситуації і знаходження ефективного рішення із вихо-
ду з неї. Як результат – важкі пошкодження або загибель судна 
(табл.  1).
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Таблиця 1
Аналіз аварійності суден за 2009-2019 рр.

Причини аварійних 
подій

Тяжкі пошкодження Загибель судна

Пошкодження корпусу і 
механізмів

249 42

Зіткнення суден 126 20

Корабельна аварія і 
посадка на мілину

118 121

Пожежі та вибухі на 
суднах 

86 75

Затоплення суден 50 139

Контакти із грунтом 31 0

Різноманітні аварійні 
події 

8 21

Бойові дії на морі 14 17

Джерело: розроблено автором.
 
На сьогодні існує безліч визначень багатогранних аспектів без-

пеки мореплавання, тому слід проаналізувати розвиток системи 
безпеки об’єктів морського та річкового транспорту [8].

Слід зазначити, що поняття «безпека» відомо і застосовувалося 
з давніх часів, хоча в різні періоди тлумачилося також по-різному. 
Так, в давнину існувало звичайне уявлення про безпеку як про 
відсутність небезпеки і зла. У середні століття під безпекою зазви-
чай розуміли спокійний стан духу людини, який вважав себе за-
хищеним від будь-якої небезпеки [2]. Пізніше (в XVII–XVIII ст.), 
Завдяки працям знаменитих філософів і мислителів (Ж.-Ж. Рус-
со, Б. Спінози, Д. Локка) [9] в країнах Західної Європи «безпека» 
означала стан спокою, яке з’являлося в результаті відсутності не-
безпеки – фізичної та моральної. Змінювалися часи і змінювалися 
погляди на безпеку і трактування цього поняття.
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Безпека – це такий стан об’єкта, при якому варируються всі 
існуючі для його загрози, або для нього вони взагалі відсутні. Тоб-
то в кожному конкретному випадку повинна розглядатися система 
(джерело небезпеки загрози – потенційна (жертва)), для якої виз-
начаються категорії небезпеки і безпеки. При існуванні обох скла-
дових цієї системи можлива реалізація небезпеки, тобто некерова-
не вивільнення енергії із джерела небезпеки та її вплив на жертву, 
яка з потенційною перетворюється в реальну. Однак, якщо будуть 
вжиті адекватні захисні заходи нещастя не станеться. Разом з тим, 
якщо джерело небезпеки існує без знаходження поруч об’єктів (су-
ден), наприклад, айсберги, які плавають далеко від судноплавних 
трас, можна казати про відсутність небезпеки [10].

Після прийняття ІМО Міжнародного кодексу управління без-
печною експлуатацією суден і запобіганням забруднень (МКУБ) в 
морському лексиконі з’явилися нові формальні конструкції «Си-
стема управління безпекою» судна, компанії (Safety management 
system). Згідно термінологіі, прийнятої в теорії менеджменту, 
«безпека» не є об’єктом управління, тобто словосполучення (як 
управління запобіганням забруднень моря) нетотожні. Правиль-
но було б їх називати системами управління судном (компанією) 
із метою підвищення безпеки та запобігання забрудненню, про-
те визнання і застосування в морському середовищі отримали 
згадані більш прості і зрозумілі конструкції [3; 6].

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що за-
звичай під «небезпекою» розуміють можливість заподіяння будь-
якої шкоди, тобто зміни структури або характеристик об’єкта, яке 
робить його гірше. 

Незважаючи на відмінності по суті, всі небезпеки 
підпорядковуються загальним закономірностям виникнення:
−	 природні небезпеки виникають в результаті геофізичних, 

кліматичних і космічних змін на планеті, супроводжуються 
енергетичними явищами;

−	 техногенні небезпеки – в результаті вивільнення різних видів 
енергії (механічної, хімічної, радіаційної та ін.). 

Іншими словами, виникнення небезпек пов’язано з їх енерге-
тикою, що дозволяє розглядати їх як термодинамічні системи з 
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певним запасом енергії. Економічні системи такого роду знахо-
дяться в динамічній рівновазі з навколишнім економічним середо-
вищем, поки не буде досягнутий рівень енергії активації (енергії 
активації небезпеки). При цьому стан рівноваги порушується, і 
небезпека стає активною, тобто вона реалізується.

Мореплавством називається процес, окремі етапи якого за-
безпечують кільком сторонам здійснення плавання в районах 
інтенсивної мореплавства, морських водних шляхах, маневри, 
стоянка на рейді порту, плавання суден у конвої, в вузьких про-
ходах і каналах, рятувальні, лоцманські, буксирувальний – кан-
тувального операції та ін. Під безпекою мореплавства суден 
розуміється створення умов при яких виключається можливість 
заподіяння шкоди, життю і здоров’ю, майну людей, які знаходять-
ся на борту судна, за межами даного судна, обидві чується реаль-
на охорона навколишнього середовища [6; 10].

Система безпеки судноплавства охоплює:
−	 захист навколишнього середовища від негативного впливу 

судноплавства;
−	 нагляд за станом суден, умов плавання і перебування на них 

людини;
−	 придатність водних шляхів до використання, режими плаван-

ня ними;
−	 контроль і відповідність стану водних шляхів стандартам без-

пеки судноплавства, охорона, готовність і надійність берего-
вих портових об’єктів.

Слід зробити висновок, що головні терміни та складові морської 
безпеки мають різний практичне значення і специфіку застосуван-
ня: екологічна безпека, безпека людського життя і експлуатація су-
ден на морі, охорона суден і портових засобів та ін.

Фахівці з економічної (морської) безпеки розрізняють по-
няття безпеку мореплавання (Safety) і (Secure). Так, згідно з 
міжнародною конвенцією (СОЛАС-74) [5] термін безпека судно-
плавства визначає особливі заходи щодо забезпечення безпеки 
суден, людського життя, вантажів і здійснення безпеки морських 
перевезень. У той же час, відповідно до Міжнародного кодексу з 
охорони суден і портових засобів (Кодекс ОСПЗ) [6], морська без-
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пека – постійно підтримуване стан захищеності інтересів особи, 
суспільства і держави від загроз піратства, тероризму та актів не-
законного втручання в морську галузь [14].

З метою більш глибокого і всебічного вивчення та аналізу умов 
і впливають на безпеку мореплавання факторів звичайно розгля-
дають такі її аспекти:
−	 технічний: надійність (безвідмовність) судна, його систем і 

механізмів [11];
−	 економічний: скільки потрібно затратити коштів, щоб отрима-

ти достатній рівень безпеки;
−	 соціальний: укомплектованість екіпажів кваліфікованими 

моряками, престижність морської професії, вирішення 
соціальних проблем, кадрова політика, захист інтересів 
моряків профспілками [13];

−	 технологічний: порушення технологічних правил та інструкцій 
при перевезенні вантажу – в результаті великих економічних 
збитків внаслідок незбереження доставки товарів і небезпеки 
для судна (зміщення вантажу, порушення міцності корпусу, 
недостатня остійність, навали, аварійні події) [15];

−	 юридичний: практика розслідування аварій, відповідальність 
і права капітана, нормативні акти з безпеки мореплавання. 
В якості критерію оптимізації людського фактору зі складу 
екіпажа судна в даній моделі пропонується використовувати 
величину Е, визначену як складову економічної різниці: 

                   max,→−= ∆∆ ZRE                                     (1) 

де ΔR – зниження ризику виникнення аварійної ситуації 
внаслідок збільшення чисельності екіпажу судна, що виражено (у 
доларах США, або гривні за курсом НБУ);

ΔZ – збільшення витрат судновласника на утримання екіпажу 
судна (доларів США, або гривні за курсом НБУ).

                                                                                     
де Р1i і Р0i – вірогідність виникнення аварійної ситуації у 
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зміненому і базовому варіанті команди проєкту (екіпажу судна) 
відповідно; 

U1i і U0i – збиток, заподіяний судновласникові в разі виникнення 
аварійної ситуації в зміненому і базовому варіанті команди 
проєкту (екіпажу судна) відповідно [16].

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі в судноплавній 
індустрії ще не створені умови, що забезпечують повну безпеку 
морських суден, тому аварії будуть виникати. Як відомо, судна пра-
цюють у ворожому природному середовищу (шторми, льоди, тума-
ни, течії, трафік суден), на суднах багато складних конструктивних 
елементів, пристроїв і приладів, які можуть відмовити з різних при-
чин, норми і правила, що регламентують управління суднами і їх 
експлуатацію, недосконалі і мають недоліки. 

Найголовніша обставина, що на суднах працює екіпаж – люди, 
здатні робити необдумані вчинки і дії, допускати помилки і про-
махи, не завжди достатньо компетентні і дисципліновані. Тому в 
прагненні підвищити безпеку судноплавства Міжнародна морська 
організація зосередила увагу на людях, які працюють на флоті, від 
яких безпека головним чином і залежить.

Доведена можливість використання методології проєктного 
управління при формуванні складу екіпажу морських суден. Так, 
у випадку невеликого транспортного судна (18 осіб) сумарний 
ефект може досягти 30 % від загальних витрат судновласника на 
утримання екіпажу, що становить більше 80 000 доларів США, 
або гривні за курсом НБУ за рік. Крім того, зменшується ризик 
виникнення аварійної ситуації внаслідок «людського фактору», 
що призведе до додаткової економії коштів та покращення іміджу 
судноплавної компанії.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В 
ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА

Авторы данной статьи отмечают, что главной причиной получения неудовлет-
ворительного результата при реализации большинства экономических проектов 
именно в морской отрасли, считаются ошибки при формировании команд проекта 
- экипажа морских судов. Так, более 75 % аварийных ситуаций в торговом флоте 
возникают вследствие «человеческого фактора», что влияет на конечный систем-
ный результат экономической и производственной деятельности.

Статистика многих аварий судов, которые произошли в последнее десятиле-
тие показывает, что ни один из элементов системы судоходства не находится ли от 
них в стороне, так как судовые экипажи, судовладельцы, фрахтователи, получатели 
грузов, классификационные общества и другие организации, связанные с морской 
перевозкой, все они образуют риски на море - опасности. Недостатки в определе-
нии управления безопасностью судоходства и уменьшении рисков на море, несо-
мненно, будут проявляться в другом месте (перевозках на суше и воздухе). Поэто-
му все, кто задействован в экономическом морском сервисе, от персонала на борту 
судна к директору судоходной компании и руководства национальной морской 
администрации, несут ответственность за безопасность мореплавания и поэтому 
должны принимать все необходимые меры по минимизации аварийных событий 
на море и портовых сооружениях от существующих угроз.

Несмотря на такую   коллективную ответственность за обеспечение безопасно-
сти судоходства, главной причиной большинства инцидентов на море является че-
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ловеческий фактор - что описывает возможность принятия человеком ошибочных 
или алогичных решений в конкретных ситуациях на море. Правильное сочетание 
способностей человека и возможностей машины (морского судна) существенно 
повышает эффективность систем «человек – машина» и обусловливает оптималь-
ное использование человеком технических средств по их прямому назначению.

К сожалению, адекватной методологии, которая позволила бы одновременно 
имплементировать комплексно, адаптивную систему безопасности судоходства 
и повышения квалификации персонала морских компаний и судов (экипажей). 
Следовательно, в условиях экономического кризиса и неполной определенности 
объемов работ, на сегодня такой методологии не существует. Кроме того, суще-
ствующие экономические средства не учитывают специфику человеческого фак-
тора и условия выполнения работ такими неоднородными судовыми командами 
как экипаж, а именно повышенный уровень опасности, замкнутое пространство, 
травмирования, гибель члена команды, невозможность проведения замен экипажа 
в море, интернациональный состав, языковой барьер и т.д.

Ключевые слова: экономические подходы; безопасность судоходства; челове-
ческий фактор; экипаж судна; человек – машина.

S. O. Kramskyі, 
PhD in Enginering, Docent, Associate Professor, 
Department of Management and economscs, 
Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Finance,
Interregional academy of personnel management
Chornomorsky kozatstva, 19, Odesa, 65003, Ukraine
e-mail: morsubs@i.ua

І. V. Кudlai, 
Senior lecturer of the Department of international affairs and 
Odessa national polytechnic university,
1, Shevchenko av., Odessa, 65000, Ukraine
e-mail: kiv@opu.ua

O. Y. Tsukanov,
PhD in Economics, Associate Professor
Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department
Odessa National Polytechnic University
Shevchenko 1, Odessa, 65000, Ukraine
e-mail: tsykanov@ukr.net

THE ROLE OF THE HUMAN FACTOR IN 
IMPROVING THE ECONOMIC SAFETY OF 
SHIPPING

The authors of this article note that the main reason for obtaining an unsatisfac-
tory result in the implementation of most economic projects in the maritime industry is 
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considered to be errors in the formation of the project teams - the crew of sea vessels. 
So, more than 75 % of emergencies in the merchant fleet arise as a result of the “human 
factor”, which affects the final systemic result of economic and industrial activities.

The statistics of many ship accidents that have occurred over the past decade 
show that none of the elements of the shipping system are aloof from them, as ship crews, 
shipowners, charterers, cargo recipients, classification societies and other organizations 
associated with maritime transportation, all of them form risks at sea - dangers. Defi-
ciencies in the definition of safety management of shipping and the reduction of risks 
at sea will undoubtedly be manifested elsewhere (transport by land and air). Therefore, 
everyone involved in the economic marine service, from personnel on board the ship to 
the director of the shipping company and the leadership of the national maritime admin-
istration, is responsible for the safety of navigation and therefore must take all necessary 
measures to minimize emergency events at sea and port facilities from existing threats.

Despite such collective responsibility for ensuring the safety of navigation, the 
main reason for most incidents at sea is the human factor - which describes the possibil-
ity of a person making erroneous or illogical decisions in specific situations at sea. The 
correct combination of human abilities and the capabilities of a machine (sea vessel) 
significantly increases the effectiveness of human -machine systems and determines the 
optimal use by a person of technical means for their intended purpose.

Unfortunately, an adequate methodology that would allow the implementation 
of a comprehensive, adaptive system of shipping safety and advanced training of per-
sonnel of maritime companies and ships (crews) at the same time. Consequently, in the 
context of the economic crisis and the incomplete certainty of the volume of work, today 
there is no such methodology. In addition, the existing economic means do not take into 
account the specifics of the human factor and the conditions for the performance of work 
by such heterogeneous ship crews as the crew, namely the increased level of danger, 
confined space, injuries, the death of a crew member, the inability to replace crews at sea, 
international composition, language barrier and etc.

Keywords: economic approaches; shipping safety; human factor; ship crew; 
human – machine.
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ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

В статті наведені результати оцінювання фінансової стійкості щодо 
гірничорудних підприємств Криворізького регіону. Проведений аналіз щодо 
діяльності гірничо-рудних підприємств, за фінансовими показниками дає 
можливість зазначити: тенденцію до зростання стану фінансової незалежності від 
зовнішніх джерел фінансування. Запропоновано гармонізацію та адаптацію методів 
дискримінантного аналізу Терещенко, моделі Альтмана, фінансових показників 
стійкості задля визначення фінансової стійкості підприємств. Застосування мето-
ду Альтмана означила не схильність до банкрутства підприємств при порівнянні 
результатів цих двох методів зазначені певні розбіжності. Зроблено висновок  
щодо високої фінансової стійкість та дуже низьку ймовірність банкрутства 
гірничорудних підприємств. Методику О. Терещенко доцільно застосовувати 
для аналізу, не одного, а декількох регіонів, оскільки потребує велику кількість 
об’єктів. Своєчасна ідентифікація фінансової стійкості дає можливість вчасно 
попередити небажані наслідки, до яких може призвести фінансовий ризик, обрати 
більш гнучку стратегію.

Ключові слова: показник; метод; ризик; стійкість; підприємство; 
стратегія.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Гірничодобувна 
галузь промисловості має стратегічне значення для сталого 
розвитку економіки та забезпечення національної безпеки 
України. Протягом останніх двадцяти  років вона стабільно 
забезпечує металургійну, хімічну та інша галузі промисловості 
України високоякісною сировиною та є важливим джерелом 
валютних надходжень нашої державою. Наявність фактору 
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ризику є необхідним атрибутом ринкової економіки, оскільки 
ринок передбачає економічну свободу суб’єктів господарської 
діяльності, за якої вигода одних може стати втратами для 
інших. Тому суб’єкти ринку, прагнучи мінімізувати втрати, 
повинні передбачати різні типи ризиків, джерела їх виникнення, 
можливість настання, наслідки і втрати. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Своєчасна 
ідентифікація фінансової стійкості та станів, до яких може 
призвести фінансовий ризик, дає можливість вчасно попередити 
небажані наслідки, обрати більш гнучку стратегію. У разі 
підтвердження (перевірки) за допомогою кількісних оцінок 
показників ефективності і ризикованості, з’являється можливість 
формувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності 
та планувати економічні результати. Таким чином, доцільно 
здійснювати аналіз фінансової стійкості безпосередньо самого 
підприємства, так і проектів та стратегій, що реалізуються ним, 
а також порівняльний аналіз щодо ризикованості діяльності  в 
межах ринкового сегменту, галузі, країни тощо [1].

Аналіз стійкості – це методологія, за допомогою якої 
невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим 
показникам, які характеризують основні техніко-економічні 
параметри господарської діяльності i розглядаються в контексті 
майбутнього, піддається аналізу, власне, для того, щоб оцінити 
вплив ризику на відповідні результати. Буркова Л. А. зазначає, 
що в процесі формування ринкових відносин характерною 
особливістю управління підприємствами є підвищення вимог до 
ефективності виробництва. В сучасних умовах господарювання 
підприємство не спроможне забезпечити своє існування на ринку, 
якщо воно не є економічно ефективним [2].

Суперечливість ризику проявляється у різних аспектах: з 
одного боку, ризик зорієнтований на отримання позитивних 
для системи результатів прийняття рішень найефективнішими 
способами, з іншого – може призвести до несприятливих 
соціально-економічних наслідків (оскільки оцінювання чи вибір 
альтернатив ґрунтується на неповній, нечіткій, недостовірній на 
момент прийняття рішення інформації) [1].
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Фінансові ризики пов’язані з ймовірністю втрат фінансових 
ресурсів (тобто коштів). Однак, здійснення кількісного 
оцінювання фінансових ризиків зустрічає і найбільших труднощів, 
пов’язаних з тим, що для кількісного оцінювання ризиків потрібно 
відповідна вихідна інформація. В Україні ринок інформаційних 
послуг розвитий поки недостатньо. Таким чином, існує 
доцільність кількісного оцінювання ризику на засадах аналізу 
фінансового стану підприємства. Вважаємо, це одним із самих 
доступних методів оцінювання фінансового ризику. Дослідження 
Крамаренко Г. О. присвячені вирішенню проблеми планування в 
умовах конкуренції. Зазначається, що «…фінансово-господарська 
діяльність будь-якого підприємства спрямована на завоювання 
чи збереження в умовах ринку достойної конкурентної позиції, 
тому передбачає не тільки аналіз і оцінку досягнутих результатів, 
а й планування майбутньої діяльності» [3].

Постановка завдання. Гармонізація та адаптація методик 
аналізу фінансової стійкості щодо підприємств АТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівдГЗК), ПРАТ «ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПРАТ 
«ЦГЗК»), ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 
(ПрАТ «ІнГЗК») використовуючи фінансові показники, модель 
Альтмана, дискримінантну функцію О. Терещенко.

Виклад основного матеріалу дослідження. При аналізі 
фінансової діяльності підприємства потрібно насамперед виявити 
об’єктивні й суб’єктивні фактори і передумови виникнення 
конкретного виду ризику. 

Методика дослідження ризику узагальнено може складатися з 
таких етапів [4]:

1. Розгляд бухгалтерської звітності – обчислення необхідних 
для аналізу показників і порівняння їх із припустимими показни-
ками.

2. Обґрунтування виправданості виявленого ризику. Якщо зна-
чення не входять у припустимі інтервали, з’ясовується, чи не є 
тут причиною специфіка діяльності підприємства.

3. Кількісне оцінювання ризику (розрахунки).
4. Визначення припустимого рівня ризику.
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5. Розробка конкретних заходів щодо керування ризиком, його 
зниження, обмеження, ліквідації або перешкоди ризику.

Відповідно до фінансової інформації щодо діяльності 
підприємств розраховані показники попередні аналіз яких дає 
можливість визначати певним чином  фінансові ризики (табл. 1).

Таблиця 1 
Фінансові показники гірничо-рудних підприємств 

Криворізького регіону

Джерело: розраховано автором на основі [6-8].

Показники для ПрАТ Інгулецького ГЗК: в 2017 р. коефіцієнт 
постійного активу сильно зменшився, що характеризує зменшення 
долі  основних засобів та необоротних активів в джерелах власних 
коштів; мультиплікатор власного капіталу, коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт фінансової залежності 
коливаються від 0 до 3, та є достатньо постійними; коефіцієнт 
маневреності та коефіцієнт забезпечення  власними коштами 
в період з 2015 року по 2018 рік є від’ємними значеннями, що 
негативно характеризує фінансовий стан підприємства.

Для ЦЕНТРАЛЬНОГО  ГЗК: у 2018 року коефіцієнт постій-
ного активу сильно зменшився, що характеризує зменшення долі  

2. Обґрунтування виправданості виявленого ризику. Якщо значення не 
входять у припустимі інтервали, з’ясовується, чи не є тут причиною специфіка 
діяльності підприємства. 

3. Кількісне оцінювання ризику (розрахунки). 
4. Визначення припустимого рівня ризику. 
5.Розробка конкретних заходів щодо керування ризиком, його зниження, 

обмеження, ліквідації або перешкоди ризику. 
Відповідно до фінансової інформації щодо діяльності підприємств 

розраховані показники попередні аналіз яких дає можливість визначати 
певним чином  фінансові ризики (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Фінансові показники гірничо-рудних підприємств Криворізького регіону 

Показники 
Інгулецький ГЗК ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ГЗК 
Південний ГЗК 

2016 2017  2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Коеф. поточної  
ліквідності 3,21 2,19 4,59 5,26 5,03 1,15 4,59 3,42 5,26 

Мультиплікатор 
власного капіталу 1,35 1,83 1,43 1,29 3,94 1,73 1,43 1,53 1,29 

Коеф. автономії 2,75 1,2 3,96 3,43 3,65 1,11 3,96 1,84 3,43 
Коеф. 
маневреності -0,25 -0,3 -0,44 -0,2 -0,25 0,01 -0,44 -0,32 -0,2 

Коеф. постійного 
активу 11,26 81,57 38,8 32,23 16,73 0,99 38,8 28,9 32,23 

Коеф. фінансової 
залежності 0,04 0,64 0 0,4 1,22 8,52 0 0,52 0,4 

Коеф .забезпеч. 
власними 
засобами 

-0,15 -0,34 -0,27 -0,11 -0,35 -0,79 -0,27 -0,15 -0,11 

Джерело: розраховано автором на основі [6-8]. 
 

Показники для ПрАТ Інгулецького ГЗК: в 2017 р. коефіцієнт постійного 
активу сильно зменшився, що характеризує зменшення долі  основних засобів 
та необоротних активів в джерелах власних коштів; мультиплікатор власного 
капіталу, коефіцієнт автономії, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт 
фінансової залежності коливаються від 0 до 3, та є достатньо постійними; 
коефіцієнт маневреності та коефіцієнт забезпечення  власними коштами в 
період з 2015 року по 2018 рік є від’ємними значеннями, що негативно 
характеризує фінансовий стан підприємства. 

Для ЦЕНТРАЛЬНОГО  ГЗК: у 2018 року коефіцієнт постійного активу 
сильно зменшився, що характеризує зменшення долі  основних засобів та 
необоротних активів в джерелах власних коштів; мультиплікатор власного 
капіталу, коефіцієнт автономії, коефіцієнт поточної ліквідності коливаються 
від 0 до 5, та э достатньо постійними; коефіцієнт маневреності та коефіцієнт 
забезпечення  власними коштами в період з 20015 року по 2018 рік є 
від’ємними значеннями, що негативно характеризує фінансовий стан 
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основних засобів та необоротних активів в джерелах власних 
коштів; мультиплікатор власного капіталу, коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт поточної ліквідності коливаються від 0 до 5, та э до-
статньо постійними; коефіцієнт маневреності та коефіцієнт за-
безпечення  власними коштами в період з 20015 року по 2018 рік є 
від’ємними значеннями, що негативно характеризує фінансовий 
стан підприємства; коефіцієнт фінансової залежності за звітний 
період поступово збільшується.

Розраховані показники для ПІВНІЧНОГО ГЗК: з 2017 року 
коефіцієнт постійного активу сильно зріс, що характеризує 
збільшення долі  основних засобів та необоротних активів в 
джерелах власних коштів; мультиплікатор власного капіталу, 
коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт поточної ліквідності коливаються біля 0, та є майже 
однаковими на всьому звітному періоді; коефіцієнт маневреності 
та коефіцієнт забезпечення  власними коштами в період з 2015 року 
по 2018 рік є від’ємними значеннями, що негативно характеризує 
фінансовий стан підприємства; коефіцієнт фінансової залежності 
за звітний період поступово збільшується [7; 8; 9].

Для виявлення потенційної загрози банкрутства та 
розробки своєчасних заходів для його раннього попередження 
використовують моделі прогнозування банкрутства, 
найвідомішими серед яких є модель Альтмана, та дискримінантний 
аналіз. Використовуючи дані фінансової звітності розраховані 
значення Z – показника  моделі Альтмана (табл. 2).

Таблиця 2 
Діагностика банкрутства підприємств

ПрАТ «Інгулецький  гірничо-збагачувальний комбінат»
Показники* 2015 2016 2017 2018

k1 0,171034 0,36348 0,52666 0,217899
k2 0,942373 0,984732 0,76445 0,428783
k3 3,457259 2,871189 2,942035 2,907688
k4 0,29289 0,391971 0,62114 0,489303
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продовження Таблиці 2

k5 0,145187 0,262663 0,550128 0,40175
Z-коефіцієнт 4,155986 4,761036 5,789755 4,0553

АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
k1 0,109764 0,407035 0,496888 0,102384
k2 0,634222 1,019040 0,847736 0,373082
k3 0,638573 1,215790 2,327956 1,875345
k4 0,112402 0,310857 0,577564 0,536948
k5 0,140805 0,328746 0,606993 0,556108

Z-коефіцієнт 1,699578 3,911239 5,412747 3,251485
ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

k1 0,258279 0,450130 0,468583 0,136126
k2 1,029188 1,268080 1,067749 0,381384
k3 0,688179 1,329028 2,455036 3,877634
k4 0,026675 0,238544 0,545882 0,427060
k5 0,179399 0,202351 0,541760 0,360687

Z-коефіцієнт 2,536752 4,115032 5,490767 4,184076
де К1= балансовий прибуток/загальна вартість активів;
К2= чиста виручка від реалізації продукції / загальна вартість активів; 
К3= власний капітал за ринковою вартістю / позиковий капітал;
К4= обсяг реінвестованого прибутку / загальна вартість активів;
К5 = власний оборотний капітал / загальна вартість активів. 

Джерело: розраховано автором.

Аналізуючи отримані результати ми можемо зазначити, 
що відповідно до розрахованих значень Z-критерія імовірність 
банкрутства підприємств дуже низька (Z > 2 підприємство вважається 
фінансово стійким, йому не загрожує неплатоспроможність).

За деякими джерелами [9], точність прогнозування банкрутства 
за цією моделлю становить: за 5 років до банкрутства – 36 %; чотири 
роки до банкрутства – 39 %; 3 роки до банкрутства – 48 %; 2 роки до 
банкрутства – 83 %; 1 рік до банкрутства – 95 %.

Для практичної реалізації запропоновано використовувати 
дискримінантну модель О. Терещенко. Дана модель включає певні 
пункти, щодо реалізації дискримінантного аналізу підприємств [10]. 
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Основний зміст економетричних розрахунків у рамках 
побудови дискримінантної моделі зводиться до визначення її 
параметрів. Відповідно розрахунки ґрунтуються на необхідності 
дотримання дискримінантного критерію (λ):

(1)

де QSb(a) – міжгрупова варіація залежної змінної; QSw(a) – 
внутрішньогрупова варіація залежної змінної.

Отже, дискримінантні коефіцієнти можуть бути дібрані таким 
чином, що λ(а) було максимальним.

Перший етап – формування вибіркової сукупності. 
Добираються певна комбінація показників для багатофакторної 
лінійної дискримінатної функції

Другий етап – формування двох вибіркових сукупностей 
підприємств: першу групу утворюють суб’єкти господарювання, 
які перебувають на межі фінансової кризи, другу – фінансово 
стійкі підприємства.

Третій етап – безпосередньо розрахунок незалежних змінних 
(фінансових показників) для підприємств, які становлять 
сукупність спостережень, і побудова двох матриць незалежних 
змінних.

Четвертий етап – розраховується середнє значення кожного з 
показників для обох груп підприємств.

П’ятий етап – будуємо дві коваріаційні матриці (3х3) значень 
незалежних змінних

Шостий етап – з використанням результатів попереднього 
етапу знаходимо середню дисперсійно-коваріаційну матрицю 
двох груп досліджуваних підприємств (W).

Сьомий етап – інтегруємо середню дисперсійно-коваріаційну 
матрицю, тобто знаходимо обернену матрицю (W-1).

Восьмий етап – перемноживши одержану інвертовану матрицю 
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Дев’ятий етап – полягає у нормуванні отриманих коефіцієнтів:
Десятий етап – визначення критичного значення інтеграль-

ного показника та розрахунок вільного члена дискримінантної 
функції.

Одинадцятий етап – полягає у визначені рівня стійкості під-
приємства, та правильності виконаного аналізу. Рівень стійкості 
оцінюється за такими критеріями:

−	             підприємство вважається фінансово нестійким;

−	                    однозначних висновків щодо якості фінансо-
вого стану підприємства зробити не можна, потрібен додатковий 
аналіз;

−	              підприємство належить до групи фінансово стійких.
Через брак інформативної бази доцільно визначати три 

показники: 
−	 Х1 – коефіцієнт покриття, що характеризує здатність 

підприємства забезпечити фінансову рівновагу у довгостроковому 
періоду.

−	 Х2 – коефіцієнт автономії, характеризує незалежність 
підприємства від зовнішніх коштів.

−	 Х3 – коефіцієнт рентабельності операційних продаж, 
характеризує ефективність основної діяльності підприємства і показує 
чистий грошовий потік від операційної діяльності, який припадає на 
одиницю виручки від реалізації та інших операційних доходів.

На першому етапі дослідження розраховуються наведені 
показники наступним чином (табл. 3).

Таблиця 3 
Порядок розрахунку незалежних коефіцієнтів

Джерело: сформовано автором.
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Обрані значення показників добре показують рівень 
економічної ситуації на підприємстві, адже для забезпечення 
власної фінансової рівноваги необхідно мати стійку економічну 
ситуацію на підприємстві, це ж саме стосується і зовнішньої 
незалежності від позикових джерел та рівня ефективності 
основної діяльності підприємства.

Оскільки другим пунктом даної моделі передбачається поділ 
підприємств на дві групи: «стійкі» та «менш стійкі». Проведене 
дослідження дає підстави вважати підприємства такими, що. 
відносяться до групи «стійкі».

Нa наступному етапі слід розрахувати значення незалежних 
змінних для підприємств.  Отримаємо наступні значень матриці 
(А1): 

(2)

Далі буде розраховано середнє значення кожного показника. 
отже, отриманий вектор стовпець, матиме вигляд:

Х1 = 0,780940;
Х2 = 078352;
Х3 = - 0,00158.
Далі будуємо коваріаційну матрицю (3х3) значень незалежних 

змінних, за допомогою стандартних засобів програми 
Microsoft Excel, на основі попередніх обчислень:

(3)

З використанням результатів попереднього етапу та програми 
Microsoft Excel знаходимо середню дисперсійно-коваріаційну 
матрицю для досліджуваних підприємств (W):

(4)

𝐴𝐴1 = [
2,784649   0,612151   0,33535
5,226694   0,80681     0,202507
2,549203   0,582974   0,374586

]                                (2) 

 
Далі буде розраховано середнє значення кожного показника. отже, 

отриманий вектор стовпець, матиме вигляд: 
Х1 = 0,780940; 
Х2 = 078352; 
Х3 = - 0,00158. 
Далі будуємо коваріаційну матрицю (3х3) значень незалежних змінних, 

за допомогою стандартних засобів програми Microsoft Excel, на основі 
попередніх обчислень: 

 

      𝑊𝑊1 = [
2,748632   0,00247      -0,00853
0,206259   0,001098     0,001058
0,08181     -0,00128     0,006054

]                                (3) 

 
З використанням результатів попереднього етапу та програми Microsoft 

Excel знаходимо середню дисперсійно-коваріаційну матрицю для 
досліджуваних підприємств (W): 
 

   𝑊𝑊 = [
2,748632    -0,00247    -0,00853
-0,02919    0,009981    -0,00574
0,08181      -0,00128    0,006054

]                                    (4) 

 
На наступному етапі визначимо обернену матрицю (W-1): 

 

𝑊𝑊−1 = [
0,349615    -0,02651    0,467712
-1,93055    114,2255    105,6221
-5,13314    24,52295    181,2118

]                                   (5) 

 
та виконаємо наступний крок, знайшовши вектор дискримінантних 

коефіцієнтів, шляхом перемноження інвертованої матриці (W-1) на вектор 
середні значень змінних, отримавши, таким чином, наступний вектор 
стовбець: 

Х1 = 0,270198; 
Х2 = 7,274923; 
Х3 = -2,37409. 
Після стандартизації отриманих результатів отримаємо наступні 

значення показників дискримінантної функції: 
а1 = 4,603759462*106; 
а2 = 1,2395353211*108; 
а3 = -4,045077490*107. 
Таким чином знайдемо критичне значення інтегрального показника (Zk) 

та вільного члена (а0), що матимуть, відповідно, критичне значення показника                
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Excel знаходимо середню дисперсійно-коваріаційну матрицю для 
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значення показників дискримінантної функції: 
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Далі буде розраховано середнє значення кожного показника. отже, 

отриманий вектор стовпець, матиме вигляд: 
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попередніх обчислень: 

 

      𝑊𝑊1 = [
2,748632   0,00247      -0,00853
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Excel знаходимо середню дисперсійно-коваріаційну матрицю для 
досліджуваних підприємств (W): 
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коефіцієнтів, шляхом перемноження інвертованої матриці (W-1) на вектор 
середні значень змінних, отримавши, таким чином, наступний вектор 
стовбець: 

Х1 = 0,270198; 
Х2 = 7,274923; 
Х3 = -2,37409. 
Після стандартизації отриманих результатів отримаємо наступні 

значення показників дискримінантної функції: 
а1 = 4,603759462*106; 
а2 = 1,2395353211*108; 
а3 = -4,045077490*107. 
Таким чином знайдемо критичне значення інтегрального показника (Zk) 

та вільного члена (а0), що матимуть, відповідно, критичне значення показника                
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На наступному етапі визначимо обернену матрицю (W-1):

(5)

та   виконаємо наступний крок, знайшовши вектор дискримінантних 
коефіцієнтів, шляхом перемноження інвертованої матриці (W-1) 
на вектор середні значень змінних, отримавши, таким чином, на-
ступний вектор стовбець:

Х1 = 0,270198;
Х2 = 7,274923;
Х3 = -2,37409.
Після стандартизації отриманих результатів отримаємо 

наступні значення показників дискримінантної функції:
а1 = 4,603759462*106;
а2 = 1,2395353211*108;
а3 = -4,045077490*107.
Таким чином знайдемо критичне значення інтегрального 

показника (Zk) та вільного члена (а0), що матимуть, відповідно, 
критичне значення показника  Zk = 4,062805, тобто в даній познач-
ці знаходиться рівень поділу між групами підприємств на силь-
ні та слабкі значення, за відсутність слабких значень  отримаємо 
вільний член: а0 = -1,33711668*107.

Розрахувавши граничні значення, бачимо, що величина 
показників підприємств значно вища за величину значень, що до-
рівнює 2,03 тобто, всі підприємства є фінансово стійкі.

Таким чином, реалізація дискримінантної моделі О. Терещенко, 
дозволяє більш глибоко та точніше визначити економічний стан 
аналізованих підприємств. Зокрема, можна зробити висновки про 
фінансову незалежність аналізованих підприємств та стабільність 
їх роботи, що дозволяє всебічно проаналізувати діяльність 
підприємств щодо їх стійкості.

Висновки та пропозиції. Основними методами, які було 
використано порівняний аналіз значень фінансових показників, 
моделі банкрутства Альтмана, методики О. Терещенко. 

𝐴𝐴1 = [
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5,226694   0,80681     0,202507
2,549203   0,582974   0,374586

]                                (2) 
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Проведений аналіз щодо діяльності гірничо-рудних підприємств, 
за фінансовими показниками дає можливість зазначити: 
тенденцію до зростання стану фінансової незалежності від 
зовнішніх джерел фінансування. Можна виділити підприємство 
АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» у якого, на 
початок періоду, що аналізується, високий рівень схильності до 
банкрутства, оскільки значення позикового капіталу значно вище 
за величину власного. 

При порівнянні результатів цих двох методів зазначені певні 
розбіжності. Підприємство ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на початок періоду, що ана-
лізується, високий рівень схильності до банкрутства, оскільки 
значення позикового капіталу значно вище за величину 
власного. можна побачити, що на початок періоду, що аналізу-
ється, підприємство було дуже близьким до банкрутства. Згідно 
значення Z – коефіцієнту Альтмана вірогідність банкрутства не 
такий критична. Схожа розбіжність спостерігається у показниках 
і ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ». Визначено, що при порівнянні результатів цих 
методик слід враховувати певні розбіжності, що є не дуже 
суттєвими, для остаточного висновку, щодо стану фінансової 
стійкості та рівня схильності до банкрутства. Застосування 
дискримінантної моделі інтегральної оцінки фінансового стану 
підприємства О. Терещенко,  яка дозволяє провести більш 
глибокий та детальний аналіз фінансового стану підприємств 
важкої промисловості регіону, котра базується на розрахунку 
трифакторної дискримінантної моделі. Визначено, за результатами 
розрахунків, високий рівень фінансової стійкості підприємств, 
що у порівнянні з методами Альтмана, підтверджує правильність 
їх результатів. Визначені деякі незручності методиці Терещенка. 
За рахунок нестачі потрібної кількості даних, довелося порушити 
основні умови формування поділу підприємств на сильну та 
слабку групи. За попереднім аналізом були виділені сильні групи. 
Тому, результати за цією методикою, для даного випадку можуть 
нести певну неточність і потребують порівняння з результатами 
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інших моделей. Методику О. Терещенко доцільно застосовувати 
для аналізу, не одного, а декількох регіонів, оскільки потребує 
велику кількість об’єктів, або для аналізу підприємств більш 
низького рівня.

За результатами розрахунків, врахування всіх особливостей 
використовуваних методик та їх недоліків, можна зробити 
висновок про високу фінансову стійкість та дуже низьку 
ймовірність банкрутства підприємств, що аналізуються та галузі 
в цілому. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРИВОРОЖСКОГО РЕГИОНА

В статье приведены результаты оценки финансовой устойчивости 
горнорудных предприятий Криворожского региона. Проведенный анализ о 
деятельности горнорудных предприятий, по финансовым показателям дает 
возможность отметить тенденцию к росту состояния финансовой независимости 
от внешних источников финансирования. Предложено гармонизации и адаптации 
методов дискриминантного анализа Терещенко, модели Альтмана, финансовых 
показателей устойчивости для определения финансовой устойчивости предприятий. 
Применение метода Альтмана обозначила не подверженность к банкротству 
предприятий при сравнении результатов двух методов указанные определенные 
разногласия. Сделан вывод о высокой финансовой устойчивости и очень низкую 
вероятность банкротства горнорудных предприятий. Методика А. Терещенко це-
лесообразно применять для анализа, не одного, а нескольких регионов, поскольку 
требует большое количество объектов. Своевременная идентификация финансовой 
устойчивости дает возможность вовремя предупредить нежелательные последствия, 
к которым может привести финансовый риск, выбрать более гибкую стратегию.

Ключевые слова: показатель; метод; риск; устойчивость; предприятие; 
стратегия.
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EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY OF 
MINING ENTERPRISES OF KRYVOI RIG REGION

Mining is of strategic importance for the sustainable development of the econo-
my and national security of Ukraine. Over the last 20 years, it has been steadily providing 
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high quality raw materials to the metallurgical, chemical and other industries of Ukraine 
and is an important source of our country’s foreign exchange earnings. The presence of 
a risk factor is a necessary attribute of a market economy, since the market implies the 
economic freedom of business entities, in which the benefits of some may be a loss for 
others. Therefore, market players, in order to minimize losses, should consider differ-
ent types of risks, sources of their occurrence, possibility of occurrence, consequences 
and losses. The timely identification of financial soundness and fortunes makes it pos-
sible to prevent undesirable consequences in a timely manner. Choose a more flexible 
enterprise development strategy. The purpose of the study is to harmonize and adapt the 
methods of financial stability analysis for mining enterprises of the Kryvyi Rih region. 
The study used financial indicators, the Alman model, the discriminatory function of O. 
Tereshchenko. The comparative analysis, calculations of the methods used are carried 
out. Results. In analyzing the financial activity of an enterprise, it is necessary to first 
of all identify objective and subjective factors and prerequisites for the occurrence of 
a particular type of risk. The selected values   of the indicators well indicate the level of 
economic situation in the enterprise, because to ensure their own financial equilibrium it 
is necessary to have a stable economic situation in the enterprise, as well as the external 
independence from borrowed sources and the level of efficiency of the main activity of 
the enterprise. According to preliminary analysis, strong groups were identified. There-
fore, the results of this method, in the case of the investigated, may have some inaccuracy 
and require comparison with the results of other models. O. Tereshchenko’s methodol-
ogy should be used for the analysis, not of one but several regions, because it requires a 
large number of objects, or for the analysis of the enterprises of the lower level. financial 
independence from external sources of financing. The application of the discriminant 
model of the integral estimation of the financial condition of the enterprise O. Teresh-
chenko allows to carry out a deeper and more detailed analysis of the financial condition 
of the enterprises. The application of the Altman method indicated no propensity for 
bankruptcy of enterprises. Originality. Some inconveniences of Tereshchenko’s method 
are identified - the need for a considerable amount of information. The harmonization 
of the methods used allowed to carry out a thorough analysis of the financial stability 
of enterprises, taking into account industry specific features, to prevent bankruptcy. To 
identify a potential bankruptcy threat and develop timely measures for its early warn-
ing, bankruptcy forecasting models, the most famous of which is the Altman model, and 
O. Tereshchenko’s discriminatory anilysis are used. The results of O. Tereshchenko’s 
method for mining enterprises may have some inaccuracy and require comparison with 
the results of other models. Based on the results of the calculations, a high financial 
stability and a very low probability of bankruptcy of the enterprises were concluded. O. 
Tereshchenko’s technique should be applied to the analysis, not of one, but of several 
regions, since it requires a large number of objects.

Key words: indicator; method; risk; sustainability; enterprise; strategy.
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовані шість можливих стратегій розвитку українських 
промислових підприємств з урахуванням сучасних кризових умов ринкового 
функціонування. Досягнення цілей таких стратегій, як показано у роботі, можливо 
шляхом цілеспрямованої зміни структури, форм і методів організації виробництва 
в сторону підвищення гнучкості системи, упорядкованості або  синхронізації 
часткових процесів, інтеграції матеріальних потоків.

Також відмічається, що розвиток ринку привів до розширення різноманіття 
продуктів, що виробляються, насиченістю товарами широкого споживання, 
збільшенню числа підприємств, що випускають однотипну продукцію. Це 
призвело до зміни об’єктивних економічних умов функціонування підприємств 
та викликало необхідність перетворення традиційних методів і форм організації 
виробництва, формування економічних обставин, які адекватні стратегії 
розвитку промислового підприємства. Новий підхід до розвитку підприємства 
передбачає його орієнтацію на споживача та реалізацію наступних організаційних 
програм: підвищення гнучкості самого підприємства, синхронізації діяльності, 
організації і управління матеріальними потоками. Відмічені напрями розвитку 
підприємства, які дозволяють перейти від традиційних однопродуктових структур 
до диверсифікованого, гнучкого виробництва, що буде забезпечувати випуск 
продукції, яка орієнтована на індивідуальні нахили споживачів.

Використання машині обладнання, що програмуються, дозволяє швидко 
переходити до виконання нових виробничих замовлень. Організація такого 
виробництва стає економічно виправданою. З використанням нових технологічних 
засобів і технологій значно підвищується гнучкість системи та створюється основа 
для переходу до комп’ютерно-інтегрованого виробництва.

Ключові слова: стратегія; організація; структура; диверсифікація; 
управління; програма; розвиток; ринок.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств вимагає 
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вироблення продуманої політики в галузі вдосконалення 
організації виробництва.  

За оцінками зарубіжних фахівців, організація виробництва 
і передова технологія є основними факторами підвищення 
конкурентоспроможності підприємства у виробничій сфері  
[5, с. 37, 226-227]. 

Технологія відкриває нові можливості для вдосконалення 
виробництва шляхом підвищення його технічного рівня 
(гнучкості, автоматизації виробництва, раціоналізації 
конструкції, поліпшення дизайну та ін.).  Разом з тим сама по собі 
технологія «нейтральна» і доступна багатьом виробникам, в тому 
числі і конкурентам.  Можливість підприємства використовувати 
технологію в якості унікальної і довгострокової конкурентної 
переваги залежить від культури, рівня і стратегії розвитку 
організації виробництва.

Аналітики НАН України стверджують: «…аналіз…свідчить, 
що Україна  має об’єктивні економічні передумови для того, 
щоб відродити промислове виробництво і стати промисловою 
фабрикою для всього світу»[10,с.153].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 
організаційного розвитку промислових підприємств приділили 
увагу наступні вчені: Гарафонова О. [2], Дейнеко Л. [10], Залоз-
нова Ю. [3], Захарченко В. [11; 13], Лепейко Т. [6], Ситніченко 
В. [12], Фадєєва Г. [14] та ін. Так проект стратегії розвитку ма-
шинобудування, який розроблено на основі методології страте-
гічного менеджменту і стандарту ISO-9004 містить у Ситніченко 
В. наступні принципові положення: розвиток власних наукових 
підгалузей, орієнтація на технічне переозброєння промисловості 
за рахунок внутрішнього виробництва [12, c. 3]. Крочак М. 
вказує: «Процес формування стратегії розвитку – це набір логічно 
взаємопов’язаних дій, які виконуються для досягнення певного 
«виходу» діяльності, що є стратегією розвитку підприємства» 
[4, c. 86]. Фадєєва Г., досліджуючи теоретичні аспекти розробки 
стратегії розвитку промислового підприємства, наполягає: «…в 
прикладному аспекті методології стратегії розвитку підприєм-
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ства вирішуються практичні завдання щодо цілеспрямованого 
перетворення системи управління для орієнтації підприємства 
на інноваційний розвиток» [14, c. 186]. Науковці також досліджу-
ють інструментарій розробки стратегії розвитку підприємств. 
Наприклад, Гарафонова О. і Каленська О. використовують метод 
класифікації при визначенні стратегії розвитку, метод синтезу 
та аналізу при побудові процесу формування стратегії розвитку 
підприємства, графічний метод при побудові темпу зростання 
промисловості України [2, c. 37]. Македон В. розробку стратегії 
здійснює на п’яти рівнях управління: корпоративному, діловому, 
функціональному, операційному, модулятивному [7, c. 369].

Постановка завдання. Метою статті є визначення додаткових 
підходів до визначення сучасних стратегій організаційного 
розвитку вітчизняних промислових підприємств в умовах 
фінансово-економічної кризи. Окремі науковці при цьому 
наголошують про актуалізацію необхідності опрацювання 
українського сценарію неоіндустріалізації та пошуку найбільш 
сприятливих умов для його успішної реалізації[3].

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі 
аналізу політики промислових підприємств в області організації 
виробництва можна виділити шість можливих стратегій розвитку 
організації, які отримали найбільше поширення: 

1) розширення можливостей;
2) орієнтування на децентралізацію організаційної структури 

та посилення механізму внутрішньої координації та контролю;
3) організація синхронізованого виробництва;
4) управління рухом товарів (виробнича логістика);
5) гуманізація праці; 
6) орієнтація на споживача. 
1. Розширення можливостей і диверсифікація виробництва. 

Ця стратегія використовується компаніями для посилення 
своїх позицій на ринку починаючи з 1960-х рр. Диверсифікація 
здійснюється, як правило, шляхом створення виробництва по 
пуску продуктів, пов’язаних між собою за технологією і (або) збуту. 
Така стратегія обумовлює перебудову організаційної структури 
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виробництва на основі формування продуктових відділень. 
Розширення можливостей підприємства дозволяє стабілізувати 
обсяг виробництва, рівень продажів і прибутку, уникнути 
односторонньої залежності від кон’юнктури ринку. Відчуваючи 
труднощі при збуті одного з продуктів, диверсифіковане 
підприємство може розширити виробництво виробів, що мають 
інший ринок збуту, і таким чином компенсувати свої втрати. 
Крім того, диверсифікація забезпечує зростання підприємства 
і збільшення обсягу виробництва без підвищення його питомої 
ваги в раніше освоєних галузях.

Практичним прикладом успішної продуктової диверсифікації 
є випуск на ТОВ «Первомайськдизельмаш»(м. Первомайськ, 
Миколаївська область) на базі суднових дизельних двигунів когене-
раційних установок, які останнім часом даним підприємством 
експортуються за кордон. Когенераційні установки створені на 
базі двигун-генераторів з утилізацією теплоти випускних газів, 
охолоджуючої двигун води, мастила і газоповітряних сумішей 
після турбокомпресора. За рахунок додаткового вироблення 
теплоенергії досягається: збільшення загальної потужності в 2,5 
рази, підвищення ККД до 92 %, що забезпечує на 40 % скорочен-
ня споживання палива в порівнянні з розподільним виробленням 
теплової та електричної енергії.

2. Децентралізація організаційної структури на основі 
виділення замкнутих підрозділів посилення їх економічної 
самостійності. Мета такої організаційної перебудови полягає в 
усуненні зайвих управлінських ланок при одночасному посиленні 
централізованого контролю. Створення більш «плоских» структур 
(з мінімальним числом ієрархічних рівнів) супроводжується 
збереженням окремих підрозділів функціональних служб і 
передачею їх функцій нижчестоящим ланкам в рамках загальної 
політики делегування відповідальності і розширення участі 
працівників в управлінні підприємством. Базовим структурним 
елементом виробничої системи стає міжфункціональна коман-
да (група), яка повинна відповідати за виконання всього набо-
ру функцій для задоволення запитів споживачів і вимог ринку. 
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Децентралізація організаційної структури дозволяє підвищити 
гнучкість і маневреність виробництва, знизити витрати на виго-
товлення продукції [9, c. 2].

Практичним прикладом позитивної децентралізації 
організаційної структури може слугувати досвід ПАТ «Одеський 
завод радіально-свердлильних верстатів»(м. Одесса), на якому 
у свій час було розподілено основне виробництво верстатної 
продукції між трьома госпрозрахунковими фірмами: «Радіалка»  – 
виробництво радіально-свердлильних верстатів, «Алмаз» – 
алмазно-розточувальних верстатів, «Електрон» – верстатів з 
числовим програмним управлінням.

3. Організація синхронізованого виробництва – це стратегія, 
яка орієнтована на «точний попит» і організацію виробництва 
з мінімальними доробками і запасами. Ця стратегія була 
розроблена і вперше впроваджена на фірмі «Тойота»(Японія). 
В даний час вона використовується багатьма компаніями США, 
Німеччини, Франції. Суть її полягає в забезпеченні таких 
умов виготовлення продукції, які дозволили б організувати 
виробництво у відповідності з принципом «супермаркету»: 
номенклатура, обсяг і терміни запуску продукції визначаються 
замовником; поставки здійснюються в необхідній кількості 
і у встановлений час. Забезпечується синхронне (одночасне) 
з виробництвом надходження комплектуючих і синхронне з 
монтажем виробництво. Це дозволяє значно скоротити цикл 
виготовлення продукції. Підприємство отримує можливість 
гнучко реагувати на вимоги ринку, що змінюються.

Лайкер Дж. робить наголос: «Правильний процес дає правильні 
результати». «Тойота»-процесно-орієнтована компанія. Вона з 
власного досвіду знає, що процеси працюють, починаючи від іде-
ального потоку одиничних виробів. Потік – це ключ до отримання 
найвищої якості з найнижчими витратами й високим рівнем 
безпеки та командного духу. Така повага до процесу вбудована в 
ДНК компанії «Тойота» [5, c. 17].

4. Стратегія управління рухом товарів полягає в створенні 
організаційного механізму, що дозволяє контролювати 
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виконання замовлення з моменту його надходження до моменту 
доставки споживачеві. Виробництво організовують таким чином, 
щоб забезпечити управління потоками матеріалів як єдиною 
інтегрованою системою, що включає в себе поставку сировини, 
стадії її обробки і розподіл кінцевого продукту. З точки зору 
виробничої логістики, завдання управління матеріальними 
потоками вирішується наступним чином. Виходячи з цілей 
системи, розглядають необхідність виконання певної функції 
в ланцюгу «закупівля-виробництво-збут» та її вплив на 
ефективність функціонування даної системи. Як інструмент 
аналізу використовують матрицю взаємозв’язків функцій. Такий 
аналіз дозволяє виключити нераціональні функції і регулювати 
діяльність підприємства по управлінню матеріалопотоками. 
Процес управління реалізується на основі формування і 
забезпечення функціонування систем управління рухом товарів.

Прикладом відмінної організації товароруху може слугувати 
досвід ПАТ «Одескабель» (м. Одесса), яке випускає сучасну 
кабельну продукцію: волоконно-оптичні кабелі для абонент-
ського доступу, LAN-кабелі, радіочастотні кабелі RG та ін. Це 
підприємство є переможцем 10-го Міжнародного турніру з якості 
країн ЦСЄ (2014 р.), лауреатом всеукраїнського турніру «100 
кращих товарів України» у 2-х номінаціях (2004 р., 2013 р.).

5. Програма гуманізації праці включає в себе комплекс заходів 
з реорганізації виробництва з метою усунути негативні явища у 
взаємодії людини з машиною, забезпечити якість трудових процесів 
і підвищити активність працівника. У масовому виробництві 
програми гуманізації праці здійснюється в трьох напрямках. 

I. Перший з них полягає в підвищенні гнучкості поточного 
виробництва за допомогою регулювання швидкості конвеєра, 
зупинки лінії по сигналу з робочого місця, переривання такту за 
допомогою змінної зупинки деталеносіїв, установки накопичува-
чів заділів між групами робочих місць. Зазначені заходи дозволя-
ють збільшити робочий цикл (без зупинки конвеєра). 

II. Другим напрямком гуманізації праці є розширення 
різноманітності завдань, що виконуються одним робітником. 
Залежно від тривалості робочого циклу і швидкості конвеєра 
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в цьому випадку використовують кілька схем організації 
виробництва: чергування операцій; комбінація попереднього 
монтажу, не пов’язаного зі швидкістю руху конвеєра, з кінцевою 
збіркою; змінна робота збирача то на основних, то на підготовчих 
операціях.

III. Третій напрям пов’язаний з реалізацією заходів щодо 
структурування праці і передбачає перехід від конвеєрного 
виробництва до змішаних гнучких структур на основі 
комбінації автономних робочих груп, об’єднання конвеєрної 
та автоматизованої праці. Найбільший ефект досягається при 
організації міні-потоків (роботи малими групами). Працівники, 
які зайняті на конвеєрі, розбиваються на бригади по 10-12 
осіб. За кожною групою закріплюється певний цикл операцій з 
виготовлення окремого вузла або модуля. В бригадах вирішуються 
питання, які пов’язані з регулюванням темпів праці, розподілом 
робіт, плануванням тривалості робочого дня, а також ведеться 
контроль за технологічним процесом і якістю продукції. Щоб 
уникнути функціонування за принципом «ледве зводити кінці з 
кінцями» по відношенню до попередньої одиниці, між групами 
створюється певний страховий запас матеріалів, полуфабрикатів. 
Це дозволяє бригаді почати роботу в момент готовності і 
забезпечує вільний ритм роботи. Зазначенні особливості значно 
підвищують самостійність бригад. Враховуючи це, різко 
скорочується кількість порушень ритму роботи.

В серійному виробництві програма гуманізації праці пов’язана 
перш за все з організацією автономно працюючих виробничих 
ділянок. Такі дільниці створюються шляхом об’єднання в блоки 
(модулі) всіх операцій, пов’язаних з виготовленням групи 
деталей за схожою конструкцією. Працівники автономних 
бригад наділяються певною свободою виробничих дій. На 
ділянці вирішуються питання, пов’язані з визначенням термінів 
подачі матеріалів, здійснюється контроль за якістю виробляємої 
продукції, ведеться облік витрат, проводиться налагодження 
верстатів і механізмів, їх обслуговування та ремонт, постачання 
інструментами, прибирання виробничого приміщення. Крім 
того, бригаді передається відповідальність за розподіл робочого 
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часу протягом зміни: члени бригади самостійно встановлюють 
тривалість робочого періоду і перерв, регулюють ритм праці. Це дає 
можливість пристосовуватися до індивідуальної продуктивності і 
використовувати гнучкі графіки робочого дня в умовах серійного 
виробництва.

На практиці відмічені стратегії розвитку організації виробництва 
певним чином поєднуються один з іншим. Саме тому при формуванні 
програми дій необхідно виділити найбільш значущі чинники і 
відповідно до них сформулювати стратегію розвитку [6, c. 49].

Знову повернемося до корпорації «Тойота». Лайкер Дж. 
відмічає: «Найперший і найважчий виклик для компаній, які хочуть 
навчатися від «Тойоти», це створення згуртованої організації 
людей, у якій кожен має ДНК організації, і разом вони постійно 
навчаються, щоб створити цінність для споживача» [5, c. 387].

Таблиця 1
Основні зміни в організації та управлінні сучасного 

промислового виробництва

Основні вимоги до 
виробника

Характер змін в організації та управлінні 
виробництвом

Розширення 
різноманіття 
вироблюваних товарів

Диверсифікація; формування системи 
«закупка-виробництво-збут»; створення єдиної 
системи обслуговування усіх клієнтів; координація 
поєднаних з клієнтом внутршньофірмових функцій

Скорочення 
інноваційного циклу

Створення гнучких виробничих систем; 
використання методів прискореної підготовки і 
освоєння нової продукції

Готовність до 
поставки

Планування матеріальних потреб; 
синхронізація виробництва і встановлення прямих 
зв’язків споживача з постачальниками продукції

Зменшення витрат на 
виготовлення одиниці 
продукції

Встановлення чітких цілей виробництва; 
створення системи управління запасами; 
підвищення якості виробничого процесу; розробка 
стратегії розвитку організації виробництва

Джерело: сформовано автором.
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У сучасних умовах зміни в організації та управлінні 
виробництвом (табл. 1) обумовлюються трьома взаємопов’язаними 
причинами: розвиток ринку, створення принципово нових технік 
та технологій, змінюючимися вимогами працівників до умов 
праці.

Розвиток ринку проявляється в його швидкому насиченні 
товарами масового попиту і різкому скороченні життєвого циклу 
високотехнологічної продукції. Це обумовлює появу нових вимог 
до виробника: розширення різноманіття вироблюваних товарів, 
скорочення інноваційного циклу, висока готовність до поставок, 
зменшення витрат на виготовлення одиниці продукції. Відмічені 
вимоги викликають необхідність підвищувати гнучкість 
виробництва і  перебудовувати його організацію та управління. 
Організаційні зміни здійснюються в трьох основних напрямках 
(табл. 1): диверсифікація; впровадження гнучких виробничих 
систем і систем управління матеріальними потоками на стадіях 
«закупка – виробництво – збут»; синхронізація виробництва. 
Відмічені напрямки розвитку організації дозволяють перейти від 
традиційних однопродуктових структур до диверсифікованого, 
гнучкого виробництва, що забезпечує випуск продукції, що 
орієнтується на індивідуальні смаки споживачів. Останнє 
означає, що з розвитком ринку основний упор у підвищенні 
ефективності господарської діяльності переноситься з економії 
витрат, що досягається завдяки масовому виробництву продукції, 
на отримання ефекту від виготовлення широкого асортименту 
товарів. Використання програмованих машин та устаткування 
дозволяє швидко перебудовуватися на виконання нових 
виробничих замовлень. Організація такого виробництва стає 
економічно виправданою. З використанням нових технологічних 
засобів і технологій значно підвищується гнучкість системи і 
створюється  основа для переходу до комп’ютерно-інтегрованого 
виробництва.

При розробці стратегій організаційного розвитку 
промислового підприємства Захарченко В. наполягає на 
формуванні організаційного механізму стратегічного управління 
промисловим підприємством [11, c. 45] і на використанні тако-
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го інструменту як формування програми поетапного створення 
та розвитку, що включає наступні заходи: виявлення елементів 
потенціалу підприємства, обґрунтування проектованих параметрів 
елементів потенціалу в кожному з етапів, формування завдань з 
трансформації елементів потенціалу, встановлення чергового 
заходу їх реалізації, зіставлення витрат на трансформацію 
елементів потенціалу з поточними ресурсними можливостями, 
визначення уточнень з урахуванням сполученості для кожного 
з етапів [11, c.50-51]. Розвиток ринку і технічний прогрес при-
водять до загострення внутрішніх протиріч класичної моделі 
організації виробництва.

Жорстока система зав’язків і раціональна поведінка 
зумовлюють зниження мотивації праці, збільшення браку, 
відсторонення працівника від участі в організації та управлінні 
виробництвом. Прийнята система веде до вузької спеціалізації 
та інтенсифікації праці, не дозволяє гнучко реагувати на зміну 
ринкової ситуації [13].

Тому виникає необхідність зміни вихідних принципів побудови 
процесів праці, виробництва та управління для підвищення якості 
праці та її гуманізації.

6. Стратегія розвитку організації виробництва повинна 
об’єднувати в собі три програми: підвищення гнучкості 
виробництва, синхронізацію виробничої діяльності та управління 
матеріальними потоками. Такий підхід названо «орієнтацією на 
споживача». Направленість розвитку на вдоволення потреб і 
розширення кола замовників підтверджується досвідом роботи 
багатьох компаній, функціонуючих в умовах ринку. Більшість з 
них на чільне місце поставили якісне, всебічне, швидке і надійне 
обслуговування споживачів. На виконання цього завдання орієн-
туються практично усі служби сучасних фірм.

Така постановка задачі здається дуже складною. Пітерс Т. 
підкреслює: «Щоб справитися з шаленою новою економікою нам 
потрібна нова бізнес-модель. Я би з великим задоволенням не 
вживав би термін «бізнес-модель». Так чи інакше, нам необхідно 
щось… нової радикальної та глобальної ідеї для створення цінності 
у матеріальній/інтелектуальній/що рухається творчістю/що швидко 
обертається/збожевільненій на технологіях економіці» [8, c. 7]. 
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Стратегія, яка орієнтована на споживача, визначається наступ-
ним чином: обсяг випуску, асортимент, якість і терміни поставки 
продукції встановлюють виходячи з прогнозів потреб майбутніх 
споживачів цих товарів. Поставки здійснюють у необхідній кіль-
кості й у встановлений час. На відміну від «орієнтації на ринок», 
«орієнтація на споживача» характеризується вивченням не тільки 
ринку збуту даної продукції, а й вимог окремих груп споживачів. 
Цілі цієї стратегії можуть бути сформовані в п’яти основних 
вимогах до підприємства: об’єднання зусиль працівників у 
досягненні цілей розвитку; посилення реакції на зміни тенденцій 
розвитку ринку; виготовлення продукції з гарантованим попитом; 
розширення можливостей випуску різних видів продукції; випуск 
товарів, що задовольняють вимогам конкретного споживача, і 
організацію їх обслуговування [9, c. 4].

Досягнення зазначених цілей можливе шляхом цілеспрямованої 
зміни структури, форм і методів організації виробництва в бік 
підвищення гнучкості системи, упорядкування (синхронізації) 
часткових процесів, інтеграції матеріальних потоків.

Прикладом реалізації такої сратегії є ринкова діяльність 
приватного промислового підприємства «Паритет» (м. Одесса), 
яке є одним з лідерів ринку світлопрозорих конструкцій.

Висновки та пропозиції. Як бачимо, розвиток ринку призвів до 
розширення різноманіття вироблених продуктів, насиченням його 
товарами широкого використання, збільшення числа підприємств, 
що випускають однотипну продукцію. Це призводить до зміни 
об’єктивних економічних умов функціонування підприємств і 
викликає необхідність перетворення традиційних методів і форм 
організації виробництва, розробки економічної обстановки, 
адекватної стратегії розвитку організації. Новий підхід до 
розвитку організації передбачає її орієнтацію на споживача 
і реалізацію наступних організаційних програм: підвищення 
гнучкості організації, синхронізація діяльності, організація та 
управління матеріальними потоками.

Статтю підготовлено у межах виконання НДР: «Наукові 
основи управління процесом диверсифікації виробництва на 
промисловому підприємстві» (№ ДР 0118U007239).
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Проанализированы шесть возможных стратегий развития украинских 
промышленных предприятий с учётом современных кризисных условий рыночного 
функционирования. Достижение таких стратегий, как показано в работе, возможно 
путём целенаправленных изменений структуры, форм и методов организации 
производства в сторону повышения гибкости системы, упорядоченности или 
синхронизации частичных процессов, интеграции материальных потоков.

Также отмечается, что развитие рынка привело к расширению многообразия 
производимых продуктов, насыщенных товарами широкого потребления, 
увеличению числа предприятий, выпускающих однотипную продукцию. Это 
привело к изменению объективных экономических условий функционирования 
предприятий и вызвало необходимость перестроения традиционных методов и 
форм организации производства, формирования экономических условий, которые 
адекватны стратегии развития промышленного предприятия. Новый подход 
к развитию предприятия предусматривает его ориентацию на потребителя и 
реализацию соответствующих организационных программ, повышение гибкости 
самого предприятия, синхронизацию деятельности, организации и управления 
материальными потоками. Отмечаются направления развития предприятия, 
которые позволяют перейти от традиционных однопродуктовых структур к 
диверсифицированному, гибкому производству, которое будет обеспечивать 
выпуск продукции, ориентированной на индивидуальные вкусы потребителей.

Использование программируемых машин и оборудования позволяет 
быстро переходить на исполнение новых производственных заказов. Организация 
такого производства становится экономически оправданным. С использованием 
новых технических средств и технологий значительно повышается гибкость 
системы и создаётся основа для перехода к компьютерно-интегрированному 
производству.

Ключевые слова: стратегия; организация; структура; диверсификация; 
управления; программа; развитие; рынок.
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MODERN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
STRATEGIES OF AN INDUSTRIAL FACILITIES

To analyze six possible development strategies of Ukrainian industrial facilities, 
taking into account the current crisis conditions of market functioning. The achievement of 
such strategies, as shown in the article, is possible by direct changes in the structure, forms 
and methods of organizing production in the direction of increasing the flexibility of the 
system, streamlining or synchronizing partial processes, and integrating material flows.

It is also noted that the development of the market has led to the expansion of 
the variety of manufactured products saturated with consumer goods, an increase in the 
number of facilities producing similar products. This led to a decrease in the objective 
economic conditions for the functioning of enterprises and necessitated the restructuring 
of traditional methods and forms of organization of production, the formation of economic 
conditions that are adequate to the development strategy of an industrial enterprise. A new 
approach of enterprise development is focused on the consumer and the implementation 
of the following organizational programs, increasing the flexibility of the enterprise, syn-
chronizing activities, organizing and managing material flows. The development directions 
of the enterprise are noted, they allow us to move from traditional single-product areas to 
diversified, flexible production, which will ensure the production of products oriented to 
the individual tastes of consumers.

The using of programmable machines and equipment allows to switch quickly 
to the execution of new production orders. The organization of such production becomes 
economically viable. By using new technologies, the flexibility of the system is signifi-
cantly increasing and the basis for the transition to computer-integrated production are 
being created.

Keywords: strategy; organization; structure; diversification; management; 
program; development; market.
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MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF 
CROP PRODUCTION IN THE OPEN FIELD

The article formulates the main tasks of constructing a system for managing the 
process of crop production in the open field based on technologies and tools of opera-
tional management, managerial accounting, automation of the collection, transmission 
and processing of information of process parameters. Ways of solving these problems 
are determined. The principles of distinguishing operations during the decomposition of 
the crop production process are proposed.

Key words: operational management; managerial accounting; process 
management; automation; production process; crop production; crop production in the 
open field; productivity; efficiency.

Introduction. Crop production in the open field currently holds 
the main agricultural sector in Ukraine. In the structure of Ukraine’s 
export, products of plant origin make up a significant share and are 
one of the main constituents of foreign trade. At the same time, the 
profitability of crop production has been declining in recent years. This 
is due to the increase of prices for resources used in the production 
process and the insufficient efficiency of their use, lower prices for 
crop products, low productivity due to adverse weather conditions and 
other reasons. Obviously, of all the factors listed above to reduce the 
profitability of crop production, any agricultural enterprise can affect 
only one – the efficiency of use of production resources. Therefore, the 
management of the process of crop production in the open field should 
increase the efficiency of use of production resources, lead to lower 
production costs without loss of speed and quality of execution of all 
process operations. 
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Hypothesis for Study. The problem is in the lack of comprehen-
sive scientific and technical developments and recommendations for 
constructing control systems for the process of crop production in the 
open field based on technologies and tools of operational management 
and automation capabilities for collecting, processing and transmitting 
information of the parameters characterizing each process operation 
and environmental conditions in which it is carried out. 

Analysis of recent research and publications. The theory and 
practice of operational management are aimed at ensuring rational 
and effective management of operations related to the deliberate 
transformation of materials, information or customers [5]. Since 
any production activity, including the process of crop production, is 
a combination of interconnected and interdependent operations, in 
order to increase the effectiveness, efficiency, speed and quality of this 
process, it should be managed on the basis of technologies and tools 
of operational management. 

A necessary condition for rational and effective management 
of the crop production process based on operational management 
technology is the “transparency” of the managed process. To ensure 
the “transparency” of the process, it is necessary that all operations of 
the process are defined and described. For each operation, parameters 
must be set in advance, the combination of which characterizes the 
state of this operation with sufficient necessity, the environmental 
conditions in which it is performed, and the result obtained. By 
comparing the normative and planned indicators of the parameters of 
each operation and the process as a whole with the actual values   of 
these indicators, the progress of each operation of the process and its 
result is monitored, all requirements and restrictions are met during 
their implementation.

The purpose of this article is to formulate the main tasks for the 
formation of a process control system for the production of crop 
products in the open field based on technologies and operational 
management tools and determine ways to solve them.

A study of the theory and practice of operational management [2; 3; 
4; 6], managerial accounting [1] and the study of modern capabilities to 
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automate the measurement, processing and transmission of information 
characterizing the process of crop production in the open field allows us 
to state that the control of the technological process of crop production 
in the open field based on the introduction of technologies and tools 
for operational management, management accounting and the use of 
currently available information technologies that automate the collection, 
transmission and processing of information on the parameters and 
results of ongoing technological agricultural operations is a prerequisite 
for increasing the efficiency and effectiveness of the process of crop 
production in the open field. To build such a process control system, 
which is considered as a control object in this article, it is necessary to 
solve three main problems: 
−	 to carry out modeling and operational description of the technologi-

cal process of crop production in the open field for each type of 
product based on technology and process management tools;

−	 determine critical parameters and their planning and normative val-
ues   characterizing the beginning and end of an operation, acceptable 
conditions for implementation (requirements and limitations), the 
state and results of each operation of the process and the process as 
a whole;

−	 identify methods and choose means for measuring, transmitting 
and processing all the parameters of the control object that are of 
interest - individual operations and the technological process of crop 
production as a whole.

This work is descriptive in nature and is based on the study of the 
process of crop production in open ground at the enterprise Agrofirm 
“Eurika” LTD (Ukraine, Odessa region).

Presentation of the main research material. The technological 
process of crop production in the open field is a stable, targeted set of 
interrelated technological operations that transforms the “input” – seeds, 
seedlings, seedlings of a particular agricultural plant into the correspond-
ing “output” – grain, seeds, vegetables, berries, fruits that are of value 
to the consumer. It can be decomposed into subprocesses, up to the sim-
plest operations, the further decomposition of which is impractical.

When describing the technological processes of crop production, it 
is important to correctly determine the depth of decomposition - the 
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appropriate degree of detail of the process description. What criteria 
must an operation meet in order to make it expedient to include it as a 
separate element (control object) in the description of the production 
process? As separate operations, the components of the crop produc-
tion process, I suggest the allocation of operations corresponding to 
the following criteria:
−	 the results of the operation should be significant (make a significant 

contribution to the final result of the production process) and 
measurable;

−	 the operation must have a clearly defined beginning and end;
−	 the costs of the operation must be substantial (be significantly 

more than the costs of their planning, accounting, control, analysis 
and regulation).

As a basis for describing the process of crop production, we pro-
pose using technological maps, which are a plan of agrotechnical and 
organizational-economic measures for the cultivation of one or a group 
of crops similar in technology that are found in almost every plant 
growing enterprise. A study of technological maps used by domestic 
agricultural enterprises allows us to conclude that, when describing 
the process of crop production for operational management purposes, 
the set and / or depth of detail of operations will not coincide with the 
set and / or level of detail of operations presented in these maps.

So, part of the agrotechnical operations contained in technological maps 
needs a more detailed description. For example, irrigation operations in 
technological maps are often not described in sufficient detail, which does 
not allow planning, accounting, control and analysis of these operations in 
accordance with the requirements of operational management.

Some critical operations (from the point of view of their influence 
on the final results of the process) are not contained in the technological 
maps at all. Such operations should include phytomonitoring. 
Phytomonitoring is a monitoring of the plant’s life, while monitoring 
the environment (soil moisture, air temperature, rainfall, insect and 
weed populations, etc.), which makes it possible to make informed 
management decisions regarding managed crop factors: watering, 
fertilizing, chemical treatments, loosening and other agricultural 
operations.
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Phytomonitoring consists of the following operations: visual 
inspection of the field by specialists; sampling of plants, insects, 
soil, irrigation water; laboratory analysis of soil plants, irrigation 
water; collecting and processing information from instrumental 
phytomonitoring stations (data on temperature, light, wind, 
precipitation, and many other indicators). The costs directly to perform 
these operations are relatively small, but the efficiency and effectiveness 
of management decisions aimed at increasing productivity, reducing 
costs and improving the quality of crop production depend on the 
timeliness and quality of these operations.

Having determined the composition of operations of the crop pro-
duction process, it is necessary to determine a set of parameters for 
each operation. A systematic measurement, accounting, control and 
analysis of these parameters should provide interested officials with 
the opportunity to assess the current status of each operation of the 
production process, the conditions in which it is carried out and the 
results achieved at any time.

Traditionally, companies measure and control the amount of 
resources consumed in the course of operations and the amount of 
work performed. However, the effectiveness and efficiency of the 
use of resources in the implementation of agricultural operations 
depends on the conditions in which they are carried out. For example, 
when treating plants with plant protection products, environmental 
parameters such as air temperature and wind speed are important. So, 
if you process plants at an air temperature above the standard, then the 
cost of this operation will not only not bring a positive effect, but can 
also lead to inhibition or even death of plants.

Therefore, along with the traditionally measured, taken into account 
and controlled parameters of agricultural operations, it is necessary to 
measure, take into account, control and analyze the parameters of the 
environment in which the operation is carried out and other parameters 
affecting the effectiveness, efficiency and quality of work, which are 
usually not subject to measurement, accounting, control and analysis. 
For example, such a parameter as the speed of movement of agricultural 
machinery. So, if the speed of the harvester when harvesting grain 
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crops is higher than optimal, losses increase, which leads to lower 
yields and, accordingly, to an increase in the cost of production. If this 
parameter is not controlled, then the combine harvesters strive to clean 
as quickly as possible, since their reward is usually associated with the 
harvested area.

It is important to note that it is impossible to increase the effectiveness 
and efficiency of operational activities without automating the 
collection, transmission and processing of information. This is 
especially true for crop production in the open field.

The enterprises engaged in crop production in the open field operate 
on large areas – from hundreds of hectares to hundreds of thousands of 
hectares. Such a spatial scale of agricultural operations in the process 
of crop production leads to large labor and time costs for measuring 
the parameters of operations and transferring this information to 
interested parties.

Moreover, the probability that the measurement results correspond 
to the actual state of the measured object is not high enough. The 
unreliability of the measurement results of the parameters of the 
controlled operation obtained using traditional methods and means 
of measurement is a consequence of both insufficiently accurate 
traditional measuring instruments and distortions that appear during 
the measurement, fixation, transmission of information related to the 
«human factor». People, due to carelessness or negligence, can un-
intentionally or intentionally provide in the reports false results of 
measurements of parameters characterizing agricultural operations. In 
addition to the fact that the results of such measurements are highly 
likely to be unreliable, they, for objective reasons, are late to interested 
parties.

It is clear that the quality and efficiency of management decisions 
made on the basis of inaccurate and late information cannot be 
satisfactory.

The obvious way to solve this problem is to improve methods and 
means of measurement. Automation of the collection, transmission 
and processing of information on the parameters of technological ag-
ricultural operations allows us to achieve the necessary level of effi-
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ciency, continuity and reliability of information support for managers 
who manage the processes of crop production.

The collection, processing and transmission of information about 
a controlled operation without human intervention implies direct 
continuous automatic measurement, recording, monitoring and analysis 
of the parameters of the controlled operation and the environment 
and automatic notification in real time of interested parties about the 
deviation of the actual parameter values   from the standard.

To automate the collection, processing and transmission of 
information on agricultural operations, it is necessary to carry out 
electronic mapping of the fields, install the appropriate equipment 
on agricultural machinery and implements, and keep up to date the 
normative values   of all predetermined parameters of operations and 
the environment for each crop.

For example, if the sprayer at a certain point in time is outside the 
boundaries of the field on which the plants should be treated with 
crop protection systems at this time, this deviation is automatically 
recorded and information about this is automatically transmitted to 
smartphones of predefined stakeholders. The normative / planned 
parameters of the operation, in this case time, the coordinates of the 
field boundaries using the appropriate program are compared with 
the actual coordinates of the location of the corresponding equipment 
and tools. In case of deviations, this information is recorded and 
automatically sent to predetermined persons in the form of a notice. 

Also, when performing a plant treatment operation with protective 
equipment, if one of the parameters, for example, air temperature or 
wind speed or the speed of the sprayer is outside the permissible limits 
of the pre-set values   of these parameters, information about this is re-
corded and sent to smartphones in advance in the form of an appropriate 
notification to certain individuals. Based on this information, these per-
sons have the opportunity to take measures to bring the operation in line 
with the specified parameters, or to stop the operation if it is impossible 
to influence certain parameters (for example, air temperature).

At present, it is possible to automatically measure, take into ac-
count, control, analyze and distribute many parameters characterizing 
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agricultural operations and the environment in which they are carried 
out. Including information on fuel consumption, expenditure of work-
ing time, speed, driving directions and downtime, the treated area and 
the coordinates of this area, etc. 

When performing control operations, for example, operations to 
control the quality of plowing, the agronomist must measure the soil 
density along a predetermined route with a predetermined frequency 
to control the depth of plowing.

At present, the agronomist can be provided with devices, with the 
help of which information on time, route of movement, coordinates of 
points at which density measurements were made and the results of 
measurements of soil density are automatically detected, recorded and 
transmitted. This information with the help of the appropriate program 
is compared with regulatory data and in case of deviations according to 
any of the parameters, the corresponding notification is automatically 
transmitted to predetermined persons in real time. This approach 
does not allow the agronomist to provide a report on the quality of 
plowing without taking appropriate measurements in accordance with 
a predetermined methodology, which is often the case at present.

The cost of equipment for measuring and transmitting parameters of 
agricultural operations, information transfer traffic, software products 
for information processing has significantly decreased in recent years 
and is becoming available for most agricultural organizations.

Conclusion. Thus, we can conclude that at present there are all the 
prerequisites for the transition to the management of the process of 
crop production in the open field based on operational management. 
To do this, you must:
−	 describe this process in accordance with the requirements listed above;
−	 determine a set of parameters characterizing each operation of the crop 

production process, subject to mandatory monitoring; set planning 
and regulatory values   for each parameter;

−	 identify methods and choose measuring instruments, transmitting 
information about the results of measurements;

−	 choose programs for automatic data processing.
The solution of these problems will lead to an increase in the 

controllability of the crop production process in the open field, which 
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will contribute to increasing the efficiency and effectiveness of the use 
of production resources.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА  
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В статье сформулированы основные задачи построения системы управле-
ния процессом производства продукции растениеводства в открытом грунте на ос-
нове технологий и инструментария операционного менеджмента, управленческого 
учета, автоматизации сбора, передачи и обработки информации о параметрах про-
цесса. Определены пути решения этих задач. Предложены принципы выделения 
операций при декомпозиции процесса производства продукции растениеводства.
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У статті сформульовані основні завдання побудови системи управління 
процесом виробництва продукції рослинництва у відкритому грунті на основі 
технологій і інструментарію операційного менеджменту, управлінського обліку, 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

У проведеному дослідженні запропоновано систему показників для 
оцінки ефективності побудови організаційної структури виробничо-торгівельних 
підприємств, яка складається з трьох груп, які відображають: ефективність 
структури управління підприємством через кінцеві результати його діяльності 
та витрати на управління; що відображають зміст і процес організації структури 
управління підприємством та витрати на управлінську працю; що характеризують 
раціональність організаційної структури підприємства та його техніко-
організаційний рівень. На основі запропонованих груп показників рекомендовано 
провести експертне опитування фахівців торгівельної сфери з ціллю отримати 
реальний інтегральний висновок про доцільність оцінки ефективності проведення 
перебудови організаційної структури підприємства.

Оцінка ефективності управління виробничо-торгівельного підприємства 
слугує важливим елементом розробки передпланових рішень, що дозволяють 
визначити рівень адаптованості та прогресивності діючої або запроектованої 
структури, заходів, що розробляються у процесі модернізації підприємства, вибору 
найбільш раціонального варіанта структури, способу її удосконалення. При цьому 
ефективність організаційної структури оцінюється проектувальниками у процесі 
консалтингової роботи з удосконалення управління.

Комплексний набір показників ефективності системи управління 
виробничо-торгівельного підприємства формується з урахуванням наступних 
напрямів оцінки її ефективності: за ступенем відповідності результатів цілям 
ринкової діяльності, за ступенем відповідності процесу функціонування системи 
управління вимогам до його змісту і результатам виробничої діяльності.

Слабким місцем діяльності більшості проектів з організаційного 
проектування є недостатня увага до специфіки виробничо-торгівельних підприємств 
як об’єктів оцінки ефективності. Як наслідок, спотворюється ефект групування 
підрозділів, відбувається зміщення орієнтирів при обґрунтуванні інтеграційних 
заходів, що закладаються в проект, при зіставленні варіантів цих заходів 
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Ситуація в українській економіці така, що для багатьох торгівельних 
підприємств організаційні зміни − необхідна умова їх виживання, запобігання 
зупинці виробництва і торгівлі. У таких випадках як характеристики системного 
ефекту припустимо розглядати звичайні показники ефективності виробничо-
торгівельної діяльності. 

Ключові слова: підприємство; торгівля; показник; структура; організація; 
рівень; ефективність; управління.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Оцінка 
ефективності управління є важливим елементом розробки 
проектних і планових рішень, що дозволяють визначити рівень 
прогресивності діючої структури, проектів, що розробляються, 
чи планових заходів, і проводиться з метою вибору найбільш 
раціонального варіанту чи способу її вдосконалення [4, с. 130-
131]. Ефективність організаційної структури оцінюється при 
аналізі на стадії проектування, при аналізі структур управління 
діючих виробничо-торгівельних підприємств для планування і 
здійснення заходів щодо вдосконалення управління. 

Як слідство, є необхідним терміново розпочати розробку системи 
показників, за якою можливо з науково обґрунтованих позицій 
здійснювати організаційні зміни в системі управління. Роботу за 
такою системою показників слід розглядати як один з елементів 
передпланових досліджень у здійснені проектів з підвищення 
ефективності управління у виробничо-торгівельній сфері. 

У цьому контексті слід звернути увагу на точки зору фахівців. 
Так Георгіаді Н. на основі аксіоматичних положень теорії множин 
доводить, що процес формування і використання організаційних 
структур управління охоплює кілька логічних операцій, а саме: 
приєднання, включення, виділення, об’єднання і перетину тощо 
[1]. Мельник І. і Барна М. проаналізували сучасні тенденції 
трансформації організаційної структури роздрібної торгівлі 
в напрямі інтеграції торгового капіталу на прикладі торгових 
мереж «АТБ», «Фуршет», «Фоззі» [7, с. 223-224]. Колосов А. ро-
бить наголос на забезпеченні запланованих економічних показни-
ків діяльності підприємства [3, с. 7]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В процесі до-
слідження авторка спиралася на праці наступних фахівців: 
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Георгіаді  Н. і Князя С. [1], Гірняка О. і Шуста І. [2], Колосова 
А. [3], Захарченка Віт. [4; 5], Левчинського Д. [6], Мельника І. 
[7], Нікітіна Л. і Чеченова Л. [8], Трут О. [10], Черниш І. [11]. 
Так Левчинський Д. робить наголос, що наявність структури  − 
це невід’ємний атрибут усіх реально існуючих систем  
[6, с. 107]. А. Черниш І. досліджує процес формування 
організаційно-управлінської структури підприємства в умовах 
конкурентного середовища [11, с. 122]. Шорохов В. проводить 
порівняльний аналіз різних структур для визначення більш до-
сконалої [12, с. 201]. Гірняк О. наполягає, що програмно-цільова 
структура управління дає можливість виконувати на підприємстві 
усі запити в умовах змінної кон’юнктури [2, с. 112]. Захарченко 
В. робить наголос на адаптації закордонних комплексних систем 
показників оцінки ефективності бізнесу до вітчизняних умов  
[5, с. 315-338]. Трут О. висуває власну концепцію результативнос-
ті на сучасному етапі розвитку теорії економічної ефективності 
функціонування виробничо-господарських систем [10, с. 363].

Постановка завдання. Метою даного дослідження є 
формування комплексної системи показників оцінки ефективності 
організаційної структури виробничо-торгівельних підприємств у 
сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексний 
набір критеріїв ефективності системи управління виробничо-
торгівельного підприємства формується з урахуванням двох 
напрямів оцінки її функціонування: 
−	 за ступенем відповідності результатів, що досягаються, 

встановленим цілям виробничо-торгівельного підприємства;
−	 за ступенем відповідності процесу функціонування 

системи об’єктивним вимогам до його змісту у виробничо-
торгівельному підприємстві і результатам його діяльності.

Критеріями ефективності при порівнянні різноманітних 
варіантів організаційної структури слугує можливість найбільш 
повного і стійкого досягнення кінцевих цілей системи управління 
при відносно менших витратах на її функціонування.

На підставі аналізу літературних джерел [3; 5; 8; 9] і 
проведених досліджень за всіма напрямами діяльності 
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підприємств, автором запропоновано наступна система 
показників, що використовуються під час оцінки ефективності 
апарату управління і його організаційної структури, що можуть 
бути розбиті на три взаємопов’язані групи. Слід зауважити, що 
використання показників загальноприйнятих у США та інших 
розвинених державах бухгалтерських принципів GAAP (General-
ly Accepted Accounting Principles) [9, с. 69-88] з достатнім рівнем 
надійності апробовані і вітчизняній практиці [5, с. 316-338]. 

І. Перша група показників буде відображати ефективність 
структури управління виробничо-торгівельного підприємства 
через кінцеві результати його діяльності та витрати на 
управління. Під час проведення оцінки ефективності управління 
підприємством у якості економічного ефекту від функціонування 
і розвитку системи управління можуть розглядатися: обсяг 
реалізації, обсяг інвестицій, собівартість, прибуток, обсяг випуску 
інноваційної продукції та інше. Розподіляємо показники першої 
групи на основні та допоміжні. До основних належать наступні 
чотири показники:

1.1. Балансовий прибуток:

                                        Пь = Очр − Sь,                                    (1)

де Очр − виручка від реалізації продукції, Sь − собівартість, 
яка відображається у бухгалтерському балансі.

1.2. Прибуток валовий:

(2)

де Сі, Si − ринкова ціна і собівартість одиниці продукції; m − 
кількість найменувань продукції, що реалізується; Oi

pl − плановий 
річний обсяг реалізації продукції, шт.; Cfi − річний обсяг реалізації 
і-тих надлишкових основних виробничих фондів; Cfi = Cli – Coi;  
Cli − ціна ліквідаційна; Coi − залишкова вартість об’єктів, що 
підлягають утилізації; α − кількість обєктів, що утилізуються. 

підприємства формується з урахуванням двох напрямів оцінки її 
функціонування:  

 за ступенем відповідності результатів, що досягаються, 
встановленим цілям виробничо-торгівельного підприємства; 

 за ступенем відповідності процесу функціонування системи 
об’єктивним вимогам до його змісту у виробничо-торгівельному 
підприємстві і результатам його діяльності. 

Критеріями ефективності при порівнянні різноманітних варіантів 
організаційної структури слугує можливість найбільш повного і стійкого 
досягнення кінцевих цілей системи управління при відносно менших 
витратах на її функціонування. 

На підставі аналізу літературних джерел [3; 5; 8; 9] і проведених 
досліджень за всіма напрямами діяльності підприємств, автором 
запропоновано наступна система показників, що використовуються під час 
оцінки ефективності апарату управління і його організаційної структури, що 
можуть бути розбиті на три взаємопов’язані групи. Слід зауважити, що 
використання показників загальноприйнятих у США та інших розвинених 
державах бухгалтерських принципів GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles) [9, с. 69-88] з достатнім рівнем надійності апробовані і вітчизняній 
практиці [5, с. 316-338].  

І. Перша група показників буде відображати ефективність структури 
управління виробничо-торгівельного підприємства через кінцеві результати 
його діяльності та витрати на управління. Під час проведення оцінки 
ефективності управління підприємством у якості економічного ефекту від 
функціонування і розвитку системи управління можуть розглядатися: обсяг 
реалізації, обсяг інвестицій, собівартість, прибуток, обсяг випуску 
інноваційної продукції та інше. Розподіляємо показники першої групи на 
основні та допоміжні. До основних належать наступні чотири показники: 

1.1 Балансовий прибуток: 
 

                                              Пь = Очр  Sь,           (1) 
 

де Очр  виручка від реалізації продукції, Sь  собівартість, яка відображається у 
бухгалтерському балансі. 

 
1.2 Прибуток валовий: 
 
                            П𝑣𝑣 =  ∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 − 𝑆𝑆𝑖𝑖) ∗ 𝑂𝑂𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝 ± ∑ 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑎𝑎
𝑖𝑖 ,          (2) 

 
де 𝐶𝐶𝑖𝑖, 𝑆𝑆𝑖𝑖  ринкова ціна і собівартість одиниці продукції; m  кількість найменувань 

продукції, що реалізується; 𝑂𝑂𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝  плановий річний обсяг реалізації продукції, шт.; 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑖𝑖   

річний обсяг реалізації і-тих надлишкових основних виробничих фондів; 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑖𝑖 =  𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑖𝑖; 
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖  ціна ліквідаційна; 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑖𝑖  залишкова вартість об’єктів, що підлягають утилізації; 𝑎𝑎  
кількість обєктів, що утилізуються.  
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1.3. Прибуток від реалізації товарної продукції:

       (3)

де Oir − річний обсяг реалізації товарної продукції, шт.;  
Oir= TPsi+TPy – TPki, де TPsi, TPki − залишки товарної продукції на 
початок і кінець року, TPy − річний випуск і-ої продукції.

1.4. Прибуток чистий:

(4)

де Пcs, Псп  − чистий прибуток, що отримано під час старої та 
нової структури реалізованої продукції.

Також необхідно ввести додаткові показники ефективності, 
що належать до першої групи:

1.5. Рентабельність валова:

(5)

де      ,      − середньорічна вартість основних виробничих 
фондів і обігових коштів.

1.6. Рентабельність чиста: 

(6)

1.7. Рівень рентабельності:

або                                                                                                (7)

де П − прибуток, S − собівартість продукції.

1.8. Дохід:

1.3 Прибуток від реалізації товарної продукції: 
 
                              П𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 ∗ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖,            (3) 
 
де 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖  річний обсяг реалізації товарної продукції, шт.; 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖, де 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖  залишки товарної продукції на початок і кінець року, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦  річний випуск і-ої 
продукції. 

 
1.4 Прибуток чистий: 
 

∆Пс =  Псп − П𝑐𝑐𝑠𝑠 ,            (4) 
 
де П𝑐𝑐𝑠𝑠, Псп  чистий прибуток, що отримано під час старої та нової структури 

реалізованої продукції. 
 
Також необхідно ввести додаткові показники ефективності, що 

належать до першої групи: 
1.5 Рентабельність валова: 
 

𝑅𝑅𝑣𝑣 = П𝑣𝑣
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  ,                     (5) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅̅̅   середньорічна вартість основних виробничих фондів і обігових 

коштів. 
 
1.6 Рентабельність чиста:  
 

𝑅𝑅с = Пс
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  .           (6) 

 
1.7 Рівень рентабельності: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 або 𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /S,           (7) 
 
де П  прибуток, S  собівартість продукції. 
 
1.8 Дохід: 
 

𝐷𝐷 =  𝑂𝑂чр − 𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐴𝐴,             (8) 
 
де 𝑉𝑉𝑀𝑀   матеріальні витрати, А  амортизація. 
 
1.9 Витрати на 1 гривню товарної продукції: 
 

𝑉𝑉1д = S /ТР ,                  (9) 
 

1.3 Прибуток від реалізації товарної продукції: 
 
                              П𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 ∗ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖,            (3) 
 
де 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖  річний обсяг реалізації товарної продукції, шт.; 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖, де 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖  залишки товарної продукції на початок і кінець року, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦  річний випуск і-ої 
продукції. 

 
1.4 Прибуток чистий: 
 

∆Пс =  Псп − П𝑐𝑐𝑠𝑠 ,            (4) 
 
де П𝑐𝑐𝑠𝑠, Псп  чистий прибуток, що отримано під час старої та нової структури 

реалізованої продукції. 
 
Також необхідно ввести додаткові показники ефективності, що 

належать до першої групи: 
1.5 Рентабельність валова: 
 

𝑅𝑅𝑣𝑣 = П𝑣𝑣
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  ,                     (5) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅̅̅   середньорічна вартість основних виробничих фондів і обігових 

коштів. 
 
1.6 Рентабельність чиста:  
 

𝑅𝑅с = Пс
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  .           (6) 

 
1.7 Рівень рентабельності: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 або 𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /S,           (7) 
 
де П  прибуток, S  собівартість продукції. 
 
1.8 Дохід: 
 

𝐷𝐷 =  𝑂𝑂чр − 𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐴𝐴,             (8) 
 
де 𝑉𝑉𝑀𝑀   матеріальні витрати, А  амортизація. 
 
1.9 Витрати на 1 гривню товарної продукції: 
 

𝑉𝑉1д = S /ТР ,                  (9) 
 

1.3 Прибуток від реалізації товарної продукції: 
 
                              П𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖)𝑚𝑚
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де 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖  річний обсяг реалізації товарної продукції, шт.; 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖, де 
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1.5 Рентабельність валова: 
 

𝑅𝑅𝑣𝑣 = П𝑣𝑣
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  ,                     (5) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅̅̅   середньорічна вартість основних виробничих фондів і обігових 
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𝐷𝐷 =  𝑂𝑂чр − 𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐴𝐴,             (8) 
 
де 𝑉𝑉𝑀𝑀   матеріальні витрати, А  амортизація. 
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(8)

де VM − матеріальні витрати, А − амортизація.
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(9)
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(10)
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(11)

1.13. Продуктивність праці:

(12)
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𝑉𝑉1д = S /ТР ,                  (9) 
 

1.3 Прибуток від реалізації товарної продукції: 
 
                              П𝑡𝑡𝑡𝑡 =  ∑ (𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖)𝑚𝑚
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де 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖  річний обсяг реалізації товарної продукції, шт.; 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖, де 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖  залишки товарної продукції на початок і кінець року, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦  річний випуск і-ої 
продукції. 

 
1.4 Прибуток чистий: 
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реалізованої продукції. 
 
Також необхідно ввести додаткові показники ефективності, що 

належать до першої групи: 
1.5 Рентабельність валова: 
 

𝑅𝑅𝑣𝑣 = П𝑣𝑣
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  ,                     (5) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅̅̅   середньорічна вартість основних виробничих фондів і обігових 
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1.6 Рентабельність чиста:  
 

𝑅𝑅с = Пс
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝑍𝑍𝑍𝑍̅̅ ̅̅  .           (6) 

 
1.7 Рівень рентабельності: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 або 𝑅𝑅𝑅𝑅 = П /S,           (7) 
 
де П  прибуток, S  собівартість продукції. 
 
1.8 Дохід: 
 

𝐷𝐷 =  𝑂𝑂чр − 𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐴𝐴,             (8) 
 
де 𝑉𝑉𝑀𝑀   матеріальні витрати, А  амортизація. 
 
1.9 Витрати на 1 гривню товарної продукції: 
 

𝑉𝑉1д = S /ТР ,                  (9) 
 

де ТР  вартість товарної продукції (обсяг товарної продукції  це вартість 
виробленої та реалізованої продукції за визначений період). 

 
1.10 Частка витрат на управління підприємством у загальних витратах: 
 

СНи =  𝑉𝑉и /𝑉𝑉𝑧𝑧 ,         (10) 
 
де 𝑉𝑉и  сума витрат на утримання апарату управління, 𝑉𝑉𝑧𝑧  загальні витрати 

підприємства. 
 
1.11 Впровадження НТП  сума річного ефекту від впровадження нової 

технології (обсяг освоєння нових інвестицій). 
 
1.12 Фондовіддача ОВФ: 
 

𝐹𝐹𝑜𝑜 = 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  .             (11) 
 
1.13 Продуктивність праці: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 /𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃,          (12) 
 
де 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃  середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу. 
 
1.14 Рівень досяжності цілі підприємства (оцінка ступеня досяжності 

цілі):  
 

𝑈𝑈𝑐𝑐 = √𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝р ,          (13) 
 
де 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝  показник оцінки виконання підприємством договірних зобов’язань з 

поставок продукції,  𝐼𝐼𝑝𝑝р  показник виконання плану отримання прибутку. 
 
1.15 Оцінка реалізації внутрішньої цілі підприємства: 
 

Іпп = Пч𝑓𝑓/Пчр ,           (14) 
 
де Пч𝑓𝑓, Пчр  прибуток від реалізації фактичний і за планом. 
 
1.16 Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за номенклатурою і 

обсягом продукції: 
 

Коп = 1 − ∑ (𝑂𝑂𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑖𝑖=1 − 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖 ) ,        (15) 

 
де 𝑂𝑂𝑑𝑑

𝑖𝑖 , 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖   обсяги продукції і-го найменування фактичного і згідно договору 

постачання. 
 

де ТР  вартість товарної продукції (обсяг товарної продукції  це вартість 
виробленої та реалізованої продукції за визначений період). 

 
1.10 Частка витрат на управління підприємством у загальних витратах: 
 

СНи =  𝑉𝑉и /𝑉𝑉𝑧𝑧 ,         (10) 
 
де 𝑉𝑉и  сума витрат на утримання апарату управління, 𝑉𝑉𝑧𝑧  загальні витрати 

підприємства. 
 
1.11 Впровадження НТП  сума річного ефекту від впровадження нової 

технології (обсяг освоєння нових інвестицій). 
 
1.12 Фондовіддача ОВФ: 
 

𝐹𝐹𝑜𝑜 = 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  .             (11) 
 
1.13 Продуктивність праці: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 /𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃,          (12) 
 
де 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃  середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу. 
 
1.14 Рівень досяжності цілі підприємства (оцінка ступеня досяжності 

цілі):  
 

𝑈𝑈𝑐𝑐 = √𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝р ,          (13) 
 
де 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝  показник оцінки виконання підприємством договірних зобов’язань з 

поставок продукції,  𝐼𝐼𝑝𝑝р  показник виконання плану отримання прибутку. 
 
1.15 Оцінка реалізації внутрішньої цілі підприємства: 
 

Іпп = Пч𝑓𝑓/Пчр ,           (14) 
 
де Пч𝑓𝑓, Пчр  прибуток від реалізації фактичний і за планом. 
 
1.16 Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за номенклатурою і 

обсягом продукції: 
 

Коп = 1 − ∑ (𝑂𝑂𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑖𝑖=1 − 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖 ) ,        (15) 

 
де 𝑂𝑂𝑑𝑑

𝑖𝑖 , 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖   обсяги продукції і-го найменування фактичного і згідно договору 

постачання. 
 

де ТР  вартість товарної продукції (обсяг товарної продукції  це вартість 
виробленої та реалізованої продукції за визначений період). 

 
1.10 Частка витрат на управління підприємством у загальних витратах: 
 

СНи =  𝑉𝑉и /𝑉𝑉𝑧𝑧 ,         (10) 
 
де 𝑉𝑉и  сума витрат на утримання апарату управління, 𝑉𝑉𝑧𝑧  загальні витрати 

підприємства. 
 
1.11 Впровадження НТП  сума річного ефекту від впровадження нової 

технології (обсяг освоєння нових інвестицій). 
 
1.12 Фондовіддача ОВФ: 
 

𝐹𝐹𝑜𝑜 = 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  .             (11) 
 
1.13 Продуктивність праці: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 /𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃,          (12) 
 
де 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃  середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу. 
 
1.14 Рівень досяжності цілі підприємства (оцінка ступеня досяжності 

цілі):  
 

𝑈𝑈𝑐𝑐 = √𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝р ,          (13) 
 
де 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝  показник оцінки виконання підприємством договірних зобов’язань з 

поставок продукції,  𝐼𝐼𝑝𝑝р  показник виконання плану отримання прибутку. 
 
1.15 Оцінка реалізації внутрішньої цілі підприємства: 
 

Іпп = Пч𝑓𝑓/Пчр ,           (14) 
 
де Пч𝑓𝑓, Пчр  прибуток від реалізації фактичний і за планом. 
 
1.16 Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за номенклатурою і 

обсягом продукції: 
 

Коп = 1 − ∑ (𝑂𝑂𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑖𝑖=1 − 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖 ) ,        (15) 

 
де 𝑂𝑂𝑑𝑑

𝑖𝑖 , 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖   обсяги продукції і-го найменування фактичного і згідно договору 

постачання. 
 



314

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

1.14. Рівень досяжності цілі підприємства (оцінка ступеня 
досяжності цілі): 

(13)

де Ipn − показник оцінки виконання підприємством договірних 
зобов’язань з поставок продукції, Inр − показник виконання плану 
отримання прибутку.

1.15. Оцінка реалізації внутрішньої цілі підприємства:

(14)

де Пчf, Пчр − прибуток від реалізації фактичний і за планом.

1.16. Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за номен-
клатурою і обсягом продукції:

(15)

де Od
i, Of

i − обсяги продукції і-го найменування фактичного і 
згідно договору постачання.

1.17. Коефіцієнт виконання передбачених договорами термінів 
поставок продукції:

(16)

де Odj − обсяг j-ої поставки за договорами; Dd j  − календарний 
відрізок часу від дати j-ої поставки, що передбачено договором, 
до кінця розрахункового періоду (у місяцях); Df j  − календарний 
відрізок часу фактичний; j − номер поставки; m − кількість 
поставок фактично; N − загальна кількість поставок, передбачених 
договором.

де ТР  вартість товарної продукції (обсяг товарної продукції  це вартість 
виробленої та реалізованої продукції за визначений період). 
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1.10 Частка витрат на управління підприємством у загальних витратах: 
 

СНи =  𝑉𝑉и /𝑉𝑉𝑧𝑧 ,         (10) 
 
де 𝑉𝑉и  сума витрат на утримання апарату управління, 𝑉𝑉𝑧𝑧  загальні витрати 

підприємства. 
 
1.11 Впровадження НТП  сума річного ефекту від впровадження нової 

технології (обсяг освоєння нових інвестицій). 
 
1.12 Фондовіддача ОВФ: 
 

𝐹𝐹𝑜𝑜 = 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅  .             (11) 
 
1.13 Продуктивність праці: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 /𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃,          (12) 
 
де 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃  середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу. 
 
1.14 Рівень досяжності цілі підприємства (оцінка ступеня досяжності 

цілі):  
 

𝑈𝑈𝑐𝑐 = √𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝐼𝑝𝑝р ,          (13) 
 
де 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝  показник оцінки виконання підприємством договірних зобов’язань з 

поставок продукції,  𝐼𝐼𝑝𝑝р  показник виконання плану отримання прибутку. 
 
1.15 Оцінка реалізації внутрішньої цілі підприємства: 
 

Іпп = Пч𝑓𝑓/Пчр ,           (14) 
 
де Пч𝑓𝑓, Пчр  прибуток від реалізації фактичний і за планом. 
 
1.16 Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за номенклатурою і 

обсягом продукції: 
 

Коп = 1 − ∑ (𝑂𝑂𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑖𝑖=1 − 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖 ) ,        (15) 

 
де 𝑂𝑂𝑑𝑑

𝑖𝑖 , 𝑂𝑂𝑓𝑓
𝑖𝑖   обсяги продукції і-го найменування фактичного і згідно договору 

постачання. 
 1.17 Коефіцієнт виконання передбачених договорами термінів поставок 

продукції: 
 

 Кс =  
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
 ,         (16) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗  обсяг j-ої поставки за договорами; 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗  календарний відрізок часу від 

дати j-ої поставки, що передбачено договором, до кінця розрахункового періоду (у 
місяцях); 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗   календарний відрізок часу фактичний; j  номер поставки; m  кількість 
поставок фактично; N  загальна кількість поставок, передбачених договором. 

 
18. Коефіцієнт відновлення платоспроможності: 
 

Кь =  𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 + 𝑡𝑡

𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 −𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃

2  ,           (17) 
 
де 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃, 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘  коефіцієнти поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; 

T  термін звітного періоду (місяців); 𝑡𝑡  період часу, що приймається для розрахунку Кь 
дорівнює 6 місяців, а для коефіцієнта втрати платоспроможності 3 місяця; 2  нормативне 
значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 
19. Коефіцієнт оновлення асортименту: 
 

Коа = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛  ,                   (18) 

 
де 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  кількість виробів нового зразка; n  весь асортимент виробів, що 

випускаються. 
 
20. Показник якості продукції: 
 
      Крч = ТРрч

ТР  ,            (19) 
 
де ТРрч  високоякісна продукція (яка планується на експорт або є взагалі світового 

рівня), ТР  загальний обсяг товарної продукції. 
 
ІІ. Група показників, яка відображає зміст і організацію структури 

управління виробничо-торгівельного підприємства, у тому числі 
безпосередньо результати і витрати управлінської праці. У якості витрат на 
управління враховують поточні витрати на утримання апарату управління, 
експлуатацію технічних засобів, підтримку будівель і приміщень, підготовку 
і перепідготовку кадрів. Другу групу розіб’ємо на дві підгрупи. 

А. Управління персоналом. Екстенсивні резерви виробничо-
торгівельного підприємства відображають використання робочого часу у 
всьому запланованому періоді. Резерв виникає, коли фактичний робочий час 
на протязі робочої зміни менше номінального. Він представляє собою 
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18. Коефіцієнт відновлення платоспроможності:

(17)

де Ktl
P, Ktl

k − коефіцієнти поточної ліквідності на початок і 
кінець звітного періоду; T − термін звітного періоду (місяців); − 
період часу, що приймається для розрахунку Кь дорівнює 6 
місяців, а для коефіцієнта втрати платоспроможності 3 місяця; 
2 − нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності.

19. Коефіцієнт оновлення асортименту:

(18)

де nino − кількість виробів нового зразка; n − весь асортимент 
виробів, що випускаються.

20. Показник якості продукції:

(19)

де ТРрч − високоякісна продукція (яка планується на експорт 
або є взагалі світового рівня), ТР − загальний обсяг товарної 
продукції.

ІІ. Група показників, яка відображає зміст і організацію 
структури управління виробничо-торгівельного підприємства, 
у тому числі безпосередньо результати і витрати управлінської 
праці. У якості витрат на управління враховують поточні витрати 
на утримання апарату управління, експлуатацію технічних засобів, 
підтримку будівель і приміщень, підготовку і перепідготовку 
кадрів. Другу групу розіб’ємо на дві підгрупи.

А. Управління персоналом. Екстенсивні резерви виробничо-
торгівельного підприємства відображають використання 
робочого часу у всьому запланованому періоді. Резерв виникає, 

1.17 Коефіцієнт виконання передбачених договорами термінів поставок 
продукції: 

 

 Кс =  
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
 ,         (16) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗  обсяг j-ої поставки за договорами; 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗  календарний відрізок часу від 

дати j-ої поставки, що передбачено договором, до кінця розрахункового періоду (у 
місяцях); 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗   календарний відрізок часу фактичний; j  номер поставки; m  кількість 
поставок фактично; N  загальна кількість поставок, передбачених договором. 

 
18. Коефіцієнт відновлення платоспроможності: 
 

Кь =  𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 + 𝑡𝑡

𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 −𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃

2  ,           (17) 
 
де 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃, 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘  коефіцієнти поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; 

T  термін звітного періоду (місяців); 𝑡𝑡  період часу, що приймається для розрахунку Кь 
дорівнює 6 місяців, а для коефіцієнта втрати платоспроможності 3 місяця; 2  нормативне 
значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 
19. Коефіцієнт оновлення асортименту: 
 

Коа = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛  ,                   (18) 

 
де 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  кількість виробів нового зразка; n  весь асортимент виробів, що 

випускаються. 
 
20. Показник якості продукції: 
 
      Крч = ТРрч

ТР  ,            (19) 
 
де ТРрч  високоякісна продукція (яка планується на експорт або є взагалі світового 

рівня), ТР  загальний обсяг товарної продукції. 
 
ІІ. Група показників, яка відображає зміст і організацію структури 

управління виробничо-торгівельного підприємства, у тому числі 
безпосередньо результати і витрати управлінської праці. У якості витрат на 
управління враховують поточні витрати на утримання апарату управління, 
експлуатацію технічних засобів, підтримку будівель і приміщень, підготовку 
і перепідготовку кадрів. Другу групу розіб’ємо на дві підгрупи. 

А. Управління персоналом. Екстенсивні резерви виробничо-
торгівельного підприємства відображають використання робочого часу у 
всьому запланованому періоді. Резерв виникає, коли фактичний робочий час 
на протязі робочої зміни менше номінального. Він представляє собою 

1.17 Коефіцієнт виконання передбачених договорами термінів поставок 
продукції: 

 

 Кс =  
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
 ,         (16) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗  обсяг j-ої поставки за договорами; 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗  календарний відрізок часу від 

дати j-ої поставки, що передбачено договором, до кінця розрахункового періоду (у 
місяцях); 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗   календарний відрізок часу фактичний; j  номер поставки; m  кількість 
поставок фактично; N  загальна кількість поставок, передбачених договором. 

 
18. Коефіцієнт відновлення платоспроможності: 
 

Кь =  𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 + 𝑡𝑡

𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 −𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃

2  ,           (17) 
 
де 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃, 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘  коефіцієнти поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; 

T  термін звітного періоду (місяців); 𝑡𝑡  період часу, що приймається для розрахунку Кь 
дорівнює 6 місяців, а для коефіцієнта втрати платоспроможності 3 місяця; 2  нормативне 
значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 
19. Коефіцієнт оновлення асортименту: 
 

Коа = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛  ,                   (18) 

 
де 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  кількість виробів нового зразка; n  весь асортимент виробів, що 

випускаються. 
 
20. Показник якості продукції: 
 
      Крч = ТРрч

ТР  ,            (19) 
 
де ТРрч  високоякісна продукція (яка планується на експорт або є взагалі світового 

рівня), ТР  загальний обсяг товарної продукції. 
 
ІІ. Група показників, яка відображає зміст і організацію структури 

управління виробничо-торгівельного підприємства, у тому числі 
безпосередньо результати і витрати управлінської праці. У якості витрат на 
управління враховують поточні витрати на утримання апарату управління, 
експлуатацію технічних засобів, підтримку будівель і приміщень, підготовку 
і перепідготовку кадрів. Другу групу розіб’ємо на дві підгрупи. 

А. Управління персоналом. Екстенсивні резерви виробничо-
торгівельного підприємства відображають використання робочого часу у 
всьому запланованому періоді. Резерв виникає, коли фактичний робочий час 
на протязі робочої зміни менше номінального. Він представляє собою 

1.17 Коефіцієнт виконання передбачених договорами термінів поставок 
продукції: 

 

 Кс =  
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
∑ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗∗𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
 ,         (16) 

 
де 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗  обсяг j-ої поставки за договорами; 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗  календарний відрізок часу від 

дати j-ої поставки, що передбачено договором, до кінця розрахункового періоду (у 
місяцях); 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗   календарний відрізок часу фактичний; j  номер поставки; m  кількість 
поставок фактично; N  загальна кількість поставок, передбачених договором. 

 
18. Коефіцієнт відновлення платоспроможності: 
 

Кь =  𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 + 𝑡𝑡

𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘 −𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃

2  ,           (17) 
 
де 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃, 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘  коефіцієнти поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; 

T  термін звітного періоду (місяців); 𝑡𝑡  період часу, що приймається для розрахунку Кь 
дорівнює 6 місяців, а для коефіцієнта втрати платоспроможності 3 місяця; 2  нормативне 
значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 
19. Коефіцієнт оновлення асортименту: 
 

Коа = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛  ,                   (18) 

 
де 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖  кількість виробів нового зразка; n  весь асортимент виробів, що 

випускаються. 
 
20. Показник якості продукції: 
 
      Крч = ТРрч

ТР  ,            (19) 
 
де ТРрч  високоякісна продукція (яка планується на експорт або є взагалі світового 

рівня), ТР  загальний обсяг товарної продукції. 
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коли фактичний робочий час на протязі робочої зміни менше 
номінального. Він представляє собою різницю між номінальним 
часом (Tn), який зменшено на час планових втрат (Tp) і простоїв, 
і фактичним часом роботи (Tf). 

2.1. Коефіцієнт використання робочого часу одного робітника: 

(20)

2.2. Зміна чисельності робочих в результаті удосконалення 
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які входять у дану класифікаційну групу. Будемо визначати 
зміну чисельності робочих внаслідок проведення організаційно-
технічних заходів зі скорочення понадпланових простоїв: 

(21)

де TDP − кількість днів, які повинен відпрацювати кожний 
робочий на протязі року у плановому періоді; TDF − кількість 
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зайняті на виробництві:

(22)

де ППдоп − робітники допоміжного виробництва; ППосн − 
робітники основного виробництва.
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(23)
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 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1 − Тпонадплан
𝑇𝑇𝑁𝑁−𝑇𝑇𝑃𝑃

 .         (20) 
 
2.2 Зміна чисельності робочих в результаті удосконалення організації 
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∆ППроб = (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹
− 1) ∗∝роб∗ ПП ,        (21) 

 
де 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃  кількість днів, які повинен відпрацювати кожний робочий на протязі року 
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ПП =  ∑ 𝑄𝑄∗𝐻𝐻тр
𝐹𝐹𝑟𝑟

 ,               (24) 
 
де Q  кількість одиниць робіт за визначений період часу; 𝐻𝐻тр  норма 
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2.4. Коефіцієнт, що характеризує чисельність робочих, за до-
помогою яких забезпечується виконання запланованого обсягу 
робіт:

(24)

де Q − кількість одиниць робіт за визначений період часу; Hтр − 
норма трудомісткість одиниці роботи; Fr − фонд часу одного 
робітника.

2.5 Коефіцієнт, що характеризує частоту виробничого травма-
тизму:

(25)

де NВТ − число випадків виробничого травматизму; ПП − 
чисельність промислово-виробничого персоналу.

2.6 Коефіцієнт, що характеризує якість праці персоналу: 

(26)

де СВ − питома вага браку.

2.7 Коефіцієнт, що характеризує співвідношення чисельності 
робочих і службовців:

(27)

де ППМ − чисельність управлінського апарату.

Також у межах другої підгрупи можливо розглядати: (2.8) − 
коефіцієнт, який характеризує співвідношення темпів росту 
продуктивності праці та заробітної платні; (2.9) − коефіцієнт, 
який характеризує співвідношення чисельності робочих і простої 
обладнання, та інші.
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Також у межах другої підгрупи можливо розглядати: (2.8)  коефіцієнт, 

який характеризує співвідношення темпів росту продуктивності праці та 
заробітної платні; (2.9)  коефіцієнт, який характеризує співвідношення 
чисельності робочих і простої обладнання, та інші. 

Б. Управління виробництвом. У межах другої (Б) групи продовжуємо 
розглядати можливі показники якості управління виробничо-торгівельним 
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2.10 Показник ефективності управління підприємством: 
 

𝐸𝐸𝑀𝑀 = 𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑀𝑀

 ,           (28) 
 
де R  результати роботи підприємства за визначений період (дохід підприємства); 

𝑉𝑉𝑀𝑀   витрати на управління, які, в свою чергу розподіляються: 
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управління підприємством; 𝑉𝑉𝐼𝐼   інші витрати на виробництво (відрядження, реклама та 
інші). 
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Б. Управління виробництвом. У межах другої (Б) групи 
продовжуємо розглядати можливі показники якості управління 
виробничо-торгівельним підприємством. 

2.10. Показник ефективності управління підприємством:

(28)

де R − результати роботи підприємства за визначений період 
(дохід підприємства); VM − витрати на управління, які, в свою 
чергу розподіляються:

(29)

де ZM − заробітна плата управлінського персоналу; ЄСВM − 
єдиний соціальний внесок на заробітну плату управлінського 
персоналу; АМ − амортизаційні нарахування основних фондів, 
які функціонують у сфері управління; MV − матеріальні витрати у 
сфері управління підприємством; VI − інші витрати на виробництво 
(відрядження, реклама та інші).

2.11. Ефективність управління підприємством:

(30)
де ПL − продуктивність праці управлінського персоналу;  

Or − обсяг реалізації у вартісному або натуральному вираженні;  
ППМ − чисельність персоналу, який зайнятий у сфері управління.

ІІІ. Переходимо до групи показників, що характеризує 
раціональність організаційної структури виробничо-торгіве-
льного підприємства і його техніко-організаційний рівень. До 
показників структури відноситься ланковість системи управління 
підприємством, рівень централізації функцій його управління, 
нормативи керованості, збалансованість розподілу прав і відпові-
дальності.

3.1. Показник виробничих взаємозв’язків: 

КВТ =  𝑁𝑁ВТ/ПП ,          (25) 
 
де 𝑁𝑁ВТ  число випадків виробничого травматизму; ПП  чисельність промислово-

виробничого персоналу. 
 
2.6 Коефіцієнт, що характеризує якість праці персоналу:  
 

К𝑃𝑃𝑃𝑃 = СВ/ПП ,        (26) 
 
де СВ  питома вага браку. 
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службовців: 
 

К𝑆𝑆𝑃𝑃 = ППМ/ПП ,          (27) 
 
де ППМ  чисельність управлінського апарату. 
 
Також у межах другої підгрупи можливо розглядати: (2.8)  коефіцієнт, 

який характеризує співвідношення темпів росту продуктивності праці та 
заробітної платні; (2.9)  коефіцієнт, який характеризує співвідношення 
чисельності робочих і простої обладнання, та інші. 

Б. Управління виробництвом. У межах другої (Б) групи продовжуємо 
розглядати можливі показники якості управління виробничо-торгівельним 
підприємством.  

2.10 Показник ефективності управління підприємством: 
 

𝐸𝐸𝑀𝑀 = 𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑀𝑀

 ,           (28) 
 
де R  результати роботи підприємства за визначений період (дохід підприємства); 

𝑉𝑉𝑀𝑀   витрати на управління, які, в свою чергу розподіляються: 
 

𝑉𝑉𝑀𝑀 = 𝑍𝑍𝑀𝑀 + ЄСВ𝑀𝑀 + АМ + 𝑀𝑀𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝐼𝐼  ,         (29) 
 
де 𝑍𝑍𝑀𝑀  заробітна плата управлінського персоналу; ЄСВ𝑀𝑀  єдиний соціальний 

внесок на заробітну плату управлінського персоналу; АМ  амортизаційні нарахування 
основних фондів, які функціонують у сфері управління; 𝑀𝑀𝑉𝑉  матеріальні витрати у сфері 
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(31)

де Kbn, Kzn − коефіцієнти внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків.

3.2. Рівень централізації функцій керованості:

(32)
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(33)
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3.3. Показник кількості взаємозв’язків підпорядкування:

(34)
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(35)
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ІІІ. Переходимо до групи показників, що характеризує раціональність 

організаційної структури виробничо-торгівельного підприємства і його 
техніко-організаційний рівень. До показників структури відноситься 
ланковість системи управління підприємством, рівень централізації функцій 
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де ППс𝑎𝑎  кількість робітників центрального апарату виробничо-торгівельного 

підприємства, які виконують визначені функції управління; ПП𝑧𝑧𝑎𝑎  зайняті в апараті 
управління підпорядковані підрозділи. 

 
Або: 
 

𝑈𝑈𝑀𝑀 =  𝑇𝑇𝑇𝑇с𝑎𝑎/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑧𝑧𝑎𝑎 ,        (33) 
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загальна кількість підрозділів підприємства. 
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де 𝑂𝑂𝑑𝑑𝑖𝑖  обсяг типової інформації між підрозділами підприємства; 𝑂𝑂𝑧𝑧𝑑𝑑  загальний 
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3.3 Показник кількості взаємозв’язків підпорядкування: 
 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠/𝑃𝑃𝑜𝑜  ,          (34) 
 
де 𝑃𝑃𝑠𝑠  підрозділи, які не мають подвійного або потрійного підпорядкування; 𝑃𝑃𝑜𝑜  

загальна кількість підрозділів підприємства. 
 
3.4 Показник дублювання інформації: 
 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑂𝑂𝑑𝑑𝑖𝑖/𝑂𝑂𝑧𝑧𝑑𝑑  ,          (35) 
 
де 𝑂𝑂𝑑𝑑𝑖𝑖  обсяг типової інформації між підрозділами підприємства; 𝑂𝑂𝑧𝑧𝑑𝑑  загальний 

обсяг інформації. 
 
3.5 Рівень оперативного використання інформації: 
 

𝑅𝑅𝐼𝐼𝑜𝑜𝑑𝑑 = 𝑇𝑇1+𝑇𝑇2+⋯+𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

 ,          (36) 
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3.5. Рівень оперативного використання інформації:

(36)

де T1, T2,…, Tn − час, який необхідно для обробки прямої та 
зворотної інформації; Toz − загальні витрати часу.

3.6. Рівень наповнення інформацією:

(37)

де RI − рішення, які прийняті за умови повної інформації; Roi  − 
загальна кількість прийнятих рішень за визначений час.

3.7. Рівень кваліфікації управлінського персоналу виробничо-
торгівельного підприємства: 

(38)

де ППМО − чисельність персоналу управління підприємством з 
необхідним рівнем освіти і кваліфікації; ППMZ − загальна кількість 
персоналу управління.

3.8 Рівень сумісництва персоналу управління: 

(39)

де ППMZ − кількість персоналу управління, що звільнена 
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3.9 Рівень стабільності персоналу управління підприємством:

(40)
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 ,          (36) 
де 𝑇𝑇1, 𝑇𝑇2, … , 𝑇𝑇𝑛𝑛  час, який необхідно для обробки прямої та зворотної інформації; 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜  загальні витрати часу. 
 
3.6 Рівень наповнення інформацією: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅р𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑅𝑅𝑜𝑜𝑖𝑖 ,          (37) 
 
де RI  рішення, які прийняті за умови повної інформації; 𝑅𝑅𝑜𝑜𝑖𝑖  загальна кількість 

прийнятих рішень за визначений час. 
 
3.7 Рівень кваліфікації управлінського персоналу виробничо-

торгівельного підприємства:  
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 = ППМО/ПП𝑀𝑀𝑀𝑀 ,        (38) 
 
де ППМО  чисельність персоналу управління підприємством з необхідним рівнем 

освіти і кваліфікації; ПП𝑀𝑀𝑀𝑀  загальна кількість персоналу управління. 
 
3.8 Рівень сумісництва персоналу управління:  
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 = ПП𝑀𝑀𝑀𝑀/ППО𝑀𝑀 ,         (39) 
 
де ПП𝑀𝑀𝑀𝑀  кількість персоналу управління, що звільнена за власним бажанням або 

за ініціативи адміністрації; ППО𝑀𝑀  загальна кількість персоналу управління. 
 
3.9 Рівень стабільності персоналу управління підприємством: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 − ПП𝑘𝑘𝑘𝑘−ПП𝑘𝑘𝑘𝑘
ПП𝑀𝑀

 ,          (40) 
 
де ПП𝑘𝑘𝑘𝑘  загальна кількість звільнених з підприємства менеджерів; ПП𝑘𝑘𝑘𝑘  

кількість прийнятих на роботу менеджерів; ПП𝑀𝑀  загальна кількість персоналу 
управління. 

 
Висновки та пропозиції. На основі розробленої системи показників 

було проведене експертне опитування (у кількості 32 експертів  робітників 
торгівельної мережі та викладачів менеджменту університетів), в результаті 
якого перелік показників було уточнено (табл. 1). 
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де ППku − загальна кількість звільнених з підприємства 
менеджерів; ППkp − кількість прийнятих на роботу менеджерів;  
ППM − загальна кількість персоналу управління.

Висновки та пропозиції. На основі розробленої системи 
показників було проведене експертне опитування (у кількості 
32 експертів − робітників торгівельної мережі та викладачів 
менеджменту університетів), в результаті якого перелік 
показників було уточнено (табл. 1).

Таблиця 1
Результати опитування фахівців торгівельної сфери

Джерело: розроблено автором. 

Таблиця 1 
Результати опитування фахівців торгівельної сфери 
Показники Експерт 1 Експерт 2 … Експерт N 

Показники першої групи 
Прибуток чистий     
Рівень рентабельності     
Витрати на 1 гривню товарної 
продукції 

    

Частка витрат на управління 
підприємством  

    

Продуктивність праці     
Рівень досяжності цілей      
Коефіцієнт відновлення 
платоспроможності 

    

Коефіцієнт оновлення асортименту     
Показник якості продукції     

Показники другої групи 
Коефіцієнт використання робочого 
часу 1 робітником 

    

Коефіцієнт зайнятості на 
виробництві 

    

Коефіцієнт якості праці персоналу     
Коефіцієнт співвідношення 
робітників і службовців 

    

Ефективність управління 
підприємством 

    

Показники третьої групи 
Показник виробничих зв’язків     
Рівень централізації функцій 
управління 

    

Показник кількості зв’язків 
підпорядкування  

    

Показник дублювання інформації     
Рівень повноти інформації     
Рівень кваліфікації персоналу 
управління 

    

Рівень сумісництва персоналу 
управління  

    

Рівень стабільності персоналу 
управління 

    

Джерело: розроблено автором.  
 

Примітка: 1) обстеження проводилися серед фахівців наступних 
торгівельних мереж  «АТБ», «Сільпо», «Таврія-В»; 2) відповіді надавалися 
методом ранжування, тобто перший ранг присвоювався найбільш значимим 
показникам за 10-ти бальною шкалою. 

Результати експертного опитування серед фахівців виробничо-
торгівельних підприємств було оброблено за допомогою методів 
математичної статистики з визначенням надійності обраних вибірок даних 
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Примітка: 1) обстеження проводилися серед фахівців 
наступних торгівельних мереж − «АТБ», «Сільпо», «Таврія-В»; 
2) відповіді надавалися методом ранжування, тобто перший ранг 
присвоювався найбільш значимим показникам за 10-ти бальною 
шкалою.

Результати експертного опитування серед фахівців виробничо-
торгівельних підприємств було оброблено за допомогою методів 
математичної статистики з визначенням надійності обраних 
вибірок даних (тобто проведено узгодженість точок зору фахівців 
досліджуваних підприємств).

На основі проведеного дослідження було зроблено наступні 
висновки:

1. До основних показників, що відображають ефективність 
структури управління з точки зору кінцевих результатів діяльності 
виробничо-торгівельних підприємств, можливо віднести: чистий 
прибуток, рівень рентабельності, частку витрат на управління 
підприємством.

2. До основних показників, що відображають зміст організації 
структури управління, можливо віднести: ефективність управління 
підприємства, коефіцієнт співвідношення загального результату 
виробничо-торгівельної діяльності підприємства і чисельності 
робітників апарату управління, коефіцієнт співвідношення 
чисельності робітників і службовців.

3. До основних показників раціональності організаційної 
структури управління підприємством можливо віднести: 
показник виробничих взаємозв’язків, рівень централізації 
функцій управління, рівень кількості зв’язків підпорядкування 
на підприємстві.

Дане дослідження виконано у межах реалізації НДР 
«Організаційне проектування інтеграційних бізнес-структур в 
національній економіці» (№ ДР 0118U007238).
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В проведенном исследовании предложена система показателей для 
оценки эффективности построения организационной структуры производственно-
торгового предприятия, которая состоит из трех групп, которые отражают: эф-
фективность структуры управления предприятием через конечные результа-
ты его деятельности и затраты на управление; которые отражают содержание 
и процесс организации структуры управления предприятием и затраты на 
управленческий труд; которые характеризуют рациональность организационной 
структуры предприятия и его технико-организационный уровень. На основе 
предложенных групп показателей рекомендуется проводить экспертный опрос 
специалистов торговой сферы с целью получения реального интегрального 
вывода о целесообразности оценки эффективности проведения перестройки 
организационной структуры предприятия.

Оценка эффективности управления производственно-торгового 
предприятия служит важным элементом разработки предплановых решений, что 
позволяет определять уровень адаптированности и прогрессивности действующей 
или проектируемой структуры, мероприятий, проводимых в процессе 
модернизации предприятия, выбора наиболее рационального варианта структуры, 
способа её усовершенствования. При этом эффективность организационной 
структуры оценивается проектировщиками в процессе консалтинговой работы по 
совершенствованию управления.

Комплексный набор показателей эффективности системы управления 
производственно-торгового предприятия формируется с учетом следующих 
направлений оценки ее эффективности: степенью соответствия результатов целям 
рыночной деятельности, степенью соответствия процесса функционирования 
системы управления требованиям к его содержанию и результатам 
производственной деятельности.

Слабым местом деятельности большинства проектов по организационному 
проектированию является недостаточное внимание к специфике производственно-
торговых предприятий как объектов оценки эффективности. Как следствие, 
искажается эффект группирования подразделений, происходит смещение 
ориентиров при обосновании интегральных мероприятий, которые заложены в 
проекте, или сравнимости вариантов этих мероприятий.

Ситуация в украинской экономике такова, что для большинства торговых 
предприятий организационные изменения являются необходимым условием их 
выживания, избежанием остановки производства и торговли. В таких случаях 
характеристики системного эффекта допустимо рассматривать в виде обычных 
показателей эффективности производственно-торговой деятельности.

Ключевые слова: предприятие; торговля; показатель; структура; 
организация; уровень; эффективность; управление.
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FORMATION OF A SYSTEM OF INDICATORS FOR 
EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE ORGANI-
ZATIONAL STRUCTURE OF A PRODUCTION AND 
TRADE ENTERPRISE

The study proposed a system of indicators to assess the effectiveness of build-
ing the organizational structure of production and trading enterprises, which consists 
of three groups that reflect: the effectiveness of the enterprise’s management structure 
through the end results of its activities and management costs, which reflect the content 
and process of organizing the enterprise’s management structure and management costs 
that characterize the rationality of the organizational structure of the enterprise and its 
technical, organizational level. Based on the proposed groups of indicators, it is recom-
mended to conduct an expert survey of trade specialists in order to obtain a real integral 
conclusion about the appropriateness of assessing the effectiveness of restructuring the 
organizational structure of the enterprise.

Evaluation of the management effectiveness of a manufacturing and trading 
enterprise serves as an important element in the development of preplanned decisions, 
which makes it possible to determine the level of adaptability and progressiveness of an 
existing or projected structure, measures taken in the process of modernizing an enter-
prise, choosing the most rational version of a structure, and a way to improve it. More-
over, the effectiveness of the organizational structure is evaluated by designers in the 
process of consulting work to improve management.

A comprehensive set of performance indicators for the management system of a 
manufacturing and trading enterprise is formed taking into account the following direc-
tions of evaluating its effectiveness: the degree to which the results correspond to the 
goals of market activity, the degree to which the process of functioning of the manage-
ment system meets the requirements for its content and production results.

The weak point of most organizational design projects is the lack of attention to 
the specifics of production and trading enterprises as objects of performance evaluation. 
As a result, the effect of grouping units is distorted; there is a shift of guidelines when 
substantiating the integrated activities that are laid down in the project, or the compara-
bility of the options for these activities.

The situation in the Ukrainian economy is such that for most trading enterprises, 
organizational changes are a prerequisite for their survival, to avoid stopping production 
and trade. In such cases, the characteristics of the systemic effect can be considered in 
the form of ordinary indicators of the effectiveness of production and trading activities.

Key words: enterprise; trade; indicator; structure; organization; level; efficien-
cy; management.
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ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МАЛОГО І 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій і можливостей 
цифровізації малого і середнього бізнесу. У процесі аналізу позначена роль 
представників малого та середнього бізнесу в забезпеченні економічного 
зростання і підтримці стабільності в країні. Також окрему увагу приділено 
перевагам суб’єктів МСБ в порівнянні з великими підприємствами і корпораціями, 
які полягають у гнучкості, простоті бізнес-процесів, готовності приймати ризик 
і високої мотивації. Ці обставини обумовлюють той факт, що сучасні цифрові 
технології перетворилися в ендогенний фактор ефективності розвитку суб’єктів 
малого і середнього бізнесу. Особливий акцент зроблений на нових бізнес-моделях 
МСБ в епоху цифровізації і їх характерні риси. 

Ключові слова: цифровізація; малий та середній бізнес; економіка; 
інноваційний простір; інформаційна система; цифрові технології.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Цифровізація – 
це повсюдне впровадження цифрових технологій в різні 
сфери життя: промисловість, економіку, освіту, культуру, 
обслуговування і т.п.

Це явище викликане стрімким розвитком інформаційних 
технологій, мікроелектроніки та комунікацій в більшості країн 
світу. Цифровізація – це глобальний процес, який з кожним днем 
все більше підпорядковує планету.

Стрімкий розвиток цифрової економіки призвело до того, що 
сьогодні лідерів ринку визначає не багаторічна історія успіху, 
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не вартість активів, не кількість патентів або доступ до капіталу, 
а здатність змінювати бізнес-модель на хвилі технологічної 
революції. Цифрові технології розвиваються з експоненційною 
швидкістю, та докорінно змінюючи суть бізнесу та кожну 
галузь [1].

Крім того, вони допомагають знайти джерела підвищення 
ефективності і можливості стійкого конкурентного розвитку 
підприємств. В той же час, проривні інновації вимагають змін 
в існуючих моделях управління, реформування комунікацій, 
технологій і організаційної структури підприємств на основі нових 
цінностей, пріоритетів і орієнтирів, заснованих на партнерстві, 
клієнтоорієнтованості, інноваційності та синергії [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальним 
аспектам становлення цифрової економіки і трансформаційних 
процесів, які відбуваються в економічному просторі під її 
впливом, значну увагу приділяють такі дослідники як: К. Фрімен, 
П. Друкер, Дж. Тис, К. Крістенсен, Г. Мінцберг, С. Гошал, 
Б. Мільнер, А. Бутник-Сіверський, І. Галиця, Н. Гончарова та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у вивченні 
тенденцій і можливостей цифровізації малого і середнього 
бізнесу. Застосування новітніх цифрових технологій в бізнесі 
є необхідною умовою для ефективного розвитку суб’єктів 
підприємництва. Зазначені обставини активізують розвиток 
малого і середнього бізнесу, що є одним з провідних секторів 
економіки, який визначає темпи економічного зростання, склад 
та якість валового національного продукту, а також має всі 
можливості гнучко реагувати на потреби ринку і мінливі умови 
господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. П’ятірку країн-
лідерів за рівнем участі малого і середнього бізнесу в ВВП 
становлять Китай, ЄС, США, Індія і Росія. Малий і середній 
бізнес в Україні приносить 55 % валового внутрішнього продукту 
в економіку країни.

Великі корпорації оперативні у впровадженні у своїй 
діяльності  цифрових інновацій, але вплив цифрових технологій 
проявляється в малому і середньому бізнесі також.
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Сьогодні особливість діяльності сучасних малих і середніх 
підприємств полягає в тому, що цифрові технології перетворилися 
у внутрішній фактор ефективності їх розвитку. Це означає, що 
шанси виправдати очікування клієнтів, яких глобальний світ 
привчив швидко і зручно отримувати сучасні послуги у гігантів, 
тепер у всіх однакові. Наприклад, модель економіки спільної 
участі, якою керуються Aliexpres або Airbnb, збільшує конкуренцію 
і навіть витісняє з ринку провідні світові компанії. Хмарні техно-
логії дозволяють малому і середньому бізнесу зменшити витрати 
на інфраструктуру, тим самим прискорюючи комерційні процеси, 
didgital-маркетинг дає можливість налагоджувати ефективні вза-
ємини з клієнтами, CRM-системи економити на персоналі.

Однак, на шляху цифровізації своєї діяльності малі і 
середні підприємства стикаються з певним каскадом проблем, 
пов’язаних з високими ставками оподаткування, несприятливим 
інвестиційним кліматом, обмеженістю доступу до джерел 
фінансування, збільшенням тиску державних органів. Також 
ключовою перешкодою для розвитку цифрових технологій 
в сегменті малого і середнього бізнесу є питання безпеки і 
збереження даних [2].

Отже, з урахуванням вищевикладеного, можна стверджувати, 
що цифровізація  малих і середніх підприємств має деякі 
особливості, які є як їх перевагами, так і недоліками, в порівнянні 
з великими формами організації бізнесу. Дослідження цих 
особливостей і пошук шляхів використання позитивних аспектів, 
які дозволять подолати вплив негативних сторін, дасть можливість 
підвищити рівень відцифровки діяльності малих підприємств 
і, отже, рівень інноваційності економіки країни в цілому, що і 
зумовило вибір теми даної статті.

Значний інтерес викликає дослідження американського 
вченого В. Баумоля, який протиставив рутинним інноваціям 
великих компаній, так звану «незалежну» цифровізацию, носіями 
якої є малі підприємства.

При цьому, на думку вченого, саме інновації малих 
суб’єктів господарювання відрізняються своєю радикальністю 
і новизною [3].
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Так, за останні 10 років частка представників малого та 
середнього бізнесу, які використовують і продукують цифрові 
технології, збільшилася практично на 20 %.

В даному контексті, можна відзначити, що перспективи 
розвитку малого і середнього бізнесу в умовах цифровізації 
економіки, пов’язані з такими факторами:
−	 діяльністю на цифрових платформах (маркетплейсах), які за-

безпечують безпосередні комунікації між виробниками і спо-
живачами;

−	 зменшенням трансакційних витрат при одночасному 
підвищенні продуктивності праці;

−	 глобальною присутністю завдяки виходу на електронні ринки 
і активізації глобальної гіперконкуренції;

−	 підвищенням споживчої цінності товарів і послуг внаслідок їх 
персоналізації;

−	 омніканальностью комунікацій з споживачами і покупцями;
−	 скороченням життєвого циклу інновацій та продуктів.

При цьому, необхідно звернути увагу на той факт, що нові 
можливості цифрової економіки, які відкриваються для малих і 
середніх підприємств, пов’язані з ростом ризиків і підвищеним 
рівнем невизначеності при прийнятті стратегічних рішень в 
результаті динамічних змін технологій і кон’юнктури ринків. 
Однак ці загрози не зменшують прагнення підприємств апробувати 
нові цифрові можливості, і з року в рік малий і середній бізнес 
нарощує інвестиції в сучасні ІТ-рішення [4].

Так, згідно з  даними IDC, загальносвітові ІТ витрати МСБ в 
2019 р склали близько 602 млрд дол., що свідчить про зростання в 
4,9 % у порівнянні  з попереднім роком. Крім того, передбачається, 
що при середньорічному збільшенні за період з 2016 по 2021 
року в розмірі 4,7 %, витрати компаній зі штатом менше 1000 
співробітників на апаратне і програмне забезпечення, а також 
послуги (включаючи бізнес-послуги) досягнуть 684 млрд дол. [5]. 

16 лютого 2020 року аналітики IDC опублікували дослідження, 
в якому повідомили, що спалах коронавируса COVID-19 в Китаї не 
тільки підриває світову економіку, а й здатен сприятливо відбитися 
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на розвитку ІКТ-галузі та відкриває нові бізнес-можливості для 
розробників інформаційно-комунікаційних технологій. Крім того, 
на думку фахівців, створюються нові можливості для компаній 
і сервісів, що пропонують співробітникам віддалену роботу. 
Змінюються підходи і в освіті: при масових захворюваннях люди 
будуть прагнути до дистанційної освіти і онлайн-курсів.

Можливості для розвитку бізнесу отримують розробники 
технологій для магазинів, де використовується мінімум персоналу 
або до того всі відсутня, а також інтернет-сервіси з доставки їжі і 
оператори зв’язку при будівництві 5G-мереж і запуску послуг на 
їх основі.

Є кілька заходів, які можуть поліпшити фінансову ситуацію 
малого і середнього бізнесу, але не всі компанії почали їх впрова-
джувати:
−	 реструктурувати і відкласти борги і позики від партнерів і 

фінансових інститутів.
−	 переглянути умови оплати оренди нерухомості, звернувшись 

з проханням про значну знижку або відстрочку.
−	 перевести якомога більше співробітників на спрощену систему 

оподаткування для зниження податкового навантаження.
Відносно цифровізації, то необхідно створювати платформи 

для онлайн продажів (e-commerce) і приймати інноваційні інтернет 
рішення, або перехід на роботу online. Потрібна зміна форматів 
адміністрування і продажів через інтернет, що дозволить скоро-
тити витрати і підтримати виручку хоча б на мінімальному рівні.

Коротко розглянемо найбільш актуальні програми для 
підприємств МСБ, які рекомендують фахівці під час дії карантину 
в Україні:

1. Програми-організатори:
Trello – допомагає керувати проектами та вести план виходу 

контента. 
Інструмент пропонує декілька сценаріїв для роботи і пояснює, 

як все настроїти. Trello допомагає оптимізувати роботу дизайнерів, 
маркетологов, менеджерів з продажу тощо.

Click-Up – більш функціональна програма для управління 
проектами. У платформи є такий самий функціонал, як і в Trello, 
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але з’являється більше можливостей для аналізу проектів: гнучкі 
звіти, які команди можуть налаштувати для своїх потреб,  більше 
варіантів сітьового графіку, є діаграма Ганта.

Click-Up також зручний для найму працівників, роботи 
фрілансерів, для розробки додатків, створення контенту, інвента-
ризації та у багатьох інших ситуаціях.

Інструмент також зручний для ведення фінансового обліку та 
CRM.

2. Програми для проведення нарад і вебінарів:
Skype для бізнесу. З ним можливі групові дзвінки до 250 чоловік 

і вебінари до 10000 учасників. Деякі особливості:
−	 програма працює в інтеграції з іншими офісними програмами 

в Windows;
−	 можна призначати зустрічі в Skype прямо з Word або OutLook;
−	 дозволяє розмовляти і показувати презентацію в кращій 

якості;
−	 можна проводити голосування між присутніми на зустрічі;
−	 можна записувати на відео всю або частину зустрічі;
−	 можливо встановлення тимчасових періодів для зберігання 

документів.
Zoom. Дуже простий інструмент, один з лідерів на ринку. 

Розпочата конференція легко синхронізується на всіх пристроях. 
Зручно робити нотатки в режимі онлайн. Можна проводити 
вебінари до 10000 учасників.

3. Сховища  для зберігання даних:
Google Drive. У сховища є своя система електронних документів 

Docs, які дуже зручно редагувати в режимі онлайн разом з іншими 
співробітниками. Безкоштовно можна користуватися 15GB для 
зберігання файлів на хмарі. Якщо ви використовуєте платформу в 
компанії і потрібно більше пам’яті, то Google пропонує заплатити 
$ 0,04 за GB і $ 8 в місяць за кожного активного користувача.

DropBox. За 18 євро в місяць на одного користувача надається 
безлімітний простір для зберігання. Синхронізація документів 
швидше і безпечніше, ніж в Google Drive.

4. Програми для планування часу:
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Google Calendar. Це зручний онлайн-інструмент для 
планування. Можна додавати кілька календарів для себе особисто, 
різних груп і компанії в цілому. Зручно стежити, щоб не було 
накладок. Відмінно синхронізується з поштою Gmail.

Вищеперечислені програми не потребують великих витрат 
за користування, але допоможуть працівникам невеликих 
підприємств працювати онлайн, розробляти проекти, проводити 
конференції, і, як результат, пережити вимушений карантин.

Як свідчать статистичні дані  найбільш активну цифрову 
діяльність ведуть представники МСБ в США (витрати 186 млрд 
дол.), на другому місці знаходиться Китай (56 млрд дол.), замикає 
трійку лідерів Німеччина (37 млрд дол.) [5].

Для порівняння серед країн Центральної і Східної Європи, 
лідерами за рівнем використання цифрових технологій в сегменті 
малого і середнього бізнесу є Чехія, Греція, Польща і Словаччина, 
де в середньому 75 % підприємств мають хоча б одну цифрову 
опцію [5]. 

У Греції, зокрема, високі показники пояснюються тим, що 
цифровізація  МСБ є обов’язковою згідно з вимогами місцевого 
законодавства.

В цілому можна відзначити, що представники малого і 
середнього бізнесу для забезпечення конкурентних позицій 
і майбутньої цифровізації своєї діяльності вирішують на 
сьогоднішній день такі  стратегічні завдання: 
−	 по-перше, установлення більш тісних відносини з 

постачальниками і замовниками;
−	 по-друге, підвищення рівня власної операційної ефективності;
−	 по-третє, підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

випускається.
Очевидно, що виконання всіх цих трьох завдань  неможливо 

без інтеграції інформаційних систем і цифрових технологій у 
виробничу сферу (табл. 1).
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Таблиця 1
Групи бізнес-процесів МСБ і цифрові технології (системи, 

інструменти, програми) для їх трансформації

Групи бізнес-процесів Цифрові інструменти (системи, продукти, 
програмні рішення)

Взаємодія з 
постачальниками

Системи SСM (Supply Chain Management)

Взаємодія з замовниками 
(споживачами)

Системи CRM (Customer Relationships 
Management)

Управління ресурсами ERP (Enterprise Resources Planning)

Управління бізнес-
процесами

BPM-системи (Business process management)

Управління аналітичної 
складової (аналіз даних)

Технології Big Data, Data mining, 
хмарні обчислення, Google Analytics, ін.

Маркетингова-діяльність, в 
т.ч .: цифрові інструменти 
інтернет-маркетингу

Використання інструментів Google Analytics, 
Google Adwords; SEO, SMM

Джерело: сформовано авторами на основі [4; 5; 6].

Стосовно України, Кабінет міністрів затвердив з 
доопрацюванням Стратегію розвитку цифрової економіки 
України до 2021 року. Амбітна мета – досягти до 2021 року 
зростання на 5 % ВВП завдяки розвитку цифрової економіки. За 
даними дослідження «Цикли зрілості цифровий трансформації» 
компанії Enterprise Strategy Group, проведеного на замовлення 
компанії Dell EMC, 96 % компаній, де пройшла цифрова транс-
формація, на наступний рік майже вдвічі перевиконали свої пла-
ни по доходах. Втім, якщо ми говоримо про розвиток нашої кра-
їни не тільки як торговця сировинними ресурсами, то інтеграція 
вітчизняних підприємств у світову економіку без цифрових тех-
нологій вже неможлива.

Висновки та пропозиції. Таким чином, підбиваючи підсумки 
проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки. 
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Цифровізація малого і середнього бізнесу в будь-який країні 
світу є стратегічно важливим рішенням, яке часто порівнюють з 
революційними перетвореннями, оскільки ефект від їх реалізації 
є дуже значним. Бізнес, який працює на основі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, це ефективний і 
конкурентоспроможний бізнес, який готовий до інтеграційних 
процесів і виходу на міжнародні ринки. Найбільша цифровізація 
підприємств МСБ спостерігається в США, КНР, Німеччини. 
Найпопулярнішими сферами цифровізації для малого і 
середнього бізнесу є інтернет-маркетинг, охорона здоров’я, 
мобільні технології, телекомунікації, програмне забезпечення та 
розробки для промисловості.

Сучасні представники малого і середнього бізнесу мають всі 
можливості і передумови для активного використання передових 
інформаційно-комунікаційні технології в своїй діяльності, завдяки 
більш простим бізнес-процесів, гнучкості, раціональну структуру 
витрат, прямому контакту з клієнтами, готовність до ризику 
і високої мотивації. Однак слід брати до уваги і ряд обмежень 
відцифровки суб’єктів МСБ, які пов’язані зі складнощами 
залучення фінансових ресурсів, обмеженістю диверсифікації 
і масштабного виробництва, низьким професійним рівнем 
керівництва по порівняно з великими підприємствами. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию современных тенденций и возможностей 
цифровизации малого и среднего бизнеса. В процессе анализа обозначена роль 
представителей малого и среднего бизнеса в обеспечении экономического 
роста и поддержании стабильности в стране. Также особое внимание уделено 
преимуществам субъектов МСБ по сравнению с крупными предприятиями и 
корпорациями, которые заключаются в гибкости, простоте бизнес-процессов, 
готовности принимать риск и высокой мотивации. Эти обстоятельства 
обуславливают тот факт, что современные цифровые технологии превратились в 
эндогенный фактор эффективности развития субъектов малого и среднего бизнеса. 



338

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998
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IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE 
DEVELOPMENT OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS 
IN UKRAINE

The article is dedicated to the achievement of current trends and capabilities 
of digitalization of small and medium business. In the process of analysis, the role of 
representatives of the small and medium business in the secured economic and financial 
stability and stability in the country is designated. Also, I see respect for the advancement 
of SMB sub-sectors in large numbers of great enterprises and corporations, the same way 
as nooks, the simplicity of business processes, the willingness to accept the price and 
the highest motivation. For your convenience, consider the fact that right now digital 
technologies have transformed into an endogenous factor of efficiency in developing 
sub-projects of small and medium-sized businesses. A special emphasis is placed on new 
business models of SMBs in the era of digitalization and characterization of rice.

Key words: digitalization; small and medium business; economy; innovative 
space; information system; digital technology.
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ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОСТІ ТА 
ІННОВАЦІЙНОСТІ 

В даній статті проведено дослідження особливостей розвитку університетської 
менеджмент-освіти. Розглянута взаємодія менеджмент-освіти і управлінської науки. Ви-
значені головні фактори розвитку сучасного університету і роль університетського профе-
сійного менеджменту. Звертається увага на певні процеси, які необхідно практично реа-
лізувати для досягнення більшої якості менеджмент-освіти. Доводиться роль економічної 
науки і освіти для підготовки управлінських кадрів. Визначаються особливості первинної 
управлінської освіти. Пропонуються форми спеціалізації управлінської підготовки бака-
лаврів і магістрів. Проводиться аналіз кадрового складу управлінських кафедр університе-
тів та шляхи його удосконалення. Розглядаються особливості факторів впливу на менедж-
мент-освіту галузевого і структурно-функціонального характеру. Пропонується розглядати 
професійний менеджмент як систему, яка має можливості для інноваційної трансформації. 
Досліджується системний зв’язок «викладач-студент» в контексті інноваційної взаємодії. 
Звертається увага на характер професійної підготовки викладацького складу університету, 
який працює з спеціальністю «менеджмент». Доводиться необхідність системної та інно-
ваційної взаємодії «менеджмент-освіти – управлінської науки – бізнес-спільноти». Зверта-
ється увага на необхідність розглянути американський досвід діяльності кращих універ-
ситетів для України. Пропонується для дослідження модель «університет як економічна 
корпорація». Визначається роль менеджмент-освіти і університетської управлінської науки 
для створення умов розвитку університету третього покоління.   

Ключові слова: менеджмент-освіта; управлінська наука; професійна система 
менеджменту; професіоналізація управлінської діяльності; первинна управлінська освіта; 
зв’язок економіки і менеджменту; управлінські кадри; професійна підготовка викладачів; 
галузева специфіка менеджменту; функціональна специфіка менеджменту; бізнес-спільно-
та; системна та інноваційна взаємодія; економічна корпорація; університети третього по-
коління.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні універ-
ситетська освіта в Україні все більше попадає в коло тих проблем со-
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ціально-економічного розвитку, які можна було б назвати пріоритет-
ними. Статистика підтверджую поки зворотне, адже 5,6 % від ВВП в 
бюджеті України на освіту в 2020 році є показником, який характеризує 
ситуацію з продовженням кризових явищ в освітньому середовищі і в 
сфері університетської науки (освіта – 5,9 % від ВВП в 2018 р., 6,2 % 
від ВВП в 2019 р.) [6]. Відомий англійський поет Р. Кіплінг висловлю-
вав думку, що «освіта – найважливіше із земних благ, якщо вона най-
вищої якості. В іншому випадку вона є абсолютно марною» [4, с. 6]. 
Якісна освіта в елітному університеті, на думку багатьох дослідників, є 
системним проявом трьох стратегічних компонентів – реальна концен-
трація талантів (студентів і викладачів), необхідна і достатня ресурсна 
база і професійний університетський менеджмент [2; 13, с. 20]. Саме 
ці пріоритети сьогодні представляють особливу цінність для розвитку 
університетської освіти і науки, а також для формування інновацій-
ної економіки і сучасного цифрового суспільства. Однак, найбільшою 
проблемою розвитку сучасних університетів є  проблема  формування 
системи професійного університетського менеджменту, який пови-
нен вміти будувати управлінський процес таким чином, щоб повніс-
тю сформувати і  якісно задіяти перші два компоненти і забезпечити їх 
системне розширене відтворення. 

Таким чином, не заперечуючи розвиток усіх напрямків сучасного 
технологічного прогресу, який повинен  підтримувати на високому рів-
ні університет, потрібно зробити окремий наголос на необхідність якіс-
ного розвитку саме  управлінської освіти і науки. І тому, продовження 
дослідження проблем освітньої професійної підготовки управлінських 
кадрів є сьогодні важливою актуальною проблемою формування інно-
ваційного суспільства в Україні, в якому саме університети мають ста-
ти базовими інноваційними центрами цієї діяльності.

Аналіз останній досліджень і публікацій. Сьогодні проблеми роз-
витку управлінської освіти все більше стають об’єктом досліджень ба-
гатьох українських і зарубіжних авторів, які, в більшості випадків, роз-
глядають діяльність університетів в цілому з певним визначенням тих 
чи інших пріоритетів, які, на їх думку, є важливими для виходу на більш 
високий рівень діяльності університетів. Так, активно розглядаються 
проблеми комерціалізації університетської освіти [2], створення уні-
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верситетів світового рівня [13], демократизації університетської освіти 
[12], управління університетом як суб’єктом ринку [11], філософських 
ідей розвитку університетської науки [21], структурних змін універси-
тетського середовища [3], методів і моделей управління університетом 
[15] та інші. В той же час, важливо зазначити такі дослідження, які роз-
глядають саме управлінську освіту та її сучасну інноваційну динамі-
ку, - це такі автори як Т. Блуммарт [1], С. ван ден Брук [1],  П. Друкер 
[5],    С. Каммінгс [14], Е. Кузнєцов [16-18], П. Лоранж [7], Ф. Малік 
[8], Г. Минцберг [9; 10].  Важливим є те, що ці автори підтримують 
необхідність розвитку процесу професіоналізації управлінської діяль-
ності, системного перегляду змісту управлінської освіти і її адаптації 
до сучасних проблем розвитку інноваційної економіки, структурних і 
якісних змін щодо діяльності університетів в умовах четвертої промис-
лової революції. Але ці усі питання потребують подальшого розвитку 
і визначення актуалізації та системної адаптації з метою впровадження 
інноваційних технологій управлінської освіти в університетах України.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз про-
блем розвитку університетської освіти (менеджмент-освіти), пошук 
системних та інноваційних змін існуючого освітнього процесу універ-
ситетської підготовки менеджерів (програми «бакалавр» і «магістр»), 
розгляд мотиваційних цінностей щодо механізмів впровадження нових 
і удосконалення існуючих освітніх технологій підготовки сучасних ме-
неджерів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Закінчується третє де-
сятиліття як почалася підготовка менеджерів  в різних закладах вищої 
освіти України. За цей період спеціальність «менеджмент» перейшла з 
групи економічних спеціальностей і була визначена як окрема освітня 
підготовка в межах галузі «менеджмент та адміністрування». Потрібно 
зразу відзначити, що спеціальність «менеджмент» по змісту фактично 
залишилась в лоні економічної підготовки, а її статус як, власне, сис-
теми управлінської підготовки поки мало чим може бути сьогодні під-
тверджений. Навчальні робочі плани, програми навчальних предметів, 
курсові і дипломні роботи тощо, в більшості випадків, побудовані і 
практично реалізуються в контексті економічної науки і практики. Не 
дивлячись на те, що більшість навчальних предметів професійно-орі-
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єнтованого блоку навчального плану можуть мати управлінську назву, 
але зміст цієї дисципліни є більше економічним, ніж управлінським. 
З іншої сторони, досить часто, в системі освітньої університетської 
підготовки менеджмент порівнюють з підприємництвом, доводячи, 
інколи, до їх повної тотожності. Наша гіпотеза полягає в наступному 
– економіка, підприємництво і менеджмент, хоча, на перший погляд, і 
мають досить справедливо тісний зв’язок, але є все-таки різними сфе-
рами професійної діяльності, а значить система освітньої підготовки є 
також різною. При цьому необхідно зауважити, що економіка досить 
давно сформувала свою систему наукових, освітніх і практичних знань, 
підприємництво представляє собою практичну сферу діяльності і все-
таки не є прямо напрямком розвитку науки і професійної підготовки, 
то професійна система менеджменту досі точно не визначена з пози-
цій науково-дослідної бази знань і освітньої підготовки. Менеджменту 
відводиться дивна роль комплексної, часто хаотично змішаної, мето-
дологічно і системно не врівноваженої науки і практики [16, с. 26-27]. 
Звернемо нашу увагу на певні кроки, які можуть стати, на нашу думку, 
перспективними щодо виходу з такого положення.

Перше.  Менеджмент історично сформувався на базі розвитку трьох 
наук, а саме економіки, психології і соціології  в період модерну, тобто 
у ХХ столітті [14,  с. 194-200]. Вплив на процес формування і розвитку 
менеджменту здійснювали різні науки і практики економічної і госпо-
дарської діяльності, але вплив саме цих трьох наук признається науко-
вою і діловою спільнотою як визначальний. При цьому, вплив економі-
ки на розвиток менеджменту є базовим (необхідним), але не системно 
достатнім. Це означає, що базовою умовою діяльності менеджменту 
різних організацій є досягнення цією організацією параметрів необ-
хідної економічної рентабельності та конкурентоздатності. Крім того, 
усі економічні фактори розвитку організації повинні бути задіяні і сис-
темно розвиватися в контексті інноваційної динаміки розвитку суспіль-
ства. Але повнота дії економічних факторів не є достатньою, тому що 
не  забезпечує необхідну  сучасну якість розвитку організації. Напри-
клад, дослідження компонентів управлінського процесу і практичний 
запуск, власне, самого управлінського процесу потребує задіяти про-
цес відновлення і правильного використання ресурсної бази організа-
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ції [16, с. 22–24].  Для процесу розширеного відтворення матері-
альних, фінансових, людських і інформаційних ресурсів потрібно 
задіяти весь комплекс дії менеджменту, а не тільки економічних 
факторів впливу. Розуміючи при цьому, що, наприклад, соціаль-
но-психологічні або соціокультурні методи впливу на зростання 
продуктивності праці людей будуть діяти тільки після економіч-
них методів мотивації. При цьому, чим повніше задіяні економіч-
ні методи мотивації, тим більш ефективно будуть діяти соціаль-
но-психологічні методи мотиваційного впливу. 

Таким чином, економіка та її розвиток як науки, аналітики і 
практики має прямий вплив на результативність професійної сис-
теми менеджменту, але цей вплив повинен бути системно визна-
чений менеджментом організації. Економіка є частиною управ-
лінської діяльності і тільки вона не може забезпечити необхідний 
і достатній рівень кінцевої результативності. Іншими словами 
економіка є частиною менеджменту, а не навпаки [16, с. 26–27].

Друге. Існує досить багато нарікань, що університетська ме-
неджмент-освіта не конкретна і не дає виходу на працевлашту-
вання в певних галузях економки. В цих випадках на першу по-
зицію висуваються необхідність знання галузевої специфіки, а не, 
власне, знання управлінського процесу, який, в принципі, є інди-
ферентним до галузевого поділу економіки. Для тієї частини екс-
пертів, які з цим не згодні, необхідно врахувати обставини і осо-
бливості інноваційної трансформації менеджменту в ХХ столітті 
та зрозуміти нову реальність завдань менеджменту в інновацій-
ній економіці [18, с. 380]. Технологічні особливості тієї чи іншої 
галузі економіки, зрозуміло, повинні бути відомі менеджменту в 
цілому, але в конкретному прояві вони з ними знайомляться через 
інженерні кадри, або представників операційного менеджменту 
організації. Специфіка управлінської праці була завжди, а сьо-
годні особливо пов’язана з системою взаємодії людей в процесі 
виконання ними професійний, виробничих і різноманітних опе-
раційних видів діяльності. Така взаємодії є головною  ціннісною 
категорією і якісним показником менеджменту.

Отже, галузева система підготовки управлінських кадрів не є 
перспективною і від нею необхідно сьогодні відмовитись. Розумі-



345

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

ючи технологічне середовище використання професійної системи 
менеджменту,  важливо зосередитися на функціональній специфі-
ці, використання груп методів менеджменту, розвитку організацій-
ного дизайну та сполучних процесів [16, с. 29–31]. В той же час, 
вже сьогодні необхідно враховувати розвиток процесів четвертої 
промислової революції і сингулярності при визначенні форм спеці-
алізації управлінської діяльності [1, с. 17-20]. Важливим завданням 
менеджменту є його результативна адаптація для вирішення про-
блем управлінського супроводу процесів формування і розвитку 
інноваційної економіки та цифрового суспільства. 

Третє. Первинна професійна управлінська підготовка (програми 
бакалавра і магістра) найбільше є об’єктом критики зі сторони відо-
мих спеціалістів-реформаторів у сфері професійного менеджменту 
С. Каммінгса, Е. Кузнєцова, Ф. Маліка, Г. Минцберга, Г. Хемєла.  Так. 
Г. Мінцберг взагалі вважає, що управлінська підготовка випускників 
середній шкіл є даремною тратою часу. Він відмічає, що «намагатися 
навчити менеджменту того, хто ніколи не керував, - все одно що нама-
гатися викладати психологію тому, хто жодного разу не зустрічав іншої 
людини». І далі, «спроби навчати менеджменту людей, які не мають 
практичного досвіду, гірше, ніж пуста трата часу, – це принижує саму 
ідею менеджменту» [10, с. 8]. На думку Г. Мінцберга, «ефективний 
менеджмент здійснюється там, де зустрічаються мистецтво, ремесло 
і наука. Але в класі, повному студентів, які не мають досвіду управ-
ління, цим компонентам ніде зустрітися – там нічого не треба робити»  
[10, с. 9]. Ф. Малік доводить необхідність професійної підготовки 
управлінських кадрів, показуючи приклади повної відсутності саме 
професійної  управлінської підготовки для досить масової діяльності 
людей [8, с. 77]. Ф. Малік вважає, що потрібно закінчувати дискусію 
щодо того, чи є менеджмент професією і наукою, чи можна навчитися 
менеджменту взагалі і які потрібні для цього інтелектуальні здібності 
людей. Сучасне суспільство чекає від професійного менеджменту якіс-
ної діяльності, яка, в першу чергу пов’язана з необхідними компетен-
ціями і практичною результативністю. «Для того щоб кваліфіковано 
виконувати складні управлінські завдання, безсумнівно, потрібно щось 
більше, ніж може дати професійна підготовка: талант, здібності, мож-
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ливо, трохи удачі і головним чином практика. Але будь-яка людина, яка 
творчо підходить до менеджменту, працює над собою, підвищує квалі-
фікацію, – завжди домагається кращих результатів, ніж в разі, якщо б 
вона цього не робила» [8, с. 83–84].  Е. Кузнєцов в своїх дослідженнях 
процесу професіоналізації управлінської діяльності доводить необ-
хідність, в першу чергу, системної професійної підготовки менедже-
рів на протязі усієї їх управлінської кар’єри. Також звертається увага 
на необхідність формування критеріїв оцінки менеджерів в процесі їх 
професійного навчання. Е. Кузнєцов пропонує ідею законодавчого і 
практичного впровадження принципів управлінського конституціона-
лізму і демократичної меритократії [18, с. 406, 416]. Але специфічною 
пропозицією Е. Кузнєцова є пропозиція щодо професійної підготовки 
менеджменту випускників середніх шкіл в університетах України. Так, 
наша реальність є такою, що в багатьох університетах України ведеться 
фахова підготовка «менеджменту» з різними варіантами спеціалізації 
починаючи з першого курсу, хоча на рівні бакалавра і магістра управ-
лінська спеціалізація сьогодні практично уже відсутня. Зміст пропози-
ції концептуально полягає в тому, що для випускників середніх шкіл, 
які не мають практичного управлінського досвіду, необхідно спочатку 
надати фундаментальну економічну підготовку на протязі двох років 
програми «бакалавр», а потім з певними критеріями відбору сформува-
ти групи для навчання менеджменту [17, с. 116–117]. Нам здається, що 
така пропозиція є достатньо слушною, оскільки вона значним чином 
підвищує професійну якість підготовки менеджерів. Так фундамен-
тальна економічна підготовка, яка є базовою складовою управлінської 
підготовки, значним чином активізує процес сприйняття студентами 
необхідних позицій науки, аналітики і практики менеджменту, змістов-
но і якісно студенти починають розуміти особливості інноваційної ди-
наміки професійної системи менеджменту. Щодо магістерських про-
грам, то вони можуть мати, в першу чергу, формат структурно-функці-
ональної спеціалізація, яка є первинною спеціалізацією управлінського 
процесу [16, с. 30].

Четверте. Організація процесу навчання, формат навчального 
плану, гарна назва навчального предмету тощо, – це все має значен-
ня тільки тоді, коли є якісний зміст дисципліни навчання і викладач, 
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який цю дисципліну викладає на рівні сучасних знань науки, аналіти-
ки і практики менеджменту. Без контакту з такими викладачами, які є 
носіями дійсно професійних знань сучасного інноваційного формату, 
неможливо стати професіоналом і повністю  зрозуміти технологію, 
культуру і філософію вибраної спеціальності. Тому кадровий склад 
університетський кафедр, які працюють з спеціальністю менеджмент 
повинен відповідати найвищому рівню професійної підготовки. На-
справді, це досить складна проблема, вирішити яку можливо тільки в 
тому випадку, коли вирішується вона керівництвом університету сис-
темно з необхідним забезпеченням ресурсної бази. Але також необхід-
ним елементом цієї роботи є якісний склад студентів, які навчаються 
на спеціальності менеджмент. Студенти повинні бути відібрані за та-
кими критеріями, які б робили їх здібними до високоінтелектуального 
навчання, яке будуть пропонувати викладачі університету. Популяри-
зувати зміст управлінського навчання для недостатньо підготовлених 
до цього навчання студентів є дійсно марною тратою часу.  Вирішення 
таких проблем сучасного розвитку університетів в Україні є завданням 
також системної політики держави у сфері освіти і науки.

П’яте. Сучасним університетам необхідно створити і впровадити 
механізми системної взаємодії з бізнес-спільнотою, в першу чергу, у 
своєму регіоні. Складні умови фінансування університетів державою, 
можуть і повинні бути доповнені фінансуванням зі сторони бізнесу. Це 
важливо для розвитку усього університету, але для спеціальності «ме-
неджмент» це є необхідною складовою для фактичного ефективного 
існування цього напрямку в університетському середовищі. Зрозумі-
ло, що така взаємодія, особливо інтеграційного рівня, може базуватися 
тільки на умовах взаємної вигоди. Важливу і, мабуть, визначальну роль 
тут можуть зіграти управлінська наука і система професійного менедж-
менту університету. Саме вони повинні стати ініціаторами кардиналь-
них змін розвитку усієї університетської науки і її системної взаємодії 
зі сферою бізнесу. Необхідно провести додаткові дослідження щодо 
використання американського досвіду розвитку університетів, які сьо-
годні є найбільше розвинутими у світі по багатьом позиціям наукової, 
освітньої і управлінської діяльності, хоча і мають низку своїх проблем 
подальшого розвитку [2, с. 215]. Наприклад, чи можлива для України 



348

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

модель діяльності університету як економічної корпорації, яка в най-
більшій мірі формує умови переходу від державного патерналізму до 
реальної автономії. Необхідно розуміти, що державна підтримка уні-
верситетів в Україні вже сьогодні має тенденцію від скорочення фінан-
сування до повної відмови держави фінансово утримувати досить про-
блемні і малоефективні університети, якість яких з позицій формуван-
ня інноваційної економіки і цифрового суспільства є досить умовною.

Висновки та пропозиції. Розглядаючи проблеми трансформації 
університетської менеджмент-освіти, необхідно признати, що потріб-
ні зміни, в більшості випадків, потребують інноваційного і системного 
підходу. Доказувати необхідність цих змін тим, хто не розуміє, в прин-
ципі, про що йдеться мова, є дійсно марною тратою часу. Інноваційною 
трансформацією менеджмент-освіти повинні зайнятися справжні про-
фесіонали, які розуміють сенс цієї роботи, спроможні створити і запус-
тити механізми впровадження цих змін вже сьогодні. Слабкі керівники 
чекають методичні рекомендації для проведення необхідних змін від 
сторонніх розробників, сильні керівники завжди спроможні визначити 
що і як робити особисто, опираючись на свою управлінську команду 
дійсних професіоналів.  Розвиток університетської менеджмент-освіти 
і управлінської науки дійсно можуть стати реальними факторами сис-
темного формування і розвитку університетів третього покоління, які 
стають в розвинутих країнах дійсно центрами інноваційного розвитку 
і, в повній мірі, сприяють досягненню розвинутих форм соціально-еко-
номічного зростання сучасного суспільства.
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ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕНЕДЖМЕНТ-
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМНОСТИ 

И ИННОВАЦИОННОСТИ

В данной статье проведено исследование особенностей развития универ-
ситетского менеджмент-образования. Рассмотрено взаимодействие менеджмент-
образования и управленческой науки. Определены главные факторы развития 
современного университета и роль университетского профессионального менед-
жмента. Обращается внимание на определенные процессы, которые необходимо 
практически реализовать для достижения более высокого качества менеджмент-об-
разования. Показывается роль экономической науки и образования для подготовки 
управленческих кадров. Определяются особенности первичного управленческого 
образования. Предлагаются формы специализации управленческой подготовки ба-
калавров и магистров. Проводится анализ кадрового состава управленческих ка-
федр университетов и пути его совершенствования. Рассматриваются особенности 
факторов влияния на менеджмент-образование отраслевого и структурно-функци-
онального характера. Предлагается рассматривать профессиональный менеджмент 
как систему, которая имеет возможности для инновационной трансформации. Ис-
следуется системная связь «преподаватель-студент» в контексте инновационного 
взаимодействия. Обращается внимание на характер профессиональной подготов-
ки преподавательского состава университета, который работает с специально-
стью «менеджмент». Доказывается необходимость системного и инновационного 
взаимодействия «менеджмент-образования – управленческой науки – бизнес-со-
общества». Обращается внимание на необходимость рассмотрения американского 
опыта деятельности лучших университетов для Украины. Предлагается для иссле-
дования модель «университет как экономическая корпорация». Определяется роль 
менеджмент-образования и университетской управленческой науки для создания 
условий развития университета третьего поколения.

Ключевые слова: менеджмент-образование; управленческая наука; про-
фессиональная система менеджмента; профессионализация управленческой де-
ятельности; первичное управленческое образование; связь экономики и менед-
жмента; управленческие кадры; профессиональная подготовка преподавателей; 
отраслевая специфика менеджмента; функциональная специфика менеджмента; 
бизнес-сообщество; системное и инновационное взаимодействие; экономическая 
корпорация; университеты третьего поколения.
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FEATURES OF UNIVERSITY MANAGEMENT 
EDUCATION
IN UKRAINE: ELEMENTS OF SYSTEMATION AND 
INNOVATION

This article investigates the features of the development of university manage-
ment education. The interaction of management-education and management science is 
considered. The main factors of development of the modern university and the role of 
university professional management are determined. Attention is drawn to certain pro-
cesses that must be practically implemented in order to achieve a better quality of man-
agement education. The role of economic science and education for management training 
is proved. The features of primary management education are determined. The forms of 
specialization of management training of bachelors and masters are offered. An analysis 
of the staff composition of the administrative departments of the universities and ways 
of its improvement. The features of the factors of influence on management-education 
of branch and structural-functional character are considered. It is suggested to consider 
professional management as a system that has the potential for innovative transforma-
tion. The systemic connection “teacher-student” in the context of innovative interaction 
is investigated. Attention is drawn to the nature of the professional training of the teach-
ing staff of the university, which works with a specialty “management”. The necessity 
of systematic and innovative interaction of “management-education – management sci-
ence – business community” is proved. Attention is drawn to the need to consider the 
American experience of the best universities in Ukraine. The university as an economic 
corporation model is proposed for research. The role of management education and uni-
versity management science in creating the conditions for the development of the third 
generation university is determined.

Keywords: management education; management science; professional man-
agement system; professionalization of management activity; primary management edu-
cation; links between economics and management; management personnel; professional 
training of teachers; branch specificity of management; functional specificity of manage-
ment; business community; systematic and innovative interaction; economic corpora-
tion; third generation universities.
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 
СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розглянуто доцільність переходу до інноваційного типу економіки 
за рахунок розвитку малих венчурних підприємств. Наведено приклад розвитку 
венчурного фінансування в економічно розвинутих країнах. Визначені типові 
проблеми, з якими стикаються венчурні інвестори в процесі надання стартового 
капіталу. 

Ключові слова: венчурний капітал; інвестиції; інновації. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Венчурна 
індустрія, яка стала головним джерелом фінансування 
інноваційних проектів в середині ХХ ст. в США, на сьогоднішній 
день є основним важелем, за допомогою якої відбувається 
фінансування компаній, що займаються впровадженням високо 
ризикованих проектів інноваційної діяльності. Протягом 
останніх 70 років в США, значна кількість швидкозростаючих 
фірм, що займаються впровадженням нових технологій, було 
проінвестовано венчурним капіталом. Наприклад, це були такі 
знамениті проекти як America Online, Amgen, Apple Computer, 
Cisco Systems, Compaq, DEC, Federal Express, Genentech, Intel, 
Lotus, Netscape, Oracle, Seagate, Sun Microsystems, 3Com, Yahoo 
і численна кількість інших компаній. Завдяки такому підходу, 
отримали розвиток нові галузі, такі як біотехнологія, генна 
інженерія, виробництво напівпровідникових матеріалів, а також, 
розробка баз даних та програмного забезпечення, інтернет, 
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виробництво жорстких комп’ютерних дисків, мікрокомп’ютерів, 
мобільних телефонів, ІТ-сектор тощо. Таким чином, венчурний 
капітал став важливою частиною американської національної 
системи інновацій та допоміг США зайняти домінуючі позиції в 
світовій економіці.

За допомогою венчурного капіталу фінансуються високо 
ризиковані підприємства, які мають високий потенціал. Процес 
венчурного фінансування передбачає комбінацію стартового 
капіталу з управлінським досвідом венчурних інвесторів. У 
той час як банки лише спостерігають за фінансовим станом 
підприємства, якому вони видали кредит, венчурні інвестори 
крім фінансового стану, постійно спостерігають і беруть активну 
участь у виборі стратегії і процесі прийняття рішень щодо того чи 
іншого напрямку розвитку підприємства. Тому, венчурний капітал 
за своєю суттю є стратегічно важливим елементом розвитку 
економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
розвитку венчурного бізнесу в Україні було присвячено чимало 
праць як вітчизняних, так і зарубіжних економістів (П. Гомперс, 
К. Кемпбелл, Дж. Лернер, Д. Фішер, Л. Антонюк, В. Аньшин, С. 
Валдайцев, А. Дагаєв, А. Поручник та ін.). У цих роботах, були 
підняті питання щодо залучення венчурного капіталу в країни з 
різними типами економік, окреслені проблеми з якими стикаються 
підприємства, а також моделі фінансування. Але, на жаль, 
питання про залучення венчурного капіталу в Україну і вибору 
певної моделі фінансування та оцінки конкурентоспроможності 
досі є невирішеним. Світовий досвід показав, що без розвитку 
інноваційної діяльності в країні, процес венчурного фінансування 
є неможливим, і відповідно не можна навіть і думати про зростання 
рівня виробництва і зміцнення економіки країни в цілому.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення 
особливостей процесу залучення венчурного капіталу в Україну, 
а також проблем, з якими може зіткнутися сучасний бізнес.

Виклад основного матеріалу дослідження. Венчурний 
капітал, іноді званий ризиковим капіталом, є активом, вкладеним 
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в приватну компанію, що займається впровадженням нововведень 
з високим рівнем ризику невдачі. 

Венчурне інвестування – це «вкладення венчурного 
капіталу в перспективний вид бізнесу, пов’язаний в більшості 
з інноваційною діяльністю, який немає виходу на фондову 
біржу. Важливість венчурного бізнесу проявляється в науково-
технічному та інноваційному розвитку підприємств і держави, 
підвищенні зайнятості висококваліфікованих спеціалістів, 
генерації принципово нових ідей тощо» [1, с. 144].

Венчурний капітал є інтегрованою формою капіталу та впливає 
на економіку в напрямі: зростання і підвищення динамічності 
підприємницького ресурсу; структурного оновлення економіки, 
зростання зайнятості, доходів і прибутків, комерціалізації 
результатів науково-технічної й інноваційної діяльності; 
підвищення конкурентоспроможності і якості продукції, 
скорочення циклу наука – виробництво – ринок [2, с.73].

Нині не існує єдиного визначення венчурного капіталу. Залежно 
від територіального аспекту розуміння венчурного капіталу 
різна. Наприклад, в ЄС, під «венчурним капіталом» розуміється 
процес викупу групою менеджерів контрольного пакету акцій 
із подальшим закриттям угоди. Така точка зору є відмінною від 
точки зору, що склалася в США, де викуп контрольного пакета 
акцій венчурним інвестором не є частиною процесу венчурного 
фінансування. Згідно з «американським» визначенням, 
венчурним капіталом можна вважати тільки той капітал, який 
надається молодим, зростаючим, передовим компаніям, які в 
основному займаються впровадженням нових технологій. Цей 
тип фінансування дуже часто називають «класичним типом 
венчурного капіталу». Погоджуючись з визначенням венчурного 
капіталу американськими економістами, ми вважаємо, що більш 
точним визначенням, є визначення, котре вперше прозвучало в 
звіті банку “NatWest” (в 1991 році), де « ... венчурний капітал – це 
капітал, що надається або спеціальними асоціаціями венчурного 
капіталу, або приватними венчурними інвесторами на тривалий 
термін, готовими розділити існуючий ризик з молодими малими 
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або середніми компаніями, що володіють величезним потенціалом 
зростання» [3].

Відповідно до «класичної» моделі ринку венчурного капіталу 
венчурна компанія мобілізує фінансові кошти від зовнішніх 
інвесторів і вкладає отримані кошти в найбільш цікаві проекти від 
імені цих інвесторів, тобто ми можемо спостерігати, що венчурні 
компанії є посередниками даного типу капіталу. Основним же 
завданням компанії, яка займається венчурним фінансуванням, 
є пошук найбільш цікавих проектів. Важливим моментом, що 
характеризує «класичний» венчурний капітал є те, що венчурні 
інвестори не тільки надають капітал, але і є залученими активним 
чином у функціонування обраного проекту. Дана стратегія 
поведінки венчурних інвесторів характеризується в першу чергу 
тим, що очікування приросту капітальної вартості інвестицій є 
найбільш прийнятним, ніж майбутніх дивідендів.

Для зовнішнього інвестора, фінансування молодої 
інноваційної фірми є дуже ризикованим проектом, оскільки має 
місце невпевненість щодо очікуваних результатів. Особливо це 
стосується фірм, що займаються залученням нових технологій 
і продуктів, заснованих на досягненнях НТП, в порівнянні з 
підприємствами, в традиційних галузях промисловості. Додаткова 
невпевненість виникає також внаслідок ризику невпевненості 
подальшої реалізації нововведення та готовності ринку до його 
сприйняття.

Як показує практика, більшість засновників компаній не 
мають достатніх ресурсів, щоб фінансувати проекти самостійно. 
Навіть в разі наявності достатніх фінансових ресурсів, засновник 
компанії не готовий інвестувати весь свій капітал у власну справу, 
оскільки в разі невдачі він може втратити все. Тому, закордонні 
інвестори вважають за краще залучати інших інвесторів для 
поділу можливого ризику з ними.

Потенційні проблеми щодо асиметрії інформації між 
засновником підприємства і венчурним інвестором, який готовий 
ризикнути, включають моральний ризик і ризик несприятливого 
відбору. Найчастіше результатом морального ризику може бути 
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використання отриманого капіталу не за призначенням, а також в 
разі, коли на підприємця покладається велика частина ризику. Що 
ж стосується ризику несприятливого відбору, то він з’являється 
в зв’язку з тим, що підприємець має більш детальні знання в 
галузі оцінки вартості свого майбутнього проекту, ніж венчурні 
інвестори.

Відсутність будь-якої репутації молодої інноваційної фірми, як 
і проблеми морального ризику, зменшують можливості отримати 
позику від банку. Оскільки виплата відсотків сповільнила б 
процес розвитку молодої фірми, такий вид фінансування не є 
ідеальним для даного виду підприємств. Взагалі, банківська 
сфера не хоче брати надзвичайні ризики, пов’язані з молодими 
інноваційними фірмами з одного боку і не може з іншого боку 
виконувати консультативні функції. Тому, єдиною реальною 
можливістю для розвитку для таких фірм є приватний капітал у 
вигляді венчурного.

Вибір проекту, який, може принести найбільший прибуток 
є надскладним завданням для венчурних інвесторів. Навіть 
наявність історії короткочасного функціонування обраної 
організації на ринку не знижує критерій оцінки майбутнього 
успіху, змушуючи підприємця, що йде на ризик оцінити інші 
фактори, такі як людські якості засновника фірми, структуру 
ринку нововведень, новизну ідеї тощо. У США, тільки приблизно 
п’ять відсотків представлених проектів отримують венчурне 
фінансування [4].

Для визначення ступеня ризику, венчурні інвестори вдаються 
до методу більш детального вивчення проекту і аналізу ринку, 
який отримав за кордоном поняття benchmarking. Даний аналіз 
проводиться спеціальними фахівцями з великим досвідом 
роботи в даній сфері. У деяких випадках, підставою для довіри і 
швидкого відбору, є добре складений бізнес план, що описує всі 
можливі проблеми, з якими можуть зіткнутися як підприємець, 
так і венчурний інвестор. Забезпечуючи такий підхід до спроби 
отримання венчурного капіталу, підприємець показує, що його 
проект перевершує інші доступні. Надаючи стартовий капітал, 
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венчурний інвестор тим самим приймає частину можливого ризику 
на себе. Це тягне за собою необхідність здійснення контролю над 
обраною організацією, так як засновник компанії отримавши 
фінансові кошти може їх розтратити не за пріоритетністю 
поставлених завдань, або не за першочерговим призначенням. 
Тому з вищесказаного випливає висновок, що контроль вкрай 
необхідний.

Оскільки контроль є дуже капіталомістким і не може бути 
досконалим, тому деякі стимулюючі механізми зазвичай 
включаються в контракт з отримання ризикового капіталу [5]. 
Типовими з них є:
−	 Участь засновника з його власними ресурсами. Система 

матеріального заохочення повинна бути безпосередньо 
пов’язана зі створенням додаткової вартості. Інтерес 
засновника складається з двох моментів – невелика заробітна 
плата і певна частка акцій у разі прибутку.

−	 Поетапне фінансування. Підприємець не отримує всю суму 
спочатку, а поетапно, в залежності від досягнутого прогресу. 
Капітал, який інвестують на кожному етапі, повинен бути 
достатнім для переходу до наступної стадії практичного 
впровадження ідеї.

−	 Створення спеціальної комісії з оцінки діяльності 
проінвестованого підприємства, яка має право зміни керівні 
ланки підприємства.

Наступна функція фірми ризикового капіталу – прихована. 
Через інформаційну асиметрію, непрозорість, і відсутність історії 
фірми, молоді компанії взагалі мають вкрай низьку ймовірність бути 
проінвестованими, ніж вже існуючі фірми того ж самого формату. 
Присутність ризикового капіталу в фірмі збільшує її репутацію, 
так як це може інтерпретуватися як сигнал для досягнення успіху 
фірми. Це спонукає як талановитих менеджерів інвестувати їх 
людський капітал в таку компанію, так і постачальників і клієнтів 
ставитися до намірів компанії серйозно.

До основних проблем, з якими стикаються венчурні інвестори 
в процесі надання стартового капіталу належать:
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1. Велика ступінь непевності і високий ризик невдачі, який 
властивий до інноваційної природи цих фірм. Ні венчурний 
інвестор, ні підприємець не знають коли їх спільне зусилля 
матеріалізується у вигляді істотного прибутку.

2. Протягом процесу розвитку нового продукту підприємцю 
необхідно зробити цілий комплекс довгострокових 
капіталовкладень.

3. Венчурний інвестор і підприємець переслідують різні кінцеві 
цілі. У той час як венчурний інвестор прагне до повернення 
фінансових коштів, підприємець має іншу мету – «людський 
капітал», тобто ступінь розвитку власного бізнесу, престиж 
управління власним бізнесом, а також подальше збільшення 
вартості своєї продукції.

4. Проблема нестачі управлінського досвіду у підприємця. 
Зіткнувшись з вищевказаними проблемами, виникає питання: 

як венчурний інвестор може вирішити всі ці проблеми? Існує п’ять 
основних характеристик, комбінація яких відрізняє ризиковий 
капітал від інших методів фінансування : 

1) в той час як ризиковий капітал зосереджується на 
довгостроковому прирості капітальної вартості, венчурні 
інвестори, що йдуть на ризик не забезпечують довгострокове 
фінансування. Замість цього вони здійснюють поетапний процес 
інвестування. Вони фінансують проект у послідовності певних 
етапів, забезпечуючи можливість відмови від обраного проекту 
на будь-якій стадії фінансування;

2) венчурні інвестори мають сконцентровану частку в фірмах, 
які вони фінансують. У деяких випадках венчурні інвестори 
є єдиними інвесторами, тоді як в інших вони визначаються як 
провідні інвестори в невеликому синдикаті інвесторів;

3) ризиковий капітал робить акцент на акції без фіксованого 
рівня дивіденду;

4) венчурні інвестори займають посади в Раді Директорів в 
фірмах, які вони фінансують з правом голосу. Тим самим, вони 
беруть участь в обранні стратегічно важливих напрямків розвитку 
компанії. Так само, вони мають право звільнення підприємця, 
який заснував цю компанію.
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5) венчурний капітал базується на дуже близьких відносинах між 
підприємцем і венчурним інвестором. Згідно зі світовим досвідом, 
підприємець забезпечує ідеї і весь свій час займається управлінням 
проекту, в той час як венчурний інвестор головним чином забезпечує 
фондами обрану фірму, а також контролює дії фірми, забезпечує 
консультаційні послуги, активно залучається до стратегічного 
планування, використовує свої ділові контакти, щоб представити 
підприємця потенційним клієнтам і постачальникам [6].

Отже, в контексті посилення глобальної інвестиційної 
спрямованості на міжнародному ринку сприяння венчурним 
інвестиціям є ефективним інструментом впливу на важливі 
макроекономічні показники в державі і, відповідно, має бути 
пріоритетом не тільки для органів державної влади, а й для 
міжнародних фінансових інститутів і приватних інвесторів, 
оскільки венчурні інвестиції̈ дозволяють реалізовувати 
високоприбуткові проекти [7].

На думку деяких авторів, український ринок венчурного 
капіталу у найближчі кілька років покаже стрімке зростання. Це 
пов’язане з: 

1) зростанням популярності старт-ап індустрії, зокрема в IT-
секторі в Україні; 

2) усвідомленням необхідності зміни парадигми економічного 
розвитку країни у бік переходу на нові технологічні уклади; 

3) економічною нестабільністю, зростанням рівня безробіття і, 
як наслідок, активізацією приватного підприємництва; 

4) розвитком елементів венчурної екосистеми [8, с. 134].
Висновки та пропозиції. Таким чином, можна зробити 

висновок, що підтверджує необхідність використання зарубіжного 
досвіду процесу розвитку фінансування, за допомогою 
венчурного капіталу підприємств України, які перебувають у 
скрутному становищі починаючи з початку 2020 року внаслідок 
світової пандемії COVID-19. Вкрай необхідно, не зупиняючись на 
вже досягнутому, вести постійну роботу в області вдосконалення 
законодавчої бази з швидкого сприяння розвитку інноваційної 
діяльності в Україні та підтримки розвитку малих підприємств. 
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В сучасних умовах, венчурний капітал є, на нашу думку, єдиною 
можливістю для запуску економіки України та забезпечення 
інноваційного розвитку. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассмотрена целесообразность перехода к инновационному типу 
экономики за счет развития малых венчурных предприятий. Приведен пример 
венчурного финансирования предприятий в экономически развитых странах. 
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Определены типичные проблемы, с которыми сталкиваются венчурные инвесторы 
в процессе предоставления стартового капитала.
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VENTURE INVESTMENT AS A MEAN TO 
STIMULATE THE IMPLEMENTATION OF 
INNOVATIONS AT THE ENTERPRISES

The article considers the expediency of transition to an innovative type of 
economy at the expense of the development of small venture enterprises. The venture 
industry, which became the main source of funding for innovative projects in the mid-
twentieth century. in the United States, it is by far the main lever for financing companies 
involved in the implementation of high-risk innovation projects. During the last 70 years 
in the United States, a significant number of emerging technology start-ups have been 
invested in venture capital. For example, these were such famous projects as America 
Online, Amgen, Apple Computer, Cisco Systems, Compaq, DEC, Federal Express, 
Genentech, Intel, Lotus, Netscape, Oracle, Seagate, Sun Microsystems, 3Com, Yahoo and 
numerous other companies. With this approach, new industries such as biotechnology, 
genetic engineering, semiconductor materials production, database development and 
software development, the Internet, hard disk drives, microcomputers, mobile phones, 
the IT sector, etc., have evolved. Thus, venture capital has become an important part 
of the US national innovation system and has helped the United States to dominate the 
global economy.

The purpose of the article is to study the features of the process of attracting 
venture capital to Ukraine, as well as the problems that may be faced by modern business.

The venture financing process involves a combination of start-up capital and 
management experience of venture investors. While banks only monitor the financial 
condition of the business to which they have lent, venture investors, in addition to their 
financial status, constantly monitor and actively participate in the choice of strategy 
and decision-making process for one or another direction of enterprise development. 
Therefore, venture capital is inherently a strategically important element in the 
development of the country’s economy.

The article gives an example of the development of venture financing in 
economically developed countries. The typical problems that venture capital investors 
face in the process of providing start-up capital are identified.

Keywords: venture capital; investment; innovation.
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ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ 
ДО ІНТЕГРОВАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПРОСТОРУ

У статті на основі застосування методу експертного оцінювання здійснено 
суб’єктно-функціональну структуризацію чинників економічної безпеки енергоринку 
України шляхом ранжування вагомості їх впливу на усіх його учасників. 
Проаналізовано основні показники, що відображають умови функціонування 
національних ринків електричної енергії у контексті забезпечення економічної 
безпеки. З урахуванням ключових трендів та вимог енергетичного законодавства ЄС 
автором здійснено групування чинників економічної безпеки за функціональними 
категоріями, серед яких: техніко-технологічні, організаційні, інформаційні, фінансово-
економічні, паливно-енергетичні, екологічні та політико-правові чинники. На основі 
результатів експертного оцінювання сформовано карту чинників економічної безпеки 
учасників ринку електроенергії. Визначено, що в умовах трансформації енергоринку 
найбільший вплив на рівень економічної безпеки усіх його учасників здійснюють 
організаційні чинники. З’ясовано, що найвразливішими серед інших суб’єктів 
енергоринку є виробники електричної енергії. 

Ключові слова: економічна безпека; ринок електричної енергії; чинники 
економічної безпеки; структуризація; євроінтеграція.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впровадження 
конкурентної моделі функціонування ринку електроенергії 
в Україні згідно з євроінтеграційними вимогами формують 
трансформаційні виклики системі економічних інтересів 
учасників енергоринку та їх взаємозв’язків. Відтак, у період 
структурних ринкових перетворень актуалізується значущість 
своєчасного виявлення та реагування на чинники економічної 
безпеки, здатних підвищувати вразливість кожного з суб’єктів 
ринку електричної енергії.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний 
внесок у дослідження теоретико-методологічних основ 
забезпечення економічної безпеки соціально-економічних 
систем здійснили О. В. Ареф’єва, З. С. Варналій, В. В. Дергачова,  
А. Ліпкан, С. О. Тульчинська. У наукових працях О. І. Барановського,  
В. І. Ярочкіна, О. В. Орлик приділено увагу сутності та класифікації 
чинників економічної безпеки об’єктів різних рівнів економіки. 
У свою чергу, питанню трансформації ринку електричної енер-
гії в умовах євроінтеграції присвячені праці А. С. Завербного, 
Н. Б. Писар, Г. Л. Рябцева, Б. С. Серебреннікова.

Однак, незважаючи на значний науковий доробок вчених, 
залишається потреба в ідентифікації чинників економічної 
безпеки енергоринку України в умовах трансформаційних 
ринкових процесів.

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінювання 
чинників економічної безпеки ринку електричної енергії України 
в умовах його інтеграції в європейський енергетичний простір.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийняття 
результативних стратегічних рішень щодо перетворення моделі 
ринку електроенергії не може відбуватись без урахування 
особливостей розвитку держави, які відображаються на умовах 
функціонування його учасників і, відповідно, рівні їх економічної 
безпеки. У міжнародній практиці для оцінювання ефективності 
економіки використовується ряд індексів та рейтингових оцінок, 
зокрема, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс 
сприйняття корупції, Рейтинг легкості ведення бізнесу тощо.

Так, Індекс глобальної конкурентоспроможності [1] включає 
показники, що впливають на ринкове середовище та інвестиційний 
клімат в економіках, зокрема, незалежність судової системи, рівень 
корупції, ефективність правової бази у врегулюванні суперечок, 
стабільність політики уряду, захист прав власності. Серед вибірки 
досліджуваних країн лідерами по вище зазначених показниках 
є Франція, Фінляндія, Німеччина та Швеція, останні дві з яких 
входять до переліку десяти найбільш конкурентоспроможних 
країн світу (7 та 8 місце відповідно). Найнижчу позицію займає 
Україна – 85 місце серед 141 можливих (рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинг країн за чинниками, що впливають на 
ринкове середовище, 2019 рік (вищий бал означає гіршу 

ситуацію) 

Джерело: складено автором на основі [1].

Варто зазначити, що найбільш критичними чинниками 
ведення бізнесу серед даних країн Всесвітнім економічним 
форумом визначено корупцію, державну бюрократію та рівень 
оподаткування. Відтак, за Індексом сприйняття корупції [2] най-
менш корумпованими серед вибірки є Фінляндія і Швеція (обидві 
країни зайняли 3 місце). Україна ж у 2018 році займала 120 місце 
із 180 держав світу. 

Разом з тим, у процесі забезпечення економічної безпеки 
ринку електроенергії важливим також є врахування рівня 
інвестиційної привабливості країни. Відповідно до статистичних 
даних динаміці обсягу надходжень прямих іноземних інвестицій 
властива волатильність (рис. 2), причинами якої є політична 
нестабільність, відсутність суттєвих змін (зокрема, у судовій 
реформі), високий рівень корупції та повільний хід реформ [3]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінювання чинників 
економічної безпеки ринку електричної енергії України в умовах його інтеграції в 
європейський енергетичний простір. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийняття результативних 
стратегічних рішень щодо перетворення моделі ринку електроенергії не може 
відбуватись без урахування особливостей розвитку держави, які відображаються 
на умовах функціонування його учасників і, відповідно, рівні їх економічної 
безпеки. У міжнародній практиці для оцінювання ефективності економіки 
використовується ряд індексів та рейтингових оцінок, зокрема, Індекс глобальної 
конкурентоспроможності, Індекс сприйняття корупції, Рейтинг легкості ведення 
бізнесу тощо. 

Так, Індекс глобальної конкурентоспроможності [1] включає показники, що 
впливають на ринкове середовище та інвестиційний клімат в економіках, зокрема, 
незалежність судової системи, рівень корупції, ефективність правової бази у 
врегулюванні суперечок, стабільність політики уряду, захист прав власності. 
Серед вибірки досліджуваних країн лідерами по вище зазначених показниках є 
Франція, Фінляндія, Німеччина та Швеція, останні дві з яких входять до переліку 
десяти найбільш конкурентоспроможних країн світу (7 та 8 місце відповідно). 
Найнижчу позицію займає Україна – 85 місце серед 141 можливих (рис. 1).  
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Рис. 2. Обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку України

Джерело: складено автором на основі [4].

Попри це, Україна на світовій арені вважається країною з висо-
кими ризиками, що значно обмежує приплив інвестицій. Згідно з 
рейтингом Міжнародного індексу ризиків енергетичної безпеки 
25-ти найбільш енергоємних країн світу (зокрема, України) [5], 
протягом 1980–2016 рр. показник по Україні у середньому на 177% 
перевищував показник країн ОЕСР, призводячи до найгіршої 25 
позиції у рейтингу. У 2016 році рівень ризиків енергетичної безпе-
ки України (1182) перевищував аналогічний показник країни-лі-
дера Норвегії (678) на 74,3%. Тож, негативні тенденції економіки 
країни ускладнюють, а у деяких випадках унеможливлюють 
діяльність учасників ринку електричної енергії. Натомість, 
решті країн, загалом, властива стійка тенденція до збереження 
власних позицій у рейтингу ризиків енергетичної безпеки, або ж 
здійснення заходів стосовно їх покращення. 

Енергетичні тенденції відображені і у щорічному рейтингу 
стійкості енергетики країн світу «Індекс енергетичної трилеми» 
[6], що формується на основі трьох вимірів – енергетичної безпеки, 
соціальної рівності у доступі до енергоресурсів і зниженні 

світу.  
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несприятливого впливу енергетики на навколишнє середовище 
(табл. 1).

На основі аналізу 125 країн світу лідерами у 2018 році, що 
отримали найвищий показник «ААА», стали вісім країн, серед 
яких Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Франція, 
Іспанія, Італія та Ізраїль. Варто відзначити, що у 2014 році 
абсолютними лідерами були тільки дві країни – Швейцарія та 
Швеція. Україна ж посіла 57 сходинку у загальному рейтингу 
країн світу (ABD), піднявшись на 6 позицій у порівнянні з 2016 
роком.

Таблиця 1
Позиції держав у рейтингу країн за Індексом енергетичної 

трилеми

Джерело: складено автором на основі [6].

У 2018 році відбулось підвищення рівня енергетичної безпеки 
України (зростання на 20 позицій у порівнянні з 2016 роком), що 
сприяло досягненню 8 місця у рейтингу країн світу, а, відтак, і 
присвоєнню бала А. Разом з тим, за рівнем якості і доступності 
енергопостачання Україна посідає 64 місце, що еквівалентно 
балу B. Однак, залишається одним з найнижчих у світі індика-
тор екологічної стійкості (113 позиція) внаслідок значних викидів 
діоксиду вуглецю у процесі вироблення електроенергії. Це 
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Швейцарія, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Ізраїль. Варто відзначити, 
що у 2014 році абсолютними лідерами були тільки дві країни – Швейцарія та 
Швеція. Україна ж посіла 57 сходинку у загальному рейтингу країн світу (ABD), 
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Таблиця 1 

Позиції держав у рейтингу країн за Індексом енергетичної трилеми 
Показник Рік Країна 

AT BG DE FI FR HR LV PL SE UA 

Енергетична безпека 
2016 20 67 7 3 16 41 18 60 10 28 
2017 18 45 12 3 25 35 5 73 9 11 
2018 15 55 12 5 26 28 11 69 4 8 

Якість і доступність 
енергопостачання 

2016 6 55 15 24 9 43 38 28 27 61 
2017 8 62 17 27 13 43 46 30 21 63 
2018 13 62 29 26 16 49 55 25 27 64 

Екологічна стійкість 
2016 23 67 31 71 11 26 56 64 8 108 
2017 30 62 32 67 6 33 45 60 5 102 
2018 37 81 40 88 15 46 59 76 16 113 

Загальне місце у 
рейтингу 

2016 10 48 5 8 6 29 25 36 3 63 
2017 12 43 6 11 8 32 23 37 2 48 
2018 11 54 7 12 10 33 25 41 3 57 

Індекс енергетичної 
трилеми 2018 AAB BBC AAB AAC AAA BBB ABB CAC AAA ABD 

Джерело: складено автором на основі [6]. 
 
У 2018 році відбулось підвищення рівня енергетичної безпеки України 

(зростання на 20 позицій у порівнянні з 2016 роком), що сприяло досягненню 8 
місця у рейтингу країн світу, а, відтак, і присвоєнню бала А. Разом з тим, за 
рівнем якості і доступності енергопостачання Україна посідає 64 місце, що 
еквівалентно балу B. Однак, залишається одним з найнижчих у світі індикатор 
екологічної стійкості (113 позиція) внаслідок значних викидів діоксиду вуглецю у 
процесі вироблення електроенергії. Це призводить до незбалансованого профілю 
стійкості вітчизняної енергетики, тому існує потреба у зміцненні політики з 
питань енергоефективності, а також повного використання потенціалу 
відновлюваної енергетики країни.  

Зазначимо, що для швидкого формування низьковуглецевої економіки 
склалися об'єктивні технологічні передумови, пов’язані з проявом ефекту 
декаплінгу (розриву між темпами зростання економіки і зростанням навантажень 
на навколишнє середовище), а також зміною конфігурації та умов конкуренції на 
ринках [7, c. 23]. Відтак, екологічний фактор стає все більш актуальним для 
формування нової парадигми економічного розвитку. Загострення глобальних 
екологічних проблем і деградація екосистем визначає необхідність критичного 
перегляду всіх напрямків людської діяльності, що полягає у переході від 
«коричневої» до «зеленої» економіки. 
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призводить до незбалансованого профілю стійкості вітчизняної 
енергетики, тому існує потреба у зміцненні політики з питань 
енергоефективності, а також повного використання потенціалу 
відновлюваної енергетики країни. 

Зазначимо, що для швидкого формування низьковуглецевої 
економіки склалися об›єктивні технологічні передумови, 
пов’язані з проявом ефекту декаплінгу (розриву між темпами 
зростання економіки і зростанням навантажень на навколишнє 
середовище), а також зміною конфігурації та умов конкуренції 
на ринках [7, c. 23]. Відтак, екологічний фактор стає все більш 
актуальним для формування нової парадигми економічного роз-
витку. Загострення глобальних екологічних проблем і деградація 
екосистем визначає необхідність критичного перегляду всіх 
напрямків людської діяльності, що полягає у переході від 
«коричневої» до «зеленої» економіки.

Згідно зі статистичними даними звіту «BP Statistical 
Review of World Energy 2019» [8] протягом 2009-2018 рр. част-
ка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у світовому обсязі 
генерації електроенергії щорічно зростала у середньому на 16%. 
Зауважимо, що третина обсягу світового виробництва електричної 
енергії з ВДЕ належить країнам ЄС (36,7%).

Так, упродовж 2000-2011 рр. більше половини (52-57%) усієї 
електроенергії  ЄС-28 було вироблено саме з викопних джерел 
(вугілля, нафти, природного газу). Проте щорічне збільшення 
обсягів використання ВДЕ (у середньому на 15,5% протягом 
2000-2018 рр.) стало причиною структурних змін у виробництві 
електроенергії. У 2018 році частка ВДЕ стала рекордною, 
сягнувши позначки 29 % у загальному електроенергетичному ба-
лансі ЄС. Такі зрушення відбулись внаслідок зменшення частки 
викопного палива з 55 % у 2000 р. до 46% у 2018 р., насамперед, 
за рахунок зниження частки нафти (- 44%), газу (- 33%) і твер-
дого вугілля (- 28%), що відображає перехід до низьковуглецевої 
екологічно чистої економіки.

Згідно з прогнозними розрахунками Європейської Комісії [9] 
до 2050 року вуглеводні втратять своє безумовне домінування у 
структурі енергоспоживання ЄС-28 і складатимуть близько 30%, 
що на 14% менше, ніж у 2018 році. Найвищі темпи зростання 
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прогнозують альтернативному паливу: до 2050 року на ВДЕ 
припаде уже близько 36% енергоспоживання ЄС. Розвиток цьо-
го тренду підкріплюється здешевленням технологій ВДЕ та їх 
активною законодавчою підтримкою, що, без сумніву, сприяти-
ме розвитку конкуренції і підвищення рівня економічної безпеки 
енергоринку.

Отже, з огляду на те, що трансформація ринку електроенергії 
України, зумовлена євроінтеграційними змінами, відбувається в 
умовах впливу різноманітних чинників на рівень його економічної 
безпеки, вважаємо за доцільне здійснювати їх оцінювання за 
допомогою використання кількісно-якісних методів.

Для визначення вагомості чинників на того чи іншого учасника 
енергоринку, на нашу думку, доцільно використовувати метод 
експертного оцінювання. Відповідно до нього, експертами ви-
значається ступінь впливу кожного із запропонованих до аналі-
зу чинників економічної безпеки на учасників енергоринку, що у 
кінцевому результаті уможливлює їх одночасну структуризацію 
за суб’єктами і функціональними категоріями.

У ході дослідження експертам було запропоновано перелік 
чинників економічної безпеки (техніко-технологічні, організа-
ційні, інформаційні, фінансово-економічні, паливно-енергетичні, 
екологічні та політико-правові) з їх характеристиками, сформо-
ваний відповідно до змін кон’юнктури ринку електричної енер-
гії внаслідок імплементації енергетичного законодавства ЄС 
(табл. 2). На його основі необхідно було поставити у відповід-
ну комірку значення від 0 до 3, де 0 – вплив відсутній, 1 – слаб-
кий вплив, 2 – помірний вплив, 3 – сильний вплив. У кінці, на-
впроти кожного чинника по горизонталі, виводиться підсумкова 
оцінка, що показує його вагомість. Відповідно, чим вища оцін-
ка, тим більший вплив має чинник на учасника енергоринку. Для 
виявлення групи чинників, що здійснюють найвагоміших вплив 
на рівень економічної безпеки кожного з учасників енергоринку, 
використано принцип Парето, згідно з яким 80 % наслідків спри-
чинені 20% причин. Відтак, серед 40 визначених чинників для 
аналізу достатньо використовувати 8 по кожному з учасників рин-
ку (табл. 3). 
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Таблиця 2
Групування чинників економічної безпеки ринку 

електричної енергії 

Чинники Характеристика

Те
хн

ік
о-

те
хн

ол
ог

іч
ні

Т1 Втрати при передачі та розподілі електроенергії
Т2 Якість технічного обслуговування електричних мереж

Т3
Рівень організації автоматичного регулювання частоти 
та перетоків активної потужності в енергосистемах

Т4
Управління старінням конструкцій та довгострокової 
експлуатації блоків електростанцій

Т5
Реновація потужностей ТЕС із впровадженням 
комплексу екологічних заходів

Т6 Збільшення встановленої потужності ВДЕ

О
рг

ан
із

ац
ій

ні

О1
Відповідність технічним вимогам при підключенні до 
електромережі

О2

Забезпечення відкритого та недискримінаційного 
доступу до передавальних та розподільчих 
електричних мереж

О3
Можливість суб’єктів ринку вільно обирати 
контрагентів за двосторонніми договорами

О4 Якість обслуговування споживачів

О5
Рівень підготовки й пропозиції висококваліфікованого 
персоналу для роботи у галузі 

Ін
фо

р-
ма

ці
йн

і І1
Гармонізація вітчизняної статистичної системи з 
європейською

І2
Прозорість діяльності енергокомпаній з метою 
запобігання корупції та хабарництва

І3

Рівень захисту програмного/апаратного забезпечення 
функціонування ринку електричної енергії від 
кіберзлочинності
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Ф
ін

ан
со

во
-е

ко
но

мі
чн

і
Ф1

Зміна вартості енергоносіїв для виробництва 
електроенергії

Ф2
Збільшення податкової складової в кінцевій ціні 
електроенергії

Ф3 Прозорість тарифної політики
Ф4 Зміна обсягу споживання електроенергії
Ф5 Рівень платіжної дисципліни споживачів

Ф6
Зростання конкуренції у сфері виробництва та 
постачанні електроенергії споживачам

Ф7 Зміна курсу національної валюти
Ф8 Обсяг інвестицій у розвиток енергетичного сектора
Ф9 Темп економічного розвитку країни

Ф10
Відмінність ціни на електроенергію між 
постачальниками (цінова дисперсія)

Ф11 Впровадження стимулюючого регулювання (RAB)

П
ал

ив
но

-
ен

ер
ге

ти
чн

і

ПЕ1 Залежність від імпорту енергоносіїв
ПЕ2 Рівень енергоємності ВВП

ПЕ3
Диверсифікація зовнішніх джерел та постачальників 
паливних ресурсів

ПЕ4
Рівень енергоефективності в секторах промисловості, 
будівель і транспорту

Ек
ол

ог
іч

ні

Е1
Викиди забруднюючих речовин від великих 
спалювальних установок

Е2 Перехід до моделі циркулярної економіки 

Е3

Зміна природного режиму землевикористання 
через складування різних видів відходів (утворення 
золовідвалів, шламонакопичувачів, сховищ 
радіоактивних відходів) 

Е4

Зміни природного режиму водних ресурсів через 
теплове, радіаційне, хімічне і біологічне забруднення, 
вихід басейнів рік з природного стану й перетворення 
їх у транспортну, меліоративну, енергетичну та 
каналізаційну системи

Е5
Рівень захисту від впливу іонізуючого випромінювання 
у процесі експлуатації АЕС 

Е6 Природні катаклізми і техногенні катастрофи

продовження таблиці 2
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П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

і
П1

Зміни законів України, що регулюють діяльність 
підприємств електроенергетики

П2
Наявність енергетичного омбудсмена для опрацювання 
скарг та вирішення суперечностей

П3
Терористичні акти, революційні події, воєнні 
конфлікти, зміна влади та режиму правління 

П4

Стан міжнародних відносин з країнами, з якими 
йде закупівля палива, комплектуючих та різних 
установок, необхідних для діяльності підприємств 
електроенергетики

П5
Законодавчі обмеження (введення ембарго на паливо 
для виробництва електроенергії)

Джерело: авторська розробка.
Таблиця 3

Ранжування вагомості впливу чинників економічної безпеки 
на учасників ринку електричної енергії

Виробники електроенергії
Паливно-
енергетичні ПЕ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Фінансово-
економічні Ф1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Техніко-
технологічні Т4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29
Політико-
правові П4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28

Фінансово-
економічні Ф6 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28

Фінансово-
економічні Ф5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 27

Фінансово-
економічні Ф8 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27

Оператор ринку

продовження таблиці 2

Таблиця 3 
Ранжування вагомості впливу чинників економічної безпеки на учасників 

ринку електричної енергії 
Категорія 
чинників Чинники Експерти Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Виробники електроенергії 

Паливно-енергетичні ПЕ1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Фінансово-економічні Ф1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
Техніко-технологічні Т4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
Політико-правові П4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

Фінансово-економічні Ф6 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
Фінансово-економічні Ф5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 27 
Фінансово-економічні Ф8 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 

Оператор ринку 
Інформаційні І3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 
Організаційні О5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24 

Політико-правові П3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 24 
Фінансово-економічні Ф3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 24 
Фінансово-економічні Ф8 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 23 

Інформаційні І2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 23 
Політико-правові П1 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 22 

Інформаційні І1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 21 
Оператор системи передачі 

Організаційні О1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 
Техніко-технологічні Т2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27 
Техніко-технологічні Т3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 

Організаційні О2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 27 
Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 25 

Техніко-технологічні Т1 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 25 
Інформаційні І2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 25 
Інформаційні І3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 24 

Оператори системи розподілу 
Організаційні О2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 26 
Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 26 

Техніко-технологічні Т2 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 25 
Інформаційні І3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 25 
Організаційні О1 2 3 3 2 3 3 2 0 3 3 24 

Техніко-технологічні Т3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 24 
Організаційні О4 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 23 

Техніко-технологічні Т1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 23 
Електропостачальники 

Фінансово-економічні Ф5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
Фінансово-економічні Ф6 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

Організаційні О3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 
Техніко-технологічні Т1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 27 
Техніко-технологічні Т2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 27 

Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 27 
Інформаційні І3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 26 
Організаційні О2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 25 
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Інформаційні І3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28
Організаційні О5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24
Політико-
правові П3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 24

Фінансово-
економічні Ф3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 24

Фінансово-
економічні Ф8 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 23

Інформаційні І2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 23
Політико-
правові П1 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 22

Інформаційні І1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 21
Оператор системи передачі

Організаційні О1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28
Техніко-
технологічні Т2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 27

Техніко-
технологічні Т3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27

Організаційні О2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 27
Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 25
Техніко-
технологічні Т1 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 25

Інформаційні І2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 25
Інформаційні І3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 24

Оператори системи розподілу
Організаційні О2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 26
Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 26
Техніко-
технологічні Т2 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 25

Інформаційні І3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 25
Організаційні О1 2 3 3 2 3 3 2 0 3 3 24
Техніко-
технологічні Т3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 24

Організаційні О4 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 23
Техніко-
технологічні Т1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 23

продовження таблиці 3



376

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

Електропостачальники
Фінансово-
економічні Ф5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

Фінансово-
економічні Ф6 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28

Організаційні О3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28
Техніко-
технологічні Т1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 27

Техніко-
технологічні Т2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 27

Організаційні О5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 27
Інформаційні І3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 26
Організаційні О2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Трейдери
Організаційні О3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28
Фінансово-
економічні Ф6 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 27

Фінансово-
економічні Ф9 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 26

Фінансово-
економічні Ф10 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26

Організаційні О5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 26
Політико-
правові П3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 25

Інформаційні І3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 25
Інформаційні І2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 24

Споживачі електроенергії
Організаційні О4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Фінансово-
економічні Ф1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29

Фінансово-
економічні Ф2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29

Політико-
правові П2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28

продовження таблиці 3
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Політико-
правові П3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27

Організаційні О3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 27
Фінансово-
економічні Ф3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 25

Фінансово-
економічні Ф10 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 25

Джерело: складено автором на основі результатів експертного 
оцінювання

Таким чином, аналіз чинників економічної безпеки, здійснений 
за допомогою методу експертного оцінювання, уможливлює 
їх структуризацію за категоріями відповідно по кожному з 
учасників ринку електроенергії у вигляді карти чинників з метою 
визначення найбільш вагомих (табл. 4). 

Таблиця 4
Карта чинників економічної безпеки учасників ринку 

електроенергії

Категорія 
чинників 

Учасники ринку

Вироб-
ник

Електро-
постача-
льник

ОСП ОСР ОР Спожи-
вач Трейдер

Організа-
ційні О5

О2, О3*, 
О5

О1*, 
О2, О5

О1, 
О2*, 
О4, 
О5*

О5 О3, О4* О3*, О5

Фінансово-
економічні

Ф1*, 
Ф5, Ф6, 
Ф8

Ф5*, Ф6* - - Ф3, 
Ф8

Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф10

Ф6, Ф9, 
Ф10

Техніко-
технологічні Т4* Т1, Т2

Т1, Т2, 
Т3

Т1, 
Т2, 
Т3

- - -

Інформаційні - І3 І2, І3 І3
І1, І2, 
І3*

- І2, І3

продовження таблиці 3
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Паливно-
енергетичні ПЕ1* - - - - - -

Екологічні - - - - - - -
Політико-
правові П4 - - - П1, 

П2
П2, П3 П3

Умовні позначення: * – найвагоміший чинник економічної безпеки 
конкретного учасника енергоринку; ОСП – оператор системи передачі; ОСР 
– оператор системи розподілу; ОР – оператор ринку

Джерело: складено автором на основі результатів експертного 
оцінювання

Найбільший вплив на рівень економічної безпеки усіх 
учасників ринку здійснюють організаційні чинники. Експертами 
було зазначено, що перехід до нової моделі ринку електричної 
енергії зумовлює посилення впливу саме цієї категорії чинників 
внаслідок зміни правил та умов функціонування кожного окремого 
учасника ринку. Так, важливим є врахування рівня підготовки й 
пропозиції висококваліфікованого персоналу для роботи у галузі 
електроенергетики (О5), можливості вільного вибору контрагентів 
за двосторонніми договорами (О3), забезпечення відкритого та не-
дискримінаційного доступу до передавальних та розподільчих ме-
реж (О2) та ряд інших чинників.

Наступними за вагомістю впливу на рівень економічної безпеки 
учасників ринку є фінансово-економічні та інформаційні (вплив на 
5 учасників), техніко-технологічні та політико-правові (вплив на 
4 учасників). Слід відмітити, що тільки виробники електроенергії 
зазнають впливу одного паливно-енергетичного чинника – 
залежності від імпорту енергоносіїв (ПЕ1). Разом з тим, жоден чин-
ник із категорії екологічних не ввійшов в отриману вибірку. 

Для узагальнення отриманих результатів нами побудована 
порівняльна діаграма, на якій представлена суб’єктно-
функціональна структуризація чинників економічної безпеки для 
усіх учасників ринку електричної енергії (рис. 3).

продовження таблиці 4
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Рис. 3. Суб’єктно-функціональна структуризація чинників 
економічної безпеки за вагомістю впливу на учасників 

енергоринку

Джерело: складено автором на основі результатів експертного 
оцінювання.

Відповідно до отриманих результатів найбільш вразливим 
учасником ринку є виробники, функціонування яких зазнає 
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тільки виробники електроенергії зазнають впливу одного паливно-енергетичного 
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із категорії екологічних не ввійшов в отриману вибірку.  

Для узагальнення отриманих результатів нами побудована порівняльна 
діаграма, на якій представлена суб’єктно-функціональна структуризація чинників 
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Рис. 3. Суб’єктно-функціональна структуризація чинників економічної 

безпеки за вагомістю впливу на учасників енергоринку 
Джерело: складено автором на основі результатів експертного оцінювання. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 
що запропонована автором структуризація чинників економічної 
безпеки енергоринку може бути використана регулюючими 
органами для визначення та пріоритетизації стратегічних напрямів 
підвищення рівня економічної безпеки ринку електричної енергії 
в умовах євроінтеграції.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо 
в оцінюванні рівня економічної безпеки ринків електричної 
енергії країн-членів ЄС та України в умовах створення єдиного 
енергетичного ринку.
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ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОРЫНКА УКРАИНЫ НА 
ПУТИ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ

В статье на основе применения метода экспертного оценивания 
осуществлена субъектно-функциональная структуризация факторов экономической 
безопасности энергорынка Украины путем ранжирования значимости их влияния 
на всех его участников. Проанализированы основные показатели, отражающие 
условия функционирования национальных рынков электрической энергии в 
контексте обеспечения экономической безопасности. С учетом ключевых трендов 
и требований энергетического законодательства ЕС осуществлено группирование 
факторов экономической безопасности по функциональным категориям, среди 
которых: технико-технологические, организационные, информационные, 
финансово-экономические, топливно-энергетические, экологические и политико-
правовые факторы. На основе результатов экспертного оценивания сформирована 
карта факторов экономической безопасности участников рынка электроэнергии. 
Определено, что в условиях трансформации энергорынка, наибольшее влияние 
на уровень экономической безопасности всех участников осуществляют 
организационные факторы. Выяснено, что наиболее уязвимыми среди других 
субъектов энергорынка являются производители электрической энергии.

Ключевые слова: экономическая безопасность; рынок электрической 
энергии; факторы экономической безопасности; структуризация; евроинтеграция.
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The purpose of the article is the evaluation of the economic security factors of 
Ukraine’s electricity market under conditions of its integration into the European energy 
area. The implementation of the competitive electricity market model according to the 
European integration requirements creates transformational challenges for the system of 
economic interests of energy market participants and their interrelationship. Therefore, 
the importance of the timely identification and response to economic security factors that 
may increase the vulnerability of each of the electricity market subjects during the period 
of structural market adjustment is updated.

The research is based on the competitive electricity market model that evolves 
under the influence of the European integration process. During the course of the present 
paper, the author has assessed the weight of the economic security factors for Ukraine’s 
electricity market participants by using an expert evaluation method. Moreover, the sta-
tistical method and comparative analysis have been used to investigate the main indica-
tors that reflect the conditions of national electricity markets functioning in the context 
of economic security were analyzed. In the process of presenting the research results, 
the authors considered notions of the electricity market and the energy market as fully 
interchangeable, i.e. synonymous, in order to avoid tautology.

In the article, based on the application of the expert evaluation method, subjec-
tive and functional structuring of the economic security factors of the Ukrainian energy 
market was carried out by ranking the weight of their influence on all its participants. The 
main indicators reflecting the conditions of national electricity markets functioning in the 
context of economic security were analyzed. Considering the key trends and requirements 
of the EU energy legislation, the economic security factors were grouped into functional 
categories, including technical and technological, organizational, informational, financial 
and economic, fuel and power, environmental, and as well as political and legal factors. 
Based on the expert evaluation, a map of economic security factors of electricity market 
participants was formed. It was determined that under conditions of the energy market 
transformation, organizational factors have the greatest impact on the level of economic 
security of all its participants. It was found that the most vulnerable among other subjects of 
the energy market are electricity producers. The scientific novelty of this study is the sub-
ject and functional structuring of the economic security factors based on the ranking weight 
of their impact on all its participants. This provides the possibility to identify and prioritize 
strategic directions of increasing the level of economic security taking into account the 
vulnerability of its participants to the manifestation of functional ones.

The practical significance of the obtained results is that the structuring of the 
economic security factors can be used by regulatory authorities in identifying and pri-
oritizing the strategic directions to improve the economic security level of the electricity 
market in the terms of European integration.

Keywords: economic security; the electricity market; factors of economic secu-
rity; structuring; European integration.
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ЛІДЕРСТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

У статті розглянуто концептуальні підходи до понять «лідер» та «лідер-
ство» в системі теоретико-практичних поглядів різних наукових шкіл в історичній 
ретроспективі. Розглянуто теорії лідерства, що спираються на особистісні якос-
ті лідера. Обґрунтовано актуальність проблеми лідерства як важливого чинника 
становлення конкурентоспроможної економічної системи країни. Оцінені сучасні 
прикладні підходи до урахування лідерства в умовах підвищення ефективності ор-
ганізацій усіх видів діяльності та форм власності. А отже, необхідність посилен-
ня лідерства та управлінських навичок, а також постійне навчання й розвиток, як 
ефективної тактики досягнення організаційної гнучкості. Виділено кілька осно-
вних груп факторів управлінської свідомості, що виступають причинами проблем 
неефективного лідерства в організації. Досліджено кореляцію між причинами не-
ефективного лідерства та проблемами, що виникають в організації. Обґрунтована 
система лідерських компетенцій з урахуванням аспектів неефективного лідерства, 
яка є невід’ємною частиною ефективного лідерства в умовах глобалізаційних про-
цесів. Доведено необхідність переосмислення ролі лідерства як необхідної умови 
підвищення конкурентоспроможності підприємств зокрема та соціально-економіч-
ної системи країни в цілому.

Ключові слова: лідер; лідерство; лідерські компетенції; неефективне лі-
дерство; конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Одним із найбільш актуальних і 
складних питань сучасного менеджменту є проблема лідерства. 
Інтелектуалізація праці, посилення творчої складової розумової 
діяльності та багато інших викликів сучасності привели до не-
обхідності пошуку і застосування нових методів та інструментів 
управління персоналом, важливим серед яких, з нашої точки зору, 
є лідерство.
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Сьогодні Україна, як соціально-економічна система зіткнулася 
із проблемою формування лідерства. В чому ж причина неефек-
тивного лідерства в Україні? І які його наслідки для соціально-
економічного розвитку країни?

Термін «лідерство» у сучасній думці українців часто викликає 
асоціацію з поняттям «криза». З одного боку, широкий загал, на-
справді, не знає навіщо лідери взагалі потрібні та що саме від них 
вимагати. З іншого, потенційні лідери не можуть достукатися до 
загалу і залишаються, в кращому випадку, непоміченими, в гіршо-
му – «задушеними» достатньо репресивною машиною. Історично 
склалося, що наші національні еліти систематично винищувались 
протягом декількох століть. Це дійсно вкрай негативно відбилось 
на формуванні традицій лідерства в Україні. Проте, світовий до-
свід показує, що скільки б нового не з’являлось в нашому жит-
ті, від лідерства не втечеш. Ускладнення життя та розподіл праці 
виокремлює саме лідерські професії та посади, а питанням по-
єднання менеджерського технократизму з природним лідерством 
присвячено багато літератури. Від повідомлень про тренінги з 
«лідерства та особистого зростання» соціальні мережі тріщать по 
швах. Тому поточна криза багато в чому має штучний характер, 
інспірований ззовні зі сталою підтримкою тих, хто наразі обіймає 
лідерські ролі незаслужено. Все це має множину рівнів та проявів 
і давно перетворилося на міцний клубок. Вибір шляхів подолання 
невеликий і без правильного розуміння змістів та механізмів лі-
дерства не обійтись, який би шлях не було обрано.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним питан-
ням лідерства присвячено багато робіт зарубіжних науковців 
(А. Сміт, К. Левін, Д. Мак-Грегор, Л. Штомпель, Д. Хант, Ф. Фід-
лер та ін.) та вітчизняних дослідників (В. Вашкевич, О. Слюса-
ренко, І. Каленюк, Л. Цимбал, Т. Підлісна, Л. Лук’янова та ін.), 
які розкривають сутність понять «лідер» та «лідерство» з точки 
зору різних наук. Менеджери-практики (А. Рождественський, 
Б. Ткачик, М. Меткалф) акцентують увагу на переосмисленні ролі 
лідерства в сучасних умовах загострення конкуренції у глобалізо-
ваному світі.
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Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності 
поняття та усвідомлення ролі лідерства як важливого чинника 
становлення конкурентоспроможної економічної системи країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з Ок-
сфордським словником англійської мови [12] слово «лідер» ви-
никло в XIII столітті. Поняття «лідерство» (leadership) походить 
від англійського дієслова «lead», що означає «вести», «керува-
ти», «бути першим». У слов’янських, романських й інших мовах 
немає аналога відповідному англійському слову. Запозичене зі 
старослов’янського слово «вождь» етимологічно означає «пово-
дир війська» або пізніше – «загальновизнаний ідейний керівник 
партії, громадського руху». Але, як свідчить практика, керівник  – 
не завжди лідер. 

Проблема лідерства з початку ХX ст. дедалі частіше почала 
привертати до себе увагу, особливо в нестабільні періоди соці-
ально-економічного розвитку, що надзвичайно актуально сьогод-
ні. Багато дослідників намагалися дати власне тлумачення цьому 
феномену, відзначаючи найрізноманітніші грані лідерства. При 
істотних відмінностях, у характеристиках лідерства існує певна 
подібність [4; 6; 8; 9].

Зазвичай лідерство розуміється чисто функціонально. Лідер-
ством називають здатність здійснювати вплив як на окрему особу, 
так і на групу осіб, спрямовуючі загальні зусилля людей на досяг-
нення єдиної мети [1; 8; 11].

В економічній науці також питання лідерства розглядалися в 
контексті дослідження особистісного фактора та його ролі в роз-
витку суспільства. Найперше розуміння лідерства було представ-
лено в межах класичної економічної теорії А. Смітом, який пра-
цював над «теорією рис». Він трактував лідерство як набір певних 
характеристик особистості, який не є сталим, а може розвиватися 
разом із розвитком особистості [9]. 

Слід зазначити, що у психолого-педагогічній літературі по-
няття «лідер» і «лідерство» не є поширеними. До кінця ХІХ ст. – 
початку ХХ ст. у наукових джерелах ці терміни розглядалися з 
точки зору політики й економіки, і лише в 1930-х рр. вони отри-
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мали поширення у соціальній психології після опублікування до-
сліджень, здійснених у США К. Левіним і його послідовниками 
щодо теорії конфліктів [6]. Розглянемо тлумачення понять «лідер» 
і «лідерство» різними науками, взявши за основу систематизацію 
О. Слюсаренка (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення понять «лідер» та «лідерство» різними науками

Джерело: складено автором на основі [8].
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1930-х рр. вони отримали поширення у соціальній психології після опублікування 
досліджень, здійснених у США К. Левіним і його послідовниками щодо теорії 
конфліктів [6]. Розглянемо тлумачення понять «лідер» і «лідерство» різними 
науками, взявши за основу систематизацію О. Слюсаренка (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Тлумачення понять «лідер» та «лідерство» різними науками 
Наука Лідер – це Лідерство – це 

Філософія найбільш авторитетний член організації 
або соціальної групи, особистісний вплив 
якого дозволяє йому відігравати головну 
роль у різних політичних, моральних і 
соціальних ситуаціях. Водночас учені (І. 
Коротець, Л. Штомпель, О. Штомпель) 
зазначають, що авторитет лідера має 
неформальний характер і виникає 
стихійно 

становище, обов’язки, діяльність лідера; першість у 
чому-небудь 

Економіка працівник, керівник, який визначає 
діяльність інших працівників; ланка 
управління, фірма, що досягає порівняно 
високих результатів діяльності 

цілеспрямований вплив на людей (підлеглих) у 
напрямку досягнення організацією своїх цілей 

Соціологія  член групи, який користується великим 
авторитетом, впливом у будь-якому 
колективі, здатний очолити групу; 
людина, яка завдяки своїм особистим 
якостям 
має значний вплив на членів соціальної 
групи 

з одного боку, соціальні відношення домінування і 
підкорення у групі, організації, суспільстві, що 
базуються на здатності лідерів приймати рішення і 
здійснювати вплив, а з іншого – функції, які 
виконуються лідерами у групі, плануюча, 
координуюча і контролююча діяльність, що 
здійснюється вищими членами групи 

Політологія особа, яка очолює політичну партію або 
іншу суспільно-політичну організацію 

не тільки набір неординарних якостей і здібностей 
лідера, а й особливий вид міжособистісних 
взаємин. Його вплив є цілеспрямованим і 
передбачуваним, характеризується тривалістю часу 
та динамічністю 

Психологія, 
педагогіка 

член групи, який у значимих ситуаціях 
здатний здійснювати особливий вплив на 
поведінку інших учасників; член групи з 
найвищим статусом, за яким визнається 
право приймати рішення у значущих для 
групи ситуаціях; людина, яка завдяки 
своїм особистим якостям здатна виявляти 
ініціативу, має значний вплив на членів 
соціальної групи; член групи, за яким 
група визнає право ухвалювати 
відповідальні рішення у значущих для неї 
ситуаціях, тобто найавторитетніша 
особистість, яка реально відіграє 
центральну роль в організації спільної 
діяльності і регулюванні взаємостосунків 

типова для лідера (керівника) система прийомів 
впливу на підлеглих; соціально-психологічний 
феномен, що належить до динамічних процесів у 
малій групі; поняття, що характеризує відношення 
домінування і підкорення у групі 

 Джерело: складено автором на основі [8]. 
 
 Як свідчить зроблений нами аналіз, лідерство – це соціальний феномен, 
вивчення якого цікавило багатьох учених різних часів. Актуальність вивчення 
даної проблематики призвела до появи різних підходів й трактувань розуміння 
цього явища.  
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Як свідчить зроблений нами аналіз, лідерство – це соціальний 
феномен, вивчення якого цікавило багатьох учених різних часів. 
Актуальність вивчення даної проблематики призвела до появи 
різних підходів й трактувань розуміння цього явища. 

На сьогодні виділяють декілька основних теоретичних підхо-
дів до розуміння лідерства. Серед них, в першу чергу, можна ви-
ділити підходи, що спираються на особистісні якості лідера. Це 
теорія рис, а також поведінкові та ситуаційні підходи (табл. 2).

Таблиця 2
Теорії лідерства

Теорії Засновник Сутність

Особистісні 
теорії або теорії 
рис

Дж. Хант Даний підхід включає харизматичні 
та особистісні теорії. Харизматична 
теорія стверджує, що лідером може 
бути не кожна людина, але лише та, 
яка володіє певним набором якостей

Теорія стилю або 
орієнтації

К. Левін, 
Д. Мак-Грегор, 
Блейк - Моутон

Ці концепції орієнтовані на 
переважаючий стиль керівництва, де 
визначальним фактором є система 
установок лідера – орієнтованість 
на завдання або на людину

Ситуаційні теорії Танненбаум - 
Шмідт, Херсі 
-  Бланшард, 
Ф. Фідлер

Лідерство – продукт ситуації. 
В різних конкретних ситуаціях 
групового життя виділяються 
окремі члени групи, які 
перевершують інших принаймні в 
якійсь певній рисі. Так як саме ця 
риса необхідна в даній ситуації, 
тому саме ця людині і стає лідером

Синтетична 
теорія 
лідерства або 
функціональний 
підхід

Дж. Адаір Лідерство – це процес організації 
міжособистісних відносин в групі 
для досягнення цілей групи, 
але на роль лідера претендують 
особистості певного складу

Джерело: складено автором на основі [6; 8; 9].
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Як бачимо, більшість підходів до визначення лідерства роз-
глядає його сутність лише як прояв особистісної діяльності, за-
лишаючи поза увагою його економічну складову та економічні 
наслідки лідерських якостей. При цьому, лідерство в управлінні 
організацією може асоціюватися не тільки з людиною, а й з ви-
робничим процесом та продуктом. Економічна сутність такого лі-
дерства визначається через індивідуальний рівень, а економічний 
ефект від нього вираховується як сума ефектів від окремих його 
проявів.

Сьогодні тема лідерства є актуальною в міжнародному дис-
курсі загалом та в українському зокрема. Однак, часто розуміння 
лідерства є дещо викривленим, а особи, які себе називають ліде-
рами, не відповідають таким якостям.

Так, аналітиками консалтингової компанії HR Center було про-
ведено опитування, яке виявило, що 72 % опитаних українців вва-
жають, що їм притаманні лідерські якості, 18 % не змогли окрес-
лити свої здібності до лідерства і лише 11 % зізналися, що такими 
зовсім не володіють.

Про те, що в їхніх компаніях функціонують програми з роз-
витку лідерських якостей повідомили лише 12 % опитуваних. В 
той час як 79 % респондентів відповіли, що в їхніх компаніях такі 
програми не проводяться, а 9 % мали труднощі з відповіддю на 
поставлене питання [2].

І консалтингова практика, і дослідження переконливо засвід-
чують, що інвестування в розвиток лідерства та управлінських 
навичок є ключем до досягнення стійкого організаційного зрос-
тання та успіху. Крім того, посилення лідерства та управлінських 
навичок, а також постійне навчання й розвиток насправді є дуже 
ефективною тактикою досягнення організаційної гнучкості. До-
слідження, проведені у США, показали, що найуспішнішим ком-
паніям учетверо частіше притаманна культура навчання та розви-
тку. Зрештою, неефективне управління має свою ціну. Наприклад, 
дослідження у Великій Британії засвідчили, що, за різними оцін-
ками, воно коштує британським компаніям понад 19 млрд. фунтів 
стерлінгів на рік у вигляді втрачених робочих годин, а незадо-
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вільне виконання своїх функцій директорами й топ-менеджерами 
є причиною виникнення 56 % корпоративних проблем [10]. Отже, 
сьогодні всі типи організацій, якщо вони хочуть «грати на пере-
могу», а не просто «грати заради гри», мають значно більше ін-
вестувати у розвиток своїх працівників. І робити це постійно.

У розвинених країнах формування лідерства починається зі 
шкільної лави, це: проектно орієнтована освіта, різні програми 
для молоді та бізнес-лідерів тощо. Проте, зараз навіть у суспіль-
ствах з розвиненими лідерськими інституціями, заговорили про 
кризу. Парадигми лідерства не встигають за розвитком цивіліза-
ції. Те, що працювало сто років тому до певної міри можна назва-
ти лідерством і сьогодні, але це вже неефективно. Світ змінюєть-
ся, цивілізація змінюється. Наукові відкриття, технології транс-
формують економіку, політику, взаємини. Треба погодитися із 
думкою А. Рождественського, керівника Центру лідерства Укра-
їнського католицького університету, про те, що як тільки зміню-
ється економічна модель, стара система лідерства перестає бути 
ефективною. Він зазначає, що «…людині властиво спиратися на 
свій минулий досвід, і в цьому є певна небезпека. Нам іноді зда-
ється, що ми виживемо завдяки минулому досвіду, але в умовах 
технологічного світу це все менше працює, нові завдання просто 
не дають можливості використовувати в повному обсязі тільки 
минулий досвід. Якщо не переглядати своє лідерство, то можна 
залишитися на узбіччі» [7].

Звертаючись до моделі лідерських компетенцій, яку було роз-
роблено Морін Меткалф, засновником та CEO Metcalf & Associ-
ates та опубліковано у збірці «Leadership 2050» [11], можна ви-
окремити певні якості, що мають бути притаманні лідерам у світі, 
де темпи технологічних і геополітичних змін зростатимуть по 
експоненті (табл. 3).
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Таблиця 3
Лідерські якості за М. Меткалф

1 Особистісна 
цілісність

Лідер не просто може сформулювати цілі 
компанії та базові засади, якими він керується 
у своїй діяльності, але й щодня демонструє 
їх на власному прикладі в процесі взаємодії з 
персоналом. Відповідно люди розуміють, яких 
результатів від них очікують та якою має бути 
їхня поведінка в робочому контексті

2 Безкомпромісна 
зорієнтованість на 
цінності

Все, що робить лідер, підпорядковано місії 
компанії та її особистим цінностям. Важливо, 
щоб ті, хто йдуть за вами як за лідером, розуміли 
мету різних дій, які ви вчиняєте

3 Багатогранність 
мислення

Глибоке знання галузі та трендів, які стануть 
рушіями майбутнього, – це абсолютна 
необхідність для лідера. Щоб досягти успіху 
потрібно добре розумітися у своїй сфері та знати 
найефективніші підходи, котрі використовуються 
в інших галузях

4 Інтелектуальна 
багатоплановість

Що ширшим діапазоном знань володіють лідери, 
то впевненіше вони себе почувають у вирі змін. 
Яким би зайнятим не був керівник, все одно 
потрібно знаходити можливість і для освоєння 
чогось нового, і для своїх хобі

5 Схильність до 
рефлексій

Прагнення лідера отримувати зворотний зв’язок 
вже само по собі сприяє формуванню культури, 
зорієнтованої на зміни. Також критично важливо 
осмислювати ланцюг потенційних наслідків 
для бізнесу, які може ініціювати та чи інша дія 
керівника, та ймовірної реакції на них партнерів, 
клієнтів та конкурентів

6 Здатність надихати 
послідовників

Лідер керується інтересами організації, а не 
власною вигодою. І це надихає членів її команди

7 Вміння 
співпрацювати

Лідер усвідомлює, що створити істинно успішну 
компанію можна лише сформувавши середовище 
продуктивної взаємодії. Організація, де 
керівники готові вислуховувати різні точки зору, 
які висловлюються виконавцями різних ролей, 
краще визначають ділянки пріоритетної уваги 
при розв’язанні проблем та створенні потенційно 
конкурентоспроможних товарів і послуг

Джерело: [11].
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Аналіз представленої таблиці дає підстави стверджувати, що по-
трібно інвестувати сили, час та кошти у розвиток своїх лідерських 
якостей, бо інакше не витримати темпів змін, що постійно зростають.

А як розуміють неефективне лідерство? Виділяють кілька осно-
вних груп факторів управлінської свідомості, які виступають причи-
нами проблем неефективного лідерства, що виникають в організації. 
Ми дослідили кореляцію між причинами неефективного лідерства та 
проблемами, що виникають в організації (рис. 1).

Рис. 1. Кореляція між причинами неефективного лідерства 
та проблемами, що виникають в організації

Джерело: складено автором на основі [1].
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Аналіз даного рисунку дозволяє виділити два основні типи 
причин неефективного лідерства – професійно-управлінські та 
особистісні (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Професійно-управлінські причини неефективного лідерства

Джерело: складено автором.

Рис. 3. Особистісні причини неефективного лідерства

Джерело: складено автором.
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Сьогодні в Україні розпочато процес підготовки лідерів як в 
системі державної, так і приватної освіти різними типами на-
вчальних закладів, школами, курсами тощо. Проте об’єктивного 
розуміння важливості такої підготовки, нажаль, немає.

Наприклад в США така підготовка фінансується на державно-
му рівні, де університети – це осередки лідерства. Як свідчить 
статистика, класична модель поділу суспільства передбачає: 91% 
звичайних людей; 7 % лідерів та 2 % лідерів над лідерами [5]. В 
Україні існує більший відсоток рядових та наслідувачів, а лідерів, 
нажаль, менше ніж у класичній моделі розподілу. Також у нашій 
країні практично відсутній фундамент, на якому б було можливим 
виховувати справжніх лідерів. Шкільна освіта не виховує в до-
статній мірі відповідні цінності, а в більшості університетів ситу-
ація тільки починає враховувати потреби сьогодення.

Проте, як свідчить історія, успіх економічних перетворень зна-
чною мірою залежав від людей, які здійснювали реформи, від 
уміння лідерів правильно розуміти цілі та рушійні сили реформ. 
Можна говорити, що є закони проведення успішних реформ для 
всіх часів і народів. Серед них – розуміння факту, що єдиним драй-
вером зростання може бути лише ринкова економіка, розуміння лі-
дерами важливості інтеграції у світові ринки – не ставши частиною 
світової економіки, не можна досягти успіху. Не можна забувати 
також, що необхідні ставка на високотехнологічну промисловість, 
вміння реалізовувати нестандартні стратегії, бачення майбутнього 
країни як розвиненої індустріальної держави, а також віра в те, що 
реформи можливі попри об’єктивні обставини [3]. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи, треба наголосити, 
що переосмислення ролі лідерства стає необхідною умовою під-
вищення конкурентоспроможності підприємств зокрема та со-
ціально-економічної системи країни в цілому. Наявність еконо-
мічних наслідків проявів лідерства, конкурентна боротьба, нові 
ринкові умови та способи діяльності сформували необхідність 
виокремлення лідерства на новому рівні. Таким чином, лідер-
ство в межах підприємства розглядається не як явище соціальне, 
коли визначається місце людини, а як явище економічне, що стає 
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джерелом збагачення підприємства. Аналіз проявів ефективного 
лідерства на різних економічних рівнях показує, що на мікрорів-
ні воно стає однією з конкурентних переваг підприємства, а на 
макрорівні – основою ефективного врядування та становлення 
конкурентоспроможної економіки держави. Тому в умовах глоба-
лізації саме лідерство визначає місце країни в економічному про-
сторі, як у регіональному, так і світовому масштабі.
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ЛИДЕРСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

В статье рассмотрены концептуальные подходы к понятиям «лидер» и 
«лидерство» в системе теоретико-практических взглядов разных научных школ 
в исторической ретроспективе. Рассмотрены теории лидерства, опирающиеся на 
личностные качества лидера. Обоснована актуальность проблемы лидерства как 
важного фактора становления конкурентоспособной экономически системы стра-
ны. Оценены современные прикладные подходы к учету лидерства в условиях по-
вышения эффективности организаций всех видов деятельности и форм собствен-
ности. Следовательно, необходимость усиления лидерства и управленческих на-
выков, а также постоянное обучение и развитие, как эффективной тактики дости-
жения организационной гибкости. Выделено несколько основных групп факторов 
управленческой сознания, которые выступают причинами проблем неэффективно-
го лидерства в организации. Исследована корреляция между причинами неэффек-
тивного лидерства и проблемами, которые возникают в организации. Обоснована 
система лидерских компетенций с учетом аспектов неэффективного лидерства, 
которая является неотъемлемой частью эффективного лидерства в условиях гло-
бализационных процессов. Доказана необходимость переосмысления роли лидер-
ства как необходимого условия повышения конкурентоспособности предприятий в 
частности и социально-экономической системы страны в целом.

Ключевые слова: лидер; лидерство; лидерские компетенции; неэффек-
тивное лидерство; конкурентоспособность
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LEADERSHIP AS AN IMORTANT FACTOR OF 
FORMING COMPETITIVE ECONOMIC SYSTEM 
OF THE COUNTRY

The article considers the conceptual approaches to the notions of “leader” and 
“leadership” in the system of theoretical and practical views of different scientific schools 
in historical retrospective. Leadership theories based on a leader’s personal qualities are 
considered. The significance of the problem of leadership as an important factor in the 
formation of a competitive economic system of the country is substantiated. Modern 
applied approaches to taking into account the leadership in terms of improving the effi-
ciency of organizations of all activities and forms of ownership are evaluated. Hence, the 
need to enhance leadership and management skills, as well as continuous learning and 
development, as effective tactics for achieving organizational flexibility. There are sev-
eral main groups of factors of managerial consciousness that cause the problems of inef-
ficient leadership in the organization are highlighted. The correlation between the causes 
of ineffective leadership and the problems that arise in organization is investigated. The 
system of leadership competencies with regard to aspects of ineffective leadership is 
grounded, which is an integral part of effective leadership in a globalized process. The 
necessity of rethinking the role of leadership as a necessary condition for improving the 
competitiveness of enterprises in particular and the socio-economic system of the coun-
try as a whole is proved.

Keywords: leader; leadership; leadership competencies; inefficient leadership; 
competitiveness.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ 
І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВЧИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

У статті здійснено аналіз ведення контролю в спортивно-оздоровчих 
організаціях. Висока значимість спортивно-оздоровчих послуг для сучасного 
населення та економічної стабільності країни вимагає ефективного ведення 
бухгалтерського обліку та контролю за діяльністю спортивно-оздоровчих закладів.  
У дослідженні проаналізовано особливості процес ведення бухгалтерського обліку 
організацій спортивно-оздоровчої сфери. 

Розглянуто процес економічного аналізу досліджуваної сфери і 
виділено його найважливіші об’єкти, а саме: фінансова діяльність, матеріальна 
забезпеченість, ефективне використання кадрів. До числа основних методів 
економічного аналізу спортивно-оздоровчих організацій відносимо наступні 
методи: порівняння, угруповання, факторний аналіз, графічні методи, методи 
стандартизації структур.

У статті виокремлено основні принципи, які необхідні при здійсненні 
контролю або перевірки спортивно-оздоровчих закладів, а саме принципи: 
державності, масовості, дієвості, систематичності, ефективності, об’єктивності, 
гласності.

Ключові слова: бухгалтерський облік; спортивно-оздоровчі організації; 
принципи; управління; контроль; звітність; аналіз; методи.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективне 
функціонування спортивно-оздоровчих закладів не можливе 
без ведення бухгалтерського обліку та контролю над процесом 
діяльності [1, с. 32]. Система обліку спортивно-оздоровчих 
організацій є складовою частиною єдиної державної системи 
статистики і здійснюється на основі уніфікованої системи 
документації. Об’єктами обліку є організації фізичної культури, 
фізкультурно-спортивні заклади, спортивні школи, фізкультурно-
спортивні споруди та бази.

Облік – це основний вид документального контролю, 
необхідний елемент організації  та управління [2, с. 19]. Сутність 
обліку, полягає в спостереженні за розвитком шляхом реєстрації 
даних основних параметрів фізичної культури і спорту, їх обробці 
та зберіганні отриманої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми щодо 
здійснення контролю та управління спортивно-оздоровчими 
закладами розглядалися у працях таких науковців як: О. М. Жданова, 
М. Ф. Бипчук, С. І. Гуськов, С. В. Свірко, Ф. Ф. Бутинець, І. Д. 
Ватуля та інших. Проте виділення принципів контролю та 
особливостей ведення бухгалтерського обліку в спортивно-
оздоровчих організаціях залишається не достатньо вивченими 
та обгрунтованими. З огляду на це, тема нашого дослідження є 
актуальною в сучасних умовах розвитку держави і суспільства.

Постановка завдання. Метою дослідження є виокремлення 
специфіки здійснення контролю  та бухгалтерського обліку в 
закладах спортивно-оздоровчого напрямку. 

У статті застосовуються загальнонаукові методи, а саме метод 
аналізу, синтезу, дедукції, наукової абстракції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фізична куль-
тура і спорт є невід’ємною частиною сучасного способу 
життя. В теперішніх умовах спортивно-оздоровчі послуги 
використовуються суспільством для різнобічного фізичного 
і духовного розвитку, зміцнення здоров’я, профілактики 
захворювань, формування здорового способу життя, подовження 
творчого довголіття, організації розумного і цікавого відпочинку 
населення [3, с. 12].
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Спортивно-оздоровчі організації беруть участь в організації 
роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед різних 
груп населення, створюють умови для охорони і зміцнення 
здоров’я населення, беруть участь у спортивних змаганнях та 
навчально-тренувальних заходах осіб, підвищують економічний 
розвиток території (регіону), де вони розташовані, забезпечують 
спортсменам і тренерам необхідні умови для тренувань, а 
також іншим чином сприяють цим особам у досягненні високих 
спортивних результатів.

Висока значимість спортивно-оздоровчих послуг для 
сучасного населення та економічної стабільності країни вимагає 
ефективного ведення бухгалтерського обліку та контролю за 
діяльністю спортивно-оздоровчих закладів.  

Дані поточного обліку, які періодично підсумовуються і 
зводяться в цифрові таблиці, називаються звітністю [4]. Звітність 
не може бути точною і повною без добре поставленого обліку. 
Організація звітності в фізкультурно-спортивних організаціях 
нерозривно пов’язана з отриманням, переробкою і передачею 
інформації.

Основними об’єктами оперативного обліку є колективи 
фізичної культури. Кожна організація фізичної культури веде 
такі облікові документи:

а) особисті картки членів фізкультурно-оздоровчої організації;
б) документи про присвоєння звання спортсменів-розрядників, 

громадських інструкторів-тренерів та суддів;
в) журнал обліку роботи спортивної секції або фізкультурно-

оздоровчої групи;
г) журнал обліку роботи колективу фізичної культури;
д) картки персонального обліку штатних фізкультурних 

працівників;
е) облікові картки або паспорта фізкультурно-спортивних 

споруд.
Бухгалтерська звітність подається спортивно-оздоровчими 

організаціями до відповідних територіальних, відомчих та 
профспілкових організації, які здійснюють їх фінансування.
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Звітність, складена на основі оперативного і бухгалтерського 
обліку, є основою для статистичного обліку та звітності 
спортивно-оздоровчої діяльності [5, с. 132].

Статистичний облік займає центральне місце в інформаційному 
забезпеченні планування та управління фізичною культурою 
і спортом. Його завершальною стадією є державна галузева 
система статистичної звітності фізкультурних організацій. Вона 
включає кілька річних форм звітних документів.

Статистичний звіт з фізичної культури і спорту для колективів 
фізичної культури різних типів (крім загальноосвітніх шкіл)   
включає п’ять показників:

1. Загальні показники (чисельність працівників, число осіб, що 
займаються, число привласнених спортивних розрядів).

2. Показники наявності фізкультурних кадрів (загальна 
чисельність штатних співробітників, їх професійний склад, рівень 
освіти).

3. Показники розвитку мережі спортивних споруд (кількість 
спортивних споруд та їх експлуатаційні характеристики).

4. Основні показники роботи спортивних секцій та шкіл 
(кiлькiсть перебуваючих за видами спорту, число спортсменів-
розрядників; наявність штатних і платних тренерів і число суддів).

5. Показники оздоровчої роботи (число осіб, які займаються в 
фізкультурно-оздоровчих групах).

Форми звітності є офіційним документом, мають юридичну 
силу, обов’язково підписуються головою колективу фізичної 
культури, відповідного спорткомітету, який несе відповідальність 
перед законом, за своєчасне, і правильне оформлення звіту 
і достовірність показників [6]. Всі дані річного звіту пови-
нні формуватися на основі первинної документації, пов’язаної 
з навчально-тренувальної та організаційною роботою в 
фізкультурних організаціях. При обробці статистичної звітності 
широко застосовуються технічні засоби і математичні методи [7].

Економічний аналіз в різних галузях народного господарства і 
в сфері фізичної культури і спорту має багато спільного. У той же 
час у сфері фізичної культури і спорту він має свою специфіку. 
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Планування олімпійського циклу проводиться на 4 роки. У ньому 
закладаються динаміка розвитку матеріально-спортивної бази, 
змагань, підвищення спортивної майстерності.

Різні економічні оцінки, що базуються на зв’язках з чисто 
спортивними явищами, найкраще здійснювати за чотирирічним 
періодам, коли можна порівнювати, наприклад, перший рік 
олімпійського циклу з першим роком попереднього циклу, 
другий - з другим, один олімпійський цикл - з іншим.

Економічний аналіз виступає в різних формах. Залежно 
від використовуваної інформації і часу його проведення. 
Економічний аналіз може бути оперативним (за оперативними 
даними за короткий період); періодичним (за поточними даними 
бухгалтерського обліку), повним (аналіз всієї економічної 
діяльності) і тематичним (аналіз одного явища) [8].

Аналіз можна проводити в масштабі однієї організації або в її 
підрозділах, а також шляхом зіставлення даних різних організацій 
[9, с. 93].

Найважливішими об’єктами економічного аналізу в 
фізкультурно-спортивних організаціях є: фінансова діяльність, 
матеріальна забезпеченість, використання кадрів.

Будь-яка фізкультурна і спортивна організація має кошторис 
доходів і витрат, тому доводиться постійно зіставляти наявні 
грошові кошти зі споживанням, наявністю коштів за періодами 
(місяць, квартал, рік) і витратами.

Доходи аналізуються за джерелами надходження, часом 
надходження, стабільністю. Витрати аналізуються за статтями 
витрат, що стосуються окремих напрямків: видів спорту, команд 
змагань, об’єктів будівництва та інше.

Доходи і витрати повинні збігатися за сумою, а також за 
статтями, об’єктам, напрямками, термінами фінансування. 
Розбіжність доходів і витрат є сигналом неблагополуччя в 
діяльності організації або помилок в плануванні [10, с. 176].

Матеріальна забезпеченість включає витрати на спортивні 
школи, проведення навчальних зборів і спортивних змагань, 
витрати на капітальне будівництво і експлуатацію спортивних 
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споруд, витрати на підготовку кадрів, витрати на управління, 
пропаганду і деякі інші заходи.

При аналізі матеріальної забезпеченості організацій і заходів 
досліджується загальний обсяг матеріальних засобів: кількість 
спортивних споруд, обладнання, інвентарю, спортивного одягу і 
взуття, зміна цього обсягу за різні періоди (рік, п’ятиріччя тощо); 
розподіл матеріальних засобів між організаціями, всередині їх, 
розподіл по території (район, місто, область).

Важливе місце в економічному аналізі займає дослідження 
ефективності використання матеріально-технічної бази, її 
відповідність потребам, забезпеченість спортсменів інвентарем, 
вартість матеріального забезпечення різних видів спорту.

Що стосується кадрів фізкультури і спорту, то економічного 
аналізу повинні піддаватися показники кількості і якості 
підготовки кадрів, структура кадрів за спеціальностями, віком, 
статтю, освітою, структура навчальних, закладів, витрати на 
підготовку фахівців різної кваліфікації, оплата і ефективність 
праці.

Об’єктом системного економічного аналізу є загальна 
економічна ефективність сфери фізичної культури і спорту та 
окремих її елементів.

Аналіз роботи спортивно-оздоровчих організацій проводиться 
для розкриття резервів не тільки економічної, але і соціальної 
ефективності, так як здоров’я населення має не тільки економічне, 
але і соціальне значення спортивно-оздоровчих організацій.

До числа основних методів економічного аналізу спортивно-
оздоровчих організацій необхідно віднести: порівняння, угрупо-
вання, факторний аналіз, графічні методи, методи стандартизації 
структур та інші (рис. 1).
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Рис. 1. Основні методи економічного аналізу спортивно-
оздоровчих організацій

Джерело: розроблено авторами.

Метод порівняння. Це найбільш часто вживаний метод аналізу, 
коли здійснюють порівняння фактичних даних з плановим 
завданням спортивно-оздоровчих організацій, з минулим періо-
дом, з середніми показниками, з досягненнями кращих колекти-
вів. За допомогою методу порівняння можна отримати дані про 
зміну чисельності і рівня підготовки спортсменів за будь-який 
необхідний період.

Метод угруповання. За допомогою цього методу можна 
краще пізнати, які саме колективи фізичної культури існують в 
різних організаціях. Для цього необхідно згрупувати звітні дані 
за однією ознакою. У зв’язку з цим, можна отримати дані про 
середню величину колективів в різних навчальних закладах і 
спортивних товариствах.

Факторний аналіз. Для науково обґрунтованого управління 
спортивно-оздоровчою організацією, особливо для планування, 
дуже важливо опанувати метод факторного аналізу, тобто вміти 
виділяти фактори або чинники, які впливають на розвиток того 
чи іншого явища.

Такий аналіз необхідний при вивченні методики розрахунку 
витрат на підготовку спортсменів різного рівня. Для їх підготовки 
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необхідні витрати на спортивні споруди, оплату тренерів, на 
збори і змагання тощо.

Метод стандартизації спортивно-оздоровчих організацій. Ме-
тод застосовується для «вирівнювання» показників, які внаслідок 
цього можна зіставляти або оцінювати. Даний метод особливо 
важливий при порівнянні ефективності різних витрат, визначенні 
окремих витрат. 

Різні види контролю широко використовуються в сферах 
суспільного життя, в тому числі і в галузі фізичної культури і 
спорту. Серед них можна виділити державний і громадський 
контроль.

Державний контроль організовується державними органами 
(прокуратурами, комісіями, фінансовими органами). Органи 
влади, державні органи управління контролюють діяльність 
міністерств, відомств і підпорядкованих їм організацій 
(підприємства, навчальні заклади, установи) по виконанню 
законів і положень, урядових рішень з розвитку фізичної культури 
і спорту.

Головна роль громадського контролю полягає в його 
здійсненні належить галузевим комітетам профспілок, їх відділам 
з фізичної культури і спорту та ревізійним комісіям. Крім 
цього, контролюючими функціями наділені ревізійні комісії. 
Безпосередньо в підзвітних організаціях перевірку проводять 
відділи організаційної та навчально-спортивної роботи, голови, 
їх заступники, інструктори та ревізійні комісії.

Контроль і перевірки можуть здійснюватися за планом і поза 
планом. До їх проведення крім зазначених органів та осіб можуть 
залучатися: фізкультурний актив, представники профспілкових та 
інших організацій. Вони перевіряють правильність оформлення 
фінансової документації, доцільність витрачання грошових 
коштів, придбання, зберігання і використання інвентарю, 
обладнання, спорядження, правильність експлуатації спортивних 
споруд, обліку матеріальних засобів, дотримання фінансової 
господарської та штатної дисципліни, фінансових витрат на 
проведення спортивно-оздоровчих, навчально-тренувальних 
зборів, змагань тощо. 
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Здійснюючи контроль або перевірку спортивно-оздоровчих 
закладів, будь-який контролюючий орган повинен керувати-
ся наступними принципами: державності, масовості, дієвості, 
систематичності, ефективності, об’єктивності, гласності (рис. 2).

Рис. 2. Принципи при здійсненні контролю спортивно-
оздоровчих закладів

Джерело: розроблено авторами.

Принцип державності передбачає виділення знань у працівників 
фізкультурної організації про директивних документах з фізичної 
культури і спорту, їх відображення в документах планування і 
практичного виконання.

Принцип масовості полягає в здійсненні контролю, перевірки 
не тільки працівниками службового апарату управління, 
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а й широкого залучення громадськості: різних фахівців з 
фізичної культури і спорту, громадських фізкультурних кадрів, 
представників профспілкових та інших організацій.

Принцип дієвості включає: 
а) оперативність в проведенні контролю і перевірки спортивно-

лоздоровчих закладів; 
б) надання дієвої, конкретної допомоги перевіреної спортивно-

оздоровчої організації в усуненні виявлених недоліків; 
в) прийняття таких заходів, які б дозволили в порівняно 

короткий час ліквідувати зазначені недоліки.
Принцип систематичності характеризується такими підходами: 

а) постійно діюча, планово організована система контролю і 
перевірки; б) охоплення системою контролю і перевірки всіх 
фізкультурних організаціях; в) проведення контролю і перевірки, 
по можливості всіх основних розділів роботи, комплексно та 
всебічно.

Принцип ефективності спрямований на визначення 
конкретних і ефективних заходів щодо подальшого розвитку 
фізичної культури і спорту в спортивно-оздоровчій організації, 
а також виявлення правильного використання наявних резервів 
в практичній діяльності. Після перевірки робота фізкультурної 
організації повинна будуватися не тільки в плані усунення 
зазначених недоліків, а й значного поліпшення роботи в цілому.

Принцип об’єктивності відображає прояв при перевірці 
високою принциповості, об’єктивності в оцінці роботи 
спортивно-оздоровчої організації, оцінюючи лише досягнуті 
результати. Побудова укладення та висновків перевірки тільки 
на перевірених фактах і достовірній інформації.

Принцип гласності передбачає доведення результатів 
перевірки не тільки до керівника, працівників апарату управління, 
а й до кожного виконавця, до відома широкого громадського 
фізкультурного активу.

Висновки та пропозиції. У теперішній час ступінь розвитку 
спортивно-оздоровчої сфери є одним із факторів, що впливає 
на темпи розвитку суспільства, рівень і якість життя населення, 
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ділову активність. Сучасні дослідження показують, що у людей, 
які систематично займаються фізичною культурою і спортом, 
продуктивність праці вища порівняно з тими, хто спортом не 
займається.

Крім того, плинність кадрів серед активних спортсменів 
значно нижче, ніж серед тих, хто не займається спортом, а 
трудова дисципліна значно вища, що сприятливо позначається на 
продуктивності праці та виробництві в цілому.

Окрім підвищення якості продуктивних сил суспільства, спорт 
як засіб соціально-економічного зміцнення країни проявляється 
й у багатьох інших сферах людської діяльності. Наприклад, 
позитивно впливаючи на стан здоров’я людини, спорт сприяє 
приросту найбільш цінного з усіх багатств держави – дієздатного 
населення, що, в свою чергу, збільшує добробут самої держави. 
Розглядаючи даний аспект впливу на економіку, необхідно 
відзначити, що цю роль виконує насамперед фізичне виховання 
і спортивно-оздоровчі послуги, основною метою яких є оздоров-
лення населення і підтримка його репродуктивних якостей. 

Розглянуто процес економічного аналізу досліджуваної сфери і 
виділено його найважливіші об’єкти, а саме: фінансова діяльність, 
матеріальна забезпеченість, ефективне використання кадрів. 
До числа основних методів економічного аналізу спортивно-
оздоровчих організацій відносимо наступні методи: порівняння, 
угруповання, факторний аналіз, графічні методи, методи 
стандартизації структур. Отже, діяльність спортивно-оздоровчих 
закладів розвивається в повільних темпах і є неефективною без 
якісного управління і контролю над ними. 
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ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ 
И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье осуществлен анализ ведения контроля в спортивно-
оздоровительных организациях. Высокая значимость спортивно-оздоровительных 
услуг для современного населения и экономической стабильности страны требует 
эффективного ведения бухгалтерского учета и контроля за деятельностью 
спортивных сооружений. В исследовании проанализированы особенности процесс 
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ведения бухгалтерского учета организаций спортивно-оздоровительной сферы.
Рассмотрен процесс экономического анализа исследуемой сферы 

и выделены его важнейшие объекты, а именно: финансовая деятельность, 
материальная обеспеченность, эффективное использование кадров. К числу 
основных методов экономического анализа спортивных организаций относим 
следующие методы: сравнение, группировка, факторный анализ, графические 
методы, методы стандартизации структур.

В статье выделены основные принципы, которые необходимы при 
осуществлении контроля или проверки спортивных сооружений, а именно 
принципы: государственности, массовости, действенности, систематичности, 
эффективности, объективности, гласности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; спортивно-оздоровительные 
организации; принципы; управление; контроль; отчетность; анализ; методы.
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PECULIARITIES AND NEEDS OF CONTROL 
AND ACCOUNTING IN SPORTS AND HEALTH 
ORGANIZATIONS

The article analyzes the control in sports and recreational organizations. The 
high importance of sports and recreational services for the modern population and 
the economic stability of the country requires effective accounting and control of the 
activities of sports and health institutions. The peculiarities of the process of accounting 
of organizations of sports and health sphere are analyzed in the study.

The process of economic analysis of the studied area is considered and its 
most important objects are highlighted, namely: financial activity, material security, 
efficient use of personnel. The main methods of economic analysis of sports and health 
organizations include the following methods: comparison, grouping, factor analysis, 
graphical methods, methods of standardization of structures.

The article outlines the basic principles that are necessary for the control or 



412

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

inspection of sports and health-improving institutions, namely the principles: statehood, 
massness, efficiency, systematicity, efficiency, objectivity, publicity.

Keywords: accounting; sports and wellness organizations; principles; 
management; control; reporting; analysis; methods.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена систематизації, узагальненню та аналізу сучасних ме-
тодологічних підходів до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки 
та суспільства. Проаналізовано найбільш відомі індекси, які так чи інакше відо-
бражають рівень цифрової трансформації: індекс розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій (ICT Development Index – IDI); індекс цифрової економіки і 
суспільства (Digital Economy and Society Index – DESI); індекс цифровий еволюції 
(Digital Evolution Index – DEI); індекс світової цифрової конкурентоспроможнос-
ті (IMD World Digital Competiveness Index – WDCI); індекс мережевої готовності 
(Networked Readiness Index – NRI). Внаслідок особливостей розвитку регіонів, де є 
явні лідери і відстаючі, виявлена необхідність формування нових індексів, що відо-
бражають рівень готовності країн до цифрової трансформації економіки та ступеня 
цифрової глобалізації.

Ключові слова: цифрова економіка; індекси цифрового розвитку; мережа; 
інформаційно-комунікаційні технології; конкурентоспроможність.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Цифрова еко-
номіка стає невід’ємною частиною світової економіки, де ядром 
цифрової економіки є цифрові технології. Ядром цифрової еко-
номіки є цифровий сектор, в обов’язки якого входять створення 
програмного і апаратного забезпечення, а також надання консал-
тингових і телекомунікаційних послуг.

Цифрова економіка дозволяє створювати нові бізнес-моделі, 
цифрові платформи і сервіси, за допомогою яких створюються 
нові види економічної діяльності, а також відбувається Трансфор-
мація традиційних галузей. За рахунок трансформації галузей в 
цифровій економіці відбувається трансформація галузей світо-
вої економіки, а точніше сама економіка цифровізується. З цього 
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можна зробити висновок, що цифрова і світова економіки стають 
одним цілим і практично не мають кордонів між собою.

Тому ретельне вивчення цифрової економіки дозволить роз-
винути не тільки цифровий потенціал галузей, а й вивести еко-
номіку на новий рівень з можливістю уникати світової кризи в 
майбутньому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-прак-
тичні питання оцінки рівня цифрової трансформації економіки 
розглянуті в працях таких вчених [1-2, 5.]: Піжук О. І., Головен-
чик Г. Г., Грицуленко С. І., Захарченко Л. А. та ін. В цих роботах 
основна увага приділяється визначенню основних індексів циф-
ровізації та їх теоретичний та практичний аналіз.

Виявлення основних проблем цифрової трансформації еконо-
міки здійснюється за рахунок аналізу основних цифрових пара-
метрів. Параметри формують в групи внаслідок чого утворюють-
ся індекси. В наслідок аналізу індексів виявляють лідерів, згідно 
сформованому рейтингу.

Більшість досліджень проводять на основі аналізу таких пара-
метрів як: розвиток ІКТ, доступ до мережі, надання та користу-
вання Інтернет-послугами, навички користування ПК тощо. Тому 
виникає проблема узагальнення і систематизації існуючих індек-
сів цифровий трансформації економіки.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення і аналіз 
сучасних методологічних підходів до оцінки цифрової трансфор-
мації економіки і суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Автором, на під-
ставі аналізу праць вчених [3], проведено аналіз параметрів, які 
впливають на розвиток цифрової економіки та цифрового сус-
пільства, а саме:

−	 рівень доступності до засобів зв’язку;
−	 рівень цифровізації населення;
−	 використання Інтернет-сервісів;
−	 інтеграція цифрових технологій;
−	 цифрові державні послуги.
Аналіз параметрів проводився для виявлення проблем, які 

ускладнюють цифрову трансформацію економіку України. Пер-
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шою проблемою є те, що не вся територія України має доступ до 
як до широкосмугової мережі, так і до нового покоління мобіль-
ного інтернету – 4G.

Другою важливою проблемою виявилася «витік кадрів». В 
Україні відсутні належні умови праці, які є однією з причин ви-
їзду наших фахівців за кордон.

До явних проблем також можна віднести відсутність навичок 
ПК-користування, недовіра до цифрових технологій та Інтернет-
послуг.

Вимірювання рівня цифровізації країн є одним із пріоритетних 
завдань досліджень. Багато міжнародних організацій розробля-
ють індекси, завданням яких є виявлення рівня цифрової транс-
формації і виявлення проблем, що ускладнюють цей процес.

Існують різні методики оцінки цифровізації економіки і одні-
єю з таких методик є формування рейтингових індексів.

У роботі будуть проаналізовані наступні індекси:
1) Індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index – IDI);
2) Індекс цифрової економіки та суспільства (Digital Economy 

and Society Index – DESI);
3) Індекс цифрової еволюції (Digital Evolution Index – DEI);
4) Індекс світової цифрової конкурентоспроможності (IMD 

Digital Competiveness Index – WDCI);
5) Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index – 

NRI).
Індекс розвитку ІКТ–комбінований показник, що характеризує 

досягнення країн світу з точки зору розвитку ІКТ. Індекс розро-
блений на основі 14 показників, які включають: доступ до ІКТ; 
використання ІКТ, а також навички.

Згідно з даними ITU, на 2019 рік Інтернетом користується 4,1 
мільярда людей, що становить 53,6 % всього населення Землі. 
Найбільший відсоток користувачів припадає на європейську час-
тину населення і становить 82,5 %, найменший на Африканський 
регіон – 28,2 % [4].

З моменту розвитку мобільної телефонії, фіксована широкос-
муговий зв’язок втратила свої позиції, не дивлячись на те, що 
вона є більш стабільною.
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Користувачів мобільної телефонії налічується більше 100 %, в 
той же час як користувачів фіксованого зв’язку всього 15 %. Спо-
живачі мобільної телефонії користуються послугами декількома 
операторами, а також мають кілька пристроїв. Перевагою мобіль-
ної телефонії є те, що користувачеві доступні всі необхідні послу-
ги в будь-який необхідний для нього час.

Згідно зі звітом найбільш розвиненим регіоном користування 
мобільної телефонії є Європа, де середній показник становить 
приблизно 120 % [4].

Розвиток ІКТ дозволило маючи ряд пристроїв підключати їх до 
мережі отримуючи підключення від одного телекомунікаційного 
оператора. Якщо раніше доступ до мережі мав тільки стаціонар-
ний ПК підключений на пряму, то на сьогоднішній день пристрій 
для підключення до мережі можна підключити пристрій віддале-
но (табл. 1). Навіть той же телефон може бути пристроєм, який 
надає доступ до мережі шляхом роздачі сигналу.

Таблиця 1 
Підключення населення до мережі

Регіон
Відсоток 

домогосподарств з 
доступом до мережі 

віддалено

Відсоток домогосподарств 
з доступом до мережі 

безпосередньо підключений 
до ПК

Європа 86,5 78

Америка 71,8 65,7

СНД 74,2 66,3

Азіатсько-
Тихоокеанський

20,9 43,5

Арабські країни 57,1 51,9

Африка 17,8 10,9

Джерело: [4].
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Згідно сформованої таблиці, лідером знову ж є європейський 
регіон, а в інших – Африканський регіон. Африканський регіон в 
ряді обставин поки не пристосований для істотного розвитку, але 
в майбутньому може вийти з тіні і стати «темною конячкою».

Як вже зазначалося мобільна телефонія сильно розвинулася і 
має перевагу щодо фіксованого зв’язку. Мобільна Інтернет мере-
жа розвивається стрімко в останні роки. Досить довго більшість 
телефонів мало доступ до 2G-мережі. З розвитком мобільних 
пристроїв та інших технологій, розвивалася і мобільна мережа, 
яка з покоління 2G перейшла до 3G, покращуючи швидкість пе-
редачі даних. Сьогодні більшість країн світу використовують 
4G-мережу. Активно 4G-мережею стали користуватися в середині 
2010-х рр., коли телекомунікаційні оператори оновили свою інф-
раструктуру згідно стандартів 4G-мережі і вище. Деякі вже тесту-
ють 5G і замислюються про створення нового покоління Підклю-
чення до мережі, яке за своїми характеристиками буде близьке до 
фіксованої широкосмугової мережі.

Важливою перешкодою на шляху освоєння та ефективного 
використання Інтернету та інших можливостей ПК-пристроїв, 
є відсутність навичок користування ІКТ. Дані щодо навичок ко-
ристування є на 2018 рік по 84 країнах, з яких в 40 менше по-
ловини населення володіє базовими комп’ютерними навичками. 
Стандартними навичками володіють також менше 50 %, але ана-
ліз вже йде з 60 країн за якими є дані. Що стосується просунутих 
комп’ютерних навичок, то тільки в 10 країнах даний показник пе-
ревищує 10 % і в 2-х – 15 % (ОАЕ і брутей Даруссалам) [4].

Слідуючи з цих даних, висновок напрошується сам за себе, на-
селенню країн необхідно істотно розвивати цифрові навички.

Аналіз індексу IDI показав, що кількість користувачів Інтер-
нет-мережі стрімко зростає, як і користувачів мобільним Інтерне-
том за мережами мобільних пристроїв, швидкості передачі даних 
і легкої доступності. Найбільш розвиненим регіоном згідно з да-
ними є Європа, а відстаючим – Африканський регіон.

Індекс DESI розраховують в країнах ЄС, який показує цифрові 
показники і готовність держав до конкуренції. На початку роботи 
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автор зазначав, що робив аналіз за деякими параметрами в по-
передній роботі. Індекс DESI включає ті ж параметри, на основі 
яких автор проводив дослідження. Тому в даній роботі детально 
даний індекс розглядатися не буде. Слід зазначити тільки наступ-
не: підключення в середньому по ЄС становить менше 60 % (вра-
ховуючи всі субпараметри); цифрові навички-менше 50 %; вико-
ристання Інтернет-послуг-приблизно 50 %; інтеграція цифрових 
технологій – понад 40 %; цифрові державні послуги – 64 % [6].

Індекс цифрової еволюції DEI є основою рейтингу цифрового 
розвитку та конкурентоспроможності країн (табл. 2).

Таблиця 2 
Рейтинг країн з цифрового розвитку та конкурентоспромож-

ності станом на 2019 рік

№ Країна Основні 
фактори

Цифрова платформа EDDB
бал

СБ ЦА ДД ЕК ЦН ЕСВ ОФ

1 США 1 1 1 1 1 1 1 3,6

2 Великобританія 1 1 1 1 1 1 1 3,59

3 Нідерланди 3 1 1 1 2 1 1 3,41

4 Норвегія 1 1 1 2 4 1 2 3,32

5 Японія 4 2 1 1 1 5 5 3,27

6 Австралія 2 2 1 2 2 2 1 3,26

7 Данія 1 2 4 1 3 1 1 3,22

8 Швейцарія 3 1 3 1 1 2 2 3,21

9 Канада 2 1 3 2 1 2 1 3,21

10 Фінляндія 2 1 4 2 4 1 2 3,21

11 Швеція 1 1 4 1 3 2 2 3,20

12 Нова Зеландія 1 2 1 3 4 3 1 3,18

13 Сінгапур 1 1 4 2 4 2 1 3,16
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14 Німеччина 2 2 5 1 1 3 3 3,11

15 Австрія 2 3 2 2 3 2 3 3,10

16 Естонія 2 2 1 3 3 1 1 3,09

17 Ірландія 2 2 2 3 5 2 2 3,04

18 Франція 3 3 5 2 1 3 3 3,01

19 Бельгія 4 3 4 1 4 4 2 2,99

20 Іспанія 3 3 2 2 2 3 3 2,99

.

.

.

.

.

.

39 Китай 4 4 5 4 1 1 4 2,14

40 Туреччина 4 4 5 4 5 5 5 2,02

41 Індонезія 5 5 5 5 3 5 4 1,99

42 Росія 3 4 5 5 5 4 4 1,96

Примітка: 1 – найвищий рівень; 2 – високий рівень; 3 – середній рівень; 4 – 
посередній рівень; 5 – низький рівень;

СВ – світовий банк,що веде бізнес; ЦА – цифрові та аналогові основи; 
ДД  – доступність даних; ЕК – е-комерція; ЦН – цифрові носії; ЕСВ – економі-
ка спільного використання; ОФ – онлайн-фріланс.

Джерело: [7].

З таблиці 2 видно, що лідируючі позиції займають США і Ве-
ликобританія. Згідно аналізу в даних країнах вести цифрову ді-
яльність більш комфортніше для бізнесу. У відстаючих згідно до 
рейтингу знаходяться Туреччина, Індонезія, РФ і Китай, який в 
більшості випадків знаходиться у верхівці рейтингів. Таке поло-
ження пояснюється тим, що з боку держави здійснюється жор-
сткий контроль за деякими субпараметрами даного рейтингу.

Індекс глобальної цифрової конкурентоспроможності (WDCI) 
відображає потенційні можливості і готовність країн пристосову-

продовження Таблиці 2
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ватися до цифрової трансформації економіки. Згідно з рейтингом є 
тільки одна економіка з рахунком 100 і одна економіка з рахунком 
0 за всіма чотирма факторами.

Дослідження для рейтингу WDCI базуються на 51 критерії, які 
формуються в три фактори першого рівня (що складаються з трьох 
субфакторів другого рівня): знання; технології; готовність. Крите-
рії від 4 до 6 спочатку формуються з рівними вагами в субфактора-
ми другого рівня, причому ваги hard-критеріїв в два рази більше, 
ніж ваги soft-критеріїв, вимірюваних в балах експертами, а потім 
субфактори другого рівня агрегуються в фактори першого рівня. 
Кожен з субфакторів другого рівня в WDCI має однакову вагу при-
близно 11,1%. Розглянемо основні фактори більш детально:

1) знання-ноу-хау, необхідні для відкриття, розуміння і ство-
рення нових технологій. Включає в себе 3 субфактори: талант, на-
вчання і освіта, наукова концентрація.

2) технології-загальний контекст, який дає можливість розви-
тку цифрових технологій. Даний фактор складається з норматив-
но-правової бази, капіталізації та технологічної структури.

3) готовність до майбутнього – рівень готовності країни до ви-
користання цифрової трансформації. Фактор включає такі субфак-
тори як адаптивне ставлення, гнучкість бізнесу та інтеграція з ІТ.

Таблиця 3 
Оцінка країн за факторами, які формують WDCI

№ Країни Сукупний 
бал

Знання Технології Готовність до 
майбутнього

1 США 100 90,998 89,364 98,427
2 Сінгапур 99,373 90,503 100 86,407
3 Швеція 96,070 89,727 88,238 89,034
4 Данія 95,225 85,987 83,958 94,519
5 Швейцарія 94,648 90,85 84,292 87,593
6 Нідерланди 94,261 81,807 88,413 91,352
7 Фінляндія 93,732 84,462 86,971 88,552
8 Гонконг 93,686 85,819 89,8 84,23
9 Норвегія 93,671 80,333 91,263 88,206
10 Корея 91,297 83,36 79,658 89,662

Джерело: [8].



421

ISSN 2413-9998    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 19.  Вип. 2 (45) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 19. Issue 2 (45)    ISSN 2413-9998

У таблиці 3 представлені ТОП-10 країн за рівнем цифрової 
конкурентоспроможності. Згідно з даними найбільш конкурен-
тоспроможними країнами є США, Сінгапур і Швеція. Розглядаю 
субфактори окремо, можна відзначити що Швеція має по кожно-
му з них приблизно однакові бали, за рахунок чого при розра-
хунку отримала сукупний бал 96,07. Кожна країна має свої слаб-
кі сторони по одному або більше факторам і субфакторам. Тому 
необхідністю є розгляд субфакторів окремо. Але виникає деяке 
замішання оскільки за субфакторами в джерелі на жаль відсутня 
інформація щодо сумарного бала, але доступна інформація про 
місце в рейтингу країн (табл. 4).

Таблиця 4
Рейтинг країн згідно розгляду субфакторів WDCI

№ Страны Знання Технології Готовність до 
майбутнього

Т О НК НПБ К ТС А Г І

1 США 14 25 1 19 1 11 2 2 5

2 Сінгапур 1 4 22 2 8 1 19 6 4

3 Швеція 8 2 3 5 4 12 8 13 12

4 Данія 6 6 17 10 27 8 1 10 1

5 Швейцарія 2 15 7 14 16 9 11 14 7

6 Нідерланди 3 36 19 6 5 10 9 7 3

7 Фінляндія 9 16 10 9 11 13 6 27 2

8 Гонконг 4 12 16 12 6 3 12 8 22

9 Норвегія 16 17 21 3 7 6 5 23 9

10 Корея 30 5 6 26 29 7 4 5 21

Примітка: Т – талант, О – освіта, НК – наукова концентрація; НПБ – 
нормативно-правова база; К – капіталізація; ТС – технологічна структура; 
А – адаптивне ставлення; Г – гнучкість бізнесу; І – інтеграція з ІТ.

Джерело: [8].
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З таблиці видно, що градація країн за рейтингом різноманітна. 
Те, що автор відзначив стабільні бали Швеції під таблицею 3, під-
тверджується і рейтингом субфакторів. Це говорить про те, що 
якщо ця стабільність буде й надалі і показники будуть поліпшува-
тися, то в найближчі роки Швеція стане лідером. 

У порівнянні з 2018 роком в 2019 зміни відбулися в позиції 
країн в ТОП-10 і тільки Республіка Корея змінила Канаду, яка в 
минулому році займала 8-е місце.

Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) – це 
комплексний показник, що характеризує рівень розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій в країнах світу.

Індекс вимірює рівень розвитку ІКТ по 53 параметрам, 
об’єднаним в три основні групи:

1) наявність умов для розвитку ІКТ-загальний стан ділового 
та нормативно-правового середовища з точки зору ІКТ, наявність 
здорової конкуренції, інноваційного потенціалу, необхідної інф-
раструктури, можливості фінансування нових проектів, регуля-
торні аспекти і так далі.

2) готовність громадян, ділових кіл і державних органів до ви-
користання ІКТ – державна позиція щодо розвитку інформацій-
них технологій, державні витрати на розвиток сфери, доступність 
інформаційних технологій для бізнесу, рівень проникнення і до-
ступність мережі Інтернет, вартість мобільного зв’язку і так далі.

3) Рівень використання ІКТ в громадському, комерційному та 
державному секторах – кількість персональних комп’ютерів, ін-
тернет-користувачів, абонентів мобільного зв’язку, наявність ді-
ючих інтернет-ресурсів державних організацій, а також загальне 
виробництво і споживання інформаційних технологій в країні.

Розрахунок показників за 2019 рік показав, що лідерами з ме-
режевої готовності є Данія, Сінгапур і Нідерланди (табл. 5).
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Таблиця 5 
Індекс мережевої готовності країн за 2019 рік 

№ Країна/
Економіка

Бал Технології Громадяни Держава Вплив

1 Швеція 82,65 82,28 78,17 87,43 82,73
2 Сінгапур 82,13 78,45 73,55 88,19 88,33
3 Нідерланди 81,78 84,34 74,4 88,01 80,37
4 Норвегія 81,3 77,69 76,0 90,3 81,2
5 Швейцарія 81,08 83,47 71,06 85,81 83,99
6 Данія 81,08 77,22 79,54 87,28 80,27
7 Фінляндія 80,34 78,66 75,28 88,15 79,27
8 США 80,32 87,32 73,59 88,74 71,65
9 Німеччина 78,23 77,51 72,6 83,94 78,87
10 Великобританія 77,73 78,16 69,81 88,32 74,62

Джерело: [9].

Однією з найсильніших сторін Швеції є її узгодженість в усіх 
напрямках: вона входить в топ-10 за всіма чотирма напрямками і 
в топ-5 за трьома з них. Сінгапур входить в топ-10 країн за всіма 
чотирма основними напрямками і займає перше місце за рівнем 
впливу, де він особливо добре справляється з точки зору впливу 
своєї готовності на економіку (1-е місце).

Точно так само Нідерланди добре працюють у всіх чотирьох 
стовпах, займаючи перше місце в 10 кращих по кожному з них. 
Країна особливо сильна, коли мова заходить про технології (2-е 
місце), де вона є світовим лідером у змістовній підоснові і має 
високий рівень майбутніх технологій (8-е місце).

Норвегія є найрезультативнішою країною в світі, коли мова за-
ходить про питання управління, що мають відношення до мере-
жевої економіки. Вона користується високим рівнем довіри (2-е 
місце) і регулювання (3-е місце), а також входить в топ-10 кра-
їн по включенню (8-е місце). Норвегія є світовим лідером щодо 
якості життя, а також має значний внесок у досягнення цілей стій-
кого розвитку (4-е місце), які є основними факторами високого 
впливу країни (4-е місце) [9].
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Аналіз розглянутих індексів розвитку цифрової трансформації 
економіки показав, що вони враховують всі важливі телекомуні-
каційні інфраструктури. Індекси включають в себе велику кіль-
кість субфакторів, розгляд яких в даній роботі не здійснювалося. 
Індекси WDCI, DEI і NRI оцінюють середовище, яке стимулює 
процеси цифровізації. Рівень освіти і навичок користування ІКТ 
враховують WDCI і NRI.

Досить об’ємним в розгляді тих чи інших параметрів є DESI, 
який крім зазначених у роботі показників оцінює і цінову політи-
ку ІКТ-послуг.

Також слід зазначити, що деякі з індексів мають схожі субпара-
метри. Більшою мірою це стосується параметрів, які враховують 
доступність до мережі, навички користування ІКТ-послугами. 
Важливим є і облік показників, які характеризують рівень життя 
населення.

Індекси мають недолік, який полягає в тому, що формування 
рейтингів здійснюється без урахування особливостей розвитку 
країн. Тому в майбутньому слід розробити індекси, які будуть 
враховувати відмінні риси країн. Наприклад, такий регіон як Аф-
рика, де більшість країн мають низькі економічні показники, а 
розвиток цифрової сфери на даний момент ускладнено, виникає 
необхідність сформувати окрему групу і розробити нові показ-
ники аналізу. Більшості населення даного регіону немає необхід-
ності нав’язувати цифрові технології, оскільки у них є важливіші 
пріоритети. 

Африканський регіон включає в себе 54 країни і загальну чи-
сельність населення в 1,3 мільярда чоловік [10], з них менше 
30 % Інтернет-користувачів. З цього випливає можливість ство-
рення індексу, який визначить рівень оснащеності населення ПК-
пристроями або іншими девайсами. Також можна виявити рівень 
готовності населення до навчання користуватися базовими техно-
логіями і ін.

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз встановив, що 
існуючи індекси цифрової трансформації економіки враховують 
низку важливих показників розвиту телекомунікаційні інфра-
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структури, серед яких середовище, яке стимулює процеси циф-
ровізації., рівень освіти і навичок користування ІКТ, цінову по-
літику на ІКТ-послуг тощо. Визначено, що деякі індекси мають 
схожі субпараметри (наприклад, доступність), тобто дублюють 
один одного. Визначено низку недоліків існуючих індексів, серед 
яких виокремлено відсутність урахування особливостей розвитку 
країн. Обґрунтовано необхідність доопрацювання існуючих ін-
дексів із урахуванням досягнутого рівня цифрової трансформації 
економіки держав. 

У подальших дослідженнях планується розробка нових пара-
метрів, які враховують регіональні особливості, а також форму-
вання регіональних груп з відмінними рисами.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена систематизации, обобщению и анализу современных 
методологических подходов к оценке уровня цифровой трансформации эконо-
мики и общества. Проанализированы наиболее известные индексы, которые так 
или иначе отражают уровень цифровой трансформации: индекс развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index – IDI) индекс 
цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index – DESI) ин-
декс цифровой эволюции (Digital Evolution Index – DEI) индекс мировой цифровой 
конкурентоспособности (IMD World Digital Competiveness Index – WDCI) индекс 
сетевой готовности (Networked Readiness Index – NRI). Вследствие особенностей 
развития регионов, где есть явные лидеры и отстающие, выявлена необходимость 
формирования новых индексов, отражающих уровень готовности стран к цифро-
вой трансформации экономики и степени цифровой глобализации.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE 
ASSESSMENT OF THE ECONOMY’S DIGITAL 
TRANSFORMATION

The article is devoted to the systematization, generalizing and critically analyz-
ing of modern methodological approaches to assessing the level of digital transformation 
of the economy and society. The most well-known index, which in one way or another 
reflect the level of digital transformation are analyzed: the ICT Development Index (IDI), 
the Digital Economy and Society Index (DESI), the Digital Evolution Index (DEI), the 
World Digital Competitiveness Index (WDCI), the Networked Readiness Index (NRI). 
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Due to the peculiarities of the development of regions where there are clear leaders and 
lagging behind, the need for the formation of new indices reflecting the level of readiness 
of countries for digital transformation of the economy and the degree of digital globaliza-
tion is revealed.

Key words: digital economy; digital development index; network; information 
and communication technologies; competitiveness.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ В 
ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ МЕДИЧНИМ 
ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано роль маркетингового підходу в управління медич-
ним закладом вищої освіти. Були охарактеризовані основні маркетингові підходи 
до створення ефективної стратегії розвитку медичного закладу вищої освіти та 
стійкого закріплення українського медичного ЗВО на глобальному світовому рин-
ку медичних освітніх послуг. 

Особливе місце в отриманні стійких позицій на світовому та вітчизняному 
ринках освіти займає політика маркетингового управління навчальним закладом. 
Автором здійснено аналіз використання інструменту «маркетинг-мікс» для медич-
них закладів вищої освіти. 

Ключові слова: ринок освітніх послуг; маркетинг-мікс; маркетингова 
стратегія; бренд; презентаційна діяльність. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформа галузі 
охорони здоров’я, що активно відбувається в Україні в останні 
роки, з одного боку та реформування вищої освіти, в тому чис-
лі зміни принципів фінансування закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО), з другого боку, є необхідними, але несуть з собою низку 
«побічних ефектів». В першу чергу, це стосується змін позиції 
ЗВО на міжнародному ринку освітніх послуг, насамперед вищої 
медичної освіти. В останні роки на вітчизняний ринок вищої 
освіти негативно впливають багато факторів, зокрема: посилення 
міграційних настроїв молоді та зменшення бюджетних місць для 
абітурієнтів на тлі збільшення конкуренції з боку закордонних ви-
щих навчальних закладів, які з кожним роком активніше просува-
ють себе на нашому ринку.
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Слабка гнучкість та адаптивність управлінських підходів в 
системі вищої медичної освіти разом з відсутністю чіткого еко-
номічного та юридичного регулювання, призвели до погіршення 
привабливості українських медичних ЗВО на ринку освітніх по-
слуг світу.

Отже, пошук та дослідження підходів, які дозволять покращи-
ти стратегію розвитку закладів вищої медичної освіти в умовах 
реформування, є основою для створення механізмів ефективного 
управління та сталого розвитку вищої медичної освіти в України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ринку ви-
щої медичної освіти не є дослідженим в роботах національних 
науковців в галузі економіки та управління, оскільки більше ува-
ги до цієї проблематики приділяється медичною спільнотою, яка 
зосереджена на дослідженні освітніх та медичних аспектів роз-
витку ринку (освітні та симуляційні медичні технології, освітні 
програми тощо), а науковці управлінського та економічного спря-
мування не приділяють належної уваги проблемі розвитку цього 
ринку. 

На відміну від іноземних науковців, які приділяють значну 
увагу цій проблематиці. Так, ми можемо виділити дослідження 
наступних науковців Boulet J. R. та Cooper R., які досліджували 
міжнародний ринок медичної освіти в США [1], Crone R. K. [2; 3], 
Muhammad Rizwan Nicole Rosson, Sean Tackett та Heitham Hassoun 
[6], які вивчають глобалізацію ринку вищої медичної освіти та 
тенденції його подальшого розвитку, та багато інших.   

Постановка завдання. Отже, основною метою дослідження 
є пошук ефективних підходів до формування стратегії розвитку 
закладів вищої медичної освіти з використанням маркетингового 
підходу з метою формування економічних та управлінських ін-
струментів регулювання діяльності українських медичних ЗВО 
для формування конкурентних переваг закладів на світовому рин-
ку освітніх медичних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціальність 
«Медицина» входить в шістку найпопулярніших спеціальностей 
не лише серед вітчизняних абітурієнтів (28957 заяв в 2018 році), 
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але й серед іноземних громадян, які поступають на навчання в 
українські ЗВО.

За медичними спеціальностями у системі вищої освіти України 
наразі навчається більше 150 тис. громадян України та більше 20 
тис. іноземних студентів. В Україні функціонують 14 державних 
закладів вищої медичної освіти, в яких працюють більше 11 тис. 
викладачів.

Щороку медичними ЗВО в Україні випускається більше 10 тис. 
осіб освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр», що складає 230 
лікарів на 1 млн населення. Не зважаючи на те, що ця цифра значно 
більша, ніж в багатьох країнах світу (на 2015 рік кількість випус-
кників медичних факультетів в США становила 58 на 1 млн насе-
лення, в Канаді – 122 на 1 млн населення) [14], в Україні зберігаєть-
ся дефіцит медичних кадрів. проте, відсутність на сьогодні системи 
прогнозування потреби в медичних кадрах в Україні унеможлив-
лює прогнозування необхідної кількості випускників медичних 
ЗВО та напрямків спеціалізації на післядипломному етапі освіти. 

Зміни обсягів та механізмів фінансування вищої медичної осві-
ти, які передбачені запровадженою МОН України з 2020 року ре-
формою вищої освіти, та нова система фінансування безперерв-
ної медичної освіти, запроваджена МОЗ України, потребують від 
медичних ЗВО швидкого перегляду управлінських підходів та 
термінових заходів для утримання своїх позицій на ринку освіт-
ніх послуг.

Враховуючи той факт, що великий відсоток в фінансуванні 
українських ЗВО належить надходженням від оплати навчання 
іноземними студентами, а доля бюджетних коштів на теперішній 
час складає від 4 до 37 % бюджету ЗВО, відбувається переорієн-
тація низки медичних університетів України на зовнішній ринок 
освітніх послуг, який в останні роки є масовим та зазнає глоба-
лізації [2]. Зростанню кількості іноземних студентів, ймовірно, 
сприяє й підвищена готовність людей в багатьох країнах подо-
рожувати для здобуття медичної освіти. 

Найбільшими світовими регіонами «відправки» в даний час є 
Північна Америка, Південна Азія та Африка, а найбільш поши-
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реними регіонами прийому студентів-медиків у всьому світі є 
США, країни Східної Європи, Україна, Китай та Росія [1].

Проте, подальше утримання позицій на міжнародному ринку 
освіти та запобігання прийому іноземних студентів з дуже низь-
кою якістю попередньої підготовки, що значно впливає на якість 
підготовки випускників (в порівнянні з рівнем підготовки ви-
пускників медичних ЗВО інших країн), потребує впровадження 
сучасних міжнародних інструментів маркетингу вищої освіти та 
певних змін в стратегії управління навчальним закладом.

Світова практика підтверджує високу ефективність марке-
тингового управління діяльністю суб’єктів системи вищої осві-
ти, коли враховуються конкретні інтереси і потреби населення, а 
ринкова взаємодія з усіма зацікавленими сторонами в досягненні 
необхідної якості освіти має пріоритет над внутрішніми організа-
ційними інтересами, та повинна стати основою формування дов-
гострокової стратегії навчального закладу. 

Однією з найбільш ефективних маркетингових стратегій для 
ЗВО в світі є так званий комплекс маркетингу («маркетинг-мікс» 
або 4Р) – сукупність маркетингових засобів, певна структура яких 
забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетин-
гових завдань. Оптимальний маркетинг-мікс – це така комбінація 
маркетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досяг-
нення окреслених цілей за раціонального використання наявних 
коштів бюджету маркетингу.

Необхідними складовими маркетингового управління та фор-
мування комплексу маркетингу медичного ЗВО в Україні є: 
1) дослідження вітчизняного та міжнародного ринків медич-

них працівників та ринку освітніх послуг в галузі охорони 
здоров’я; 

2) аналіз іноземних конкурентів (іноземні ЗВО, в яких навчаєть-
ся найбільша кількість українських студентів); 

3) управління брендом ЗВО;
4) аналіз вітчизняних конкурентів (українські ЗВО, в яких навча-

ється найбільша кількість українських та іноземних студентів);
5) робота з абітурієнтами, тобто вибір цільових сегментів спо-
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живачів та позиціонування навчального закладу; 
6) формування маркетингової стратегії на підставі конкурентних 

переваг (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формування маркетингової стратегії на підставі кон-
курентних переваг послуги

Джерело: розроблено автором.

Формування ефективної маркетингової стратегії в ЗВО та су-
часна політика діяльності медичного ЗВО повинна базуватись на 
концепції маркетинг-міксу послуг, який включає так звані 4Р(+): 
продуктова (освітня), цінова, збутова (презентаційна) та комуні-
каційна політика. 

Маркетинг-мікс відносно медичних ЗВО повинен включати як 
класичні компоненти, так й деякі додаткові.

1. Product (продукт). Для ЗВО – це освітня послуга. Здійснення 
освітньої політики повинно ґрунтуватися на наданні освітніх по-
слуг та навчанні спеціалістів, спеціалізація та кваліфікація яких є 
затребуваною сучасним медичним ринком праці. 

Освітня послуга є формою товарного продукту закладу вищої 
освіти, в якій виділяють 4 компоненти:
−	 освітні програми і технології;
−	 формалізовані знання (продукт науково-педагогічної праці – 

елементи навчально-методичного комплексу дисциплін);  
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якій виділяють 4 компоненти: 

 освітні програми і технології; 
 формалізовані знання (продукт науково-педагогічної праці – 

елементи навчально-методичного комплексу дисциплін);   
 імпліцитні знання (система компетентностей випускника); 
 освітньо-науковий процес (матеріально-технічна база + науково-

педагогічний корпус + організаційна культура + партнери і зв’язки) [13]. 
Продуктова політика сучасного університету вибудовується лінійкою 

освітніх програм та диференціюється за: рівнями вищої освіти (програми 
бакалавра, магістра, доктора філософії), профілем – спеціальністю 
(«Медицина», «Фармація»), формою навчання (денна, вечірня, заочна, 
дистанційна), використовуваними методами навчання (сендвіч-курси, 
проблемне навчання, проектне навчання, дуальна освіта, blend learning, case 
studies, мобільне навчання, навчання в режимі challenge тощо), а також за 
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−	 імпліцитні знання (система компетентностей випускника);
−	 освітньо-науковий процес (матеріально-технічна база + на-

уково-педагогічний корпус + організаційна культура + парт-
нери і зв’язки) [13].

Продуктова політика сучасного університету вибудовується лі-
нійкою освітніх програм та диференціюється за: рівнями вищої 
освіти (програми бакалавра, магістра, доктора філософії), профі-
лем – спеціальністю («Медицина», «Фармація»), формою навчан-
ня (денна, вечірня, заочна, дистанційна), використовуваними ме-
тодами навчання (сендвіч-курси, проблемне навчання, проектне 
навчання, дуальна освіта, blend learning, case studies, мобільне на-
вчання, навчання в режимі challenge тощо), а також за наявністю 
додаткових компонентів, коли для досягнення поставлених цілей 
не достатньо лише ресурсів одного навчального закладу (міжна-
родні програми, корпоративні програми тощо) [9].

При цьому, складності полягають в незнанні керівниками ЗВО 
потреб роботодавців, неналежній розвиненості українського рин-
ку праці медичних працівників, а також недостатніх матеріаль-
но-технічних та інтелектуальних (низький відсоток докторів наук 
та професорів) можливостях ЗВО забезпечити високу якість та 
сучасність знань. 

Привабливим для студентів в багатьох закладах є наявність 
інших якісних послуг  (комфортні гуртожитки, соціальна інфра-
структура, бюджетні їдальні). 

2. Price (ціна). У сучасних ринкових умовах ціна є основним 
чинником на стадії прийняття споживачем рішення щодо доціль-
ності або недоцільності придбання послуги [8]. Рівень цін укра-
їнських медичних ЗВО є дуже привабливим для більшості між-
народних абітурієнтів та їх розбіг між окремими ЗВО не є прин-
циповим. Проте вартість навчання значно впливає на вибір ЗВО з 
боку вітчизняних абітурієнтів.

 Процес управління ціноутворенням дуже складний та трудо-
місткий. При розробці ефективної цінової стратегії ЗВО повинні 
бути враховані багато параметрів. При цьому, стратегія повинна 
бути ретельно спланована. Необхідно також враховувати собівар-
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тість освітньої послуги, положення ЗВО на ринку медичної осві-
ти, географічне розташування та розвиненість інфраструктури, 
цінову політику конкурентів.

Важливим є також врахування того, що важливою складовою 
ефективності управління якістю освітньої послуги є розмір та 
умови додаткових виплат до заробітної плати професорсько-ви-
кладацькому складу ЗВО, що значно підвищує вмотивованість 
викладачів, але й значно впливає на підвищення собівартості по-
слуги – повинна бути знайдена «золота середина».

3. Promotion (просування). Успіх навчального закладу, його 
конкурентоспроможність та певне місце на ринку освітніх послуг 
визначаються не лише якістю створеного бренда. Необхідне за-
стосування інших елементів маркетингової діяльності, які здатні 
сформувати позитивний імідж ЗВО. Одним з найефективніших 
сучасних інструментів формування цих позицій є презентаційна 
діяльність в практиці управління навчальним закладом.

Без формування стійкого позитивного іміджу заклад вищої 
освіти будь-якої форми власності в сучасних соціально-еконо-
мічних умовах та в умовах глобалізації вищої медичної освіти не 
зможе розраховувати на провідні позиції на міжнародному ринку 
освітніх послуг. Крім того, підвищення престижу ЗВО, як додат-
ковий ресурс управління, сприятиме постійному розвитку освіт-
нього закладу через полегшення доступу до кращих ресурсів (фі-
нансових, інформаційних, людських тощо) та підвищення прива-
бливості для професорсько-викладацького складу. Такий заклад 
краще забезпечує стабільність і соціальний захист, що сприятиме 
комфортним умовам праці, задоволенню працею співробітника-
ми та мотивує до постійного професійного розвитку, що, в свою 
чергу, сприятиме подальшому покращенню іміджу ЗВО.

Особливість маркетингу у сфері вищої медичної освіти – від-
сутність необхідності створення та посилення попиту саме на 
освітні послуги. Акценти повинні бути перенесені на вибір ЗВО. 
Цей факт й підвищує значимість стратегії презентаційної діяль-
ності в успішності медичного ЗВО на ринку освітніх послуг. 

Презентаційна діяльність – це маркетингова стратегія щодо 
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розроблення пропозицій компанії (послуги, імідж) з метою за-
йняти вигідне положення, закріпити їх у свідомості і психології 
цільової групи споживачів, на відмінну від інших аналогічних 
пропозицій [16].

Позиція ЗВО на ринку освіти, яка з вигідної сторони відрізняє 
його від конкурентів є результатом ефективної презентаційної ді-
яльності. Пошук такої позиції неможливий без урахування кон-
кретної цільової групи, на яку орієнтовані запропоновані пере-
ваги та унікальність ЗВО. 

Таким чином, успішне позиціювання ЗВО на ринку освітніх 
послуг є результатом вдалого об’єднання привабливого іміджу, 
бренду і позитивної репутації.

Найбільш поширеними інструментами для створення ефек-
тивної презентаційної стратегії та іміджу ЗВО є PEST- та SWOT-
аналіз (вивчення мікросередовища навчального закладу та макро-
середовища) [10; 13; 15].

Мікросередовище – сукупність чинників, які є складовими ді-
яльності ЗВО, або тісно з ним взаємозв’язані та безпосередньо 
впливають на здатність задовольняти потреби клієнтів. До них 
належать внутрішнє освітнє середовище, посередники, конкурен-
ти, клієнти (студенти, інші особи, яки навчаються в ЗВО) й адрес-
ні групи (абітурієнти). З цих позицій, дуже важливим показником 
ефективності управління ЗВО є збіг уявлень про заклад в соціумі 
та образу, який хотіло би мати ЗВО (його керівництво). 

Макросередовище – це зовнішні чинники, які можуть значно 
впливати як на окремі чинники мікросередовища, так й на все 
мікросередовище в цілому. Такими чинниками є демографічні, 
економічні, технологічні, екологічні, культурні та політичні.

PEST-аналіз дозволяє вивчити вплив на діяльність ЗВО соці-
альних, технологічних, економічних і політичних чинників та до-
зволяє зрозуміти «правила гри», за якими слід проводити освітню 
діяльність (рис. 2).
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Рис. 2. Фактори PEST-аналізу діяльності ЗВО

Джерело: сформовано автором.

SWOT-аналіз дозволяє знайти та вивчити сильні та слабкі сто-
рони окремого закладу вищої медичної освіти, спрогнозувати 
можливості та ризики (табл. 1).

Таким чином, результати SWOT та PEST аналізу створюють 
умови для формування презентаційної діяльності, яка спрямова-
на на створення іміджу навчального закладу та включає як вну-
трішні так й зовнішні характеристики. 

Презентаційна діяльність є багатофакторним феноменом і має 
3 складові: (1) реальний іміджу (сприйняття ЗВО споживачами), 
(2) бажаний імідж (образ або уявлення про себе, яке ЗВО хотів 
б сформувати у цільової аудиторії), (3) необхідний імідж (таке  
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Таблиця 1 

Розуміння стратегії здійснення діяльності медичного ЗВО 
на підставі SWOT-аналізу 

Сильні сторони 
1. Заклад має багаторічну історію; 
2. Заклад має власні традиції, видатних випускників, 
багато гуртків, відому спортивну школу тощо; 
3. Заклад має висококваліфікований науково-
педагогічний склад, високий відсоток професорів, 
4. В закладі викладають видатні вчені, лауреати 
Нобелівської премії трщо; 
5. Заклад має вигідне розташування  

Слабкі сторони 
1. Будівлі закладу старі та потребують ремонту; 
2. Слабка або неналежна матеріальна база; 
3. Консерватизм у роботі навчально-методичного 
відділу; 
4. Відсутність іміджевої реклами 

Можливості 
1. Реформування галузі вищої медичної освіти; 
2. Підвищення рівня платоспроможності споживачів; 

Загрози 
1. Демографічні зміни; 
2. Активність конкурентів, покращення їх позиції на 

Розуміння стратегії 
здійснення діяльності 

медичного ЗВО 
на підставі PEST-аналізу 

Технологічні 
- Інновації в галузі вищої медичної 
освіти; 
- Рівень методичної роботи; 
- Використання сучасних та 
інноваційних педагогічних методик 
- Використання інноваційних 
симуляційних методик  

Економічні 
- Державне фінансування вищої 
медичної освіти; 
- Джерела фінансування ЗВО; 
- Платоспроможність осіб, які 
навчаються за контрактом; 
- Стан матеріально-технічної бази 
ЗВО (будівель, приміщень, 
обладнання); 
- Розташування ЗВО, доступ до 
транспорту, локальна 
інфраструктура 

Політичні 
 

- Стратегічні напрями державної 
політики щодо розвитку вищої 
медичної освіти; 
- різноманітність форм власності 
вищих навчальних закладів; 
- Законодавство щодо вищої 
медичної освіти 
 

Соціальні 
фактори 

- Контингент осіб, що навчаються; 
- Інфраструктура мікрорайону; 
- Контингент професорсько-
викладацького складу; 
- Демографічна ситуація (при 
аналізі вітчизняного ринку освіти) 
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сприйняття ЗВО її споживачем, яке дійсно підвищує ефектив-
ність досягнення ключових результатів).

Таблиця 1
Розуміння стратегії здійснення діяльності медичного ЗВО

на підставі SWOT-аналізу

Сильні сторони
1. Заклад має багаторічну 

історію;
2. Заклад має власні 

традиції, видатних 
випускників, багато 
гуртків, відому 
спортивну школу тощо;

3. Заклад має 
висококваліфікований 
науково-педагогічний 
склад, високий відсоток 
професорів,

4. В закладі викладають 
видатні вчені, лауреати 
Нобелівської премії 
трщо;

5. Заклад має вигідне 
розташування 

Слабкі сторони
1. Будівлі закладу старі та потребують 

ремонту;
2. Слабка або неналежна матеріальна 

база;
3. Консерватизм у роботі навчально-

методичного відділу;
4. Відсутність іміджевої реклами

Можливості
1. Реформування галузі 

вищої медичної освіти;
2. Підвищення рівня 

платоспроможності 
споживачів;

3. Впровадження нових 
методів навчання;

4. Поліпшення 
інфраструктури району 
розташування ЗВО

Загрози
1. Демографічні зміни;
2. Активність конкурентів, покращення 

їх позиції на ринку послуг;
3. Зміни законодавства щодо 

фінансування медичних ЗВО та 
регуляції їхньої діяльності

Джерело: сформовано автором.
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Створення необхідного іміджу на глобальному міжнародному 
ринку медичної освіти і є основною метою управління презента-
ційною діяльністю закладом вищої медичної освіти. 

Після створення іміджу та розробки презентаційної стратегії 
необхідною є ще низка управлінських рішень щодо подальшого 
шляху просування ЗВО на ринку освітніх послуг. 

На думку О. В. Мельникової, просування продукції навчаль-
них закладів в Інтернеті є більш доцільним та ефективним, ніж 
традиційні канали, оскільки є дешевшим, та користується біль-
шою довірою у потенційних студентів [11].

О. В. Мельникова виділяє 4 напрямки електронних комуніка-
цій ЗВО, що є найважливішими складовими інтернет-маркетингу: 

1. Створення сайту вищого навчального закладу та управлін-
ня ним як комунікаційною структурою, покликаною об’єднувати 
всі рівні зовнішніх і внутрішніх взаємодій, представляючи їх в 
Інтернеті з реалізацією всіх сучасних вимог до веб-дизайну і веб-
технології. 

Сайт повинен містити інформацію як для зовнішніх корис-
тувачів, так і для співробітників ЗВО. Значною підтримкою для 
управління ефективністю роботи сайту є моніторинг поведінки 
відвідувачів, аналіз проіндексованості пошуковими системами 
сторінок сайту, зовнішні посилання на нього, цитованість ресур-
су, а також кількість завантажених на сайт файлів. 

Змістовна та інформаційна складова сайту ЗВО є підставою 
для формування світового рейтингу ЗВО – Webometrics. 

2. Співпраця та розміщення інформації на галузевих порталах, 
зокрема: ОСВІТА.UA, Osvita.com.ua, zno.osvita.net, abiturient.in.ua 
та інш. з наданням інформації про наявність ліцензії, рівень акре-
дитації, освітні та додаткові послуги, терміни та вартість навчання, 
кількісний та якісний склад професорсько-викладацького складу, 
вимоги до вступних іспитів, співпраця з іноземними навчальними 
закладами, адреси корпусів та контактної інформації. Доречним 
також є прес-реліз про святкування традиційних студентських та 
професійних свят, дні відкритих дверей, презентації, ювілеї або 
пам’ятні дати установи та її співробітників, зустрічі випускників, 
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конференції та симпозіуми, що проводяться закладом, участь у 
спеціалізованих виставках і ярмарках та ін.

3. Організація рекламних кампаній в Інтернет просторі (банер-
на та контекстна реклама, пошукова організація сайту та реклама 
на сайтах-партнерах). 

4. Розміщення інформації у соціальних мережах, блогах та фо-
румах вважається найбільш ефективним напрямом переконання 
абітурієнтів для обрання певного закладу освіти. За даними окре-
мих авторів [11], відгукам користувачів довіряють приблизно в 12 
разів більше, ніж опису товару, наданого виробниками. 

Важливим шляхом формування іміджу ВНЗ є також активність 
в соціальних мережах через створення так званих «груп корис-
тувачів». Такі групи під впливом модератора обговорюють, об-
мінюються думками та інформацією з актуальних для цільової 
аудиторії питань. При цьому, керують дискусіями та направля-
ють думки учасників групи в потрібному напрямку представники 
ЗВО. Аналогом такої діяльності є створення представниками ВНЗ 
«агентів впливу» – віртуальних персонажів на сайтах, які своїми 
висловлюваннями впливатимуть на ставлення цільової аудиторії 
до освітніх послуг конкретного навчального закладу. 

4. Place (місце). Даний напрям маркетингової політики 
можна розділити на дві складові: 
1) безпосереднє «місце надання послуги», тобто будівлі ЗВО;
2)  географічне розташування ЗВО і розвиненість інфраструкту-

ри міста. 
Для вітчизняних студентів першочергового значення набуває 

внутрішнє середовище освітньої установи, що впливатиме на 
комфортність умов та успішність навчання, реалізацію продук-
тивних освітніх технологій, розвиток толерантності учасників 
освітнього процесу. Вибір географічного розташування вітчизня-
ними абітурієнтами проводиться виключно з позиції віддаленос-
ті від місця проживання сім’ї, при цьому цінова політика ЗВО є 
більш впливовим фактором. Для міжнародних абітурієнтів обидві 
складові є дуже важливими та принципово впливатимуть на вибір 
ЗВО, а цінова політика залишиться на другому плані.
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Управління цією складовою маркетингу дозволяє ЗВО здій-
снювати найбільш ефективне охоплення цільової аудиторії шля-
хом покращення умов навчання та грамотного розташування, 
включаючи філії та їх забезпечення усім необхідним для більш 
якісного надання послуг. 

+5. People (люди, або кадри). Цей компонент є складовою кон-
цепції «маркетингу відносин». Він повинен бути одним з пріори-
тетних стратегічних завдань навчального закладу.

Важливі не лише такі компоненти, як висока компетентність 
професорсько-педагогічного складу та високий студенторієнто-
ваний рівень викладання, але й такі фактори, як формування ор-
ганізаційної (академічної) культури, орієнтованої на споживача 
(студента). 

Саме відомі науковці і викладачі створюють репутацію ЗВО, 
тому ефективний маркетинг не можливий без формування цього 
«золотого запасу». На сьогодні інвестиції в розвиток співробітни-
ків (навчання, відрядження, участь в міжнародних проектах, мо-
тивація) є однією з найважливіших невід’ємних складових марке-
тингу освіти. 

Необхідною складовою формування іміджу навчального за-
кладу є поєднання вже сформованого внутрішнього освітнього 
оф-лайн простору з великим спектром он-лайн курсів, які швидко 
розвиваються та поширюються в умовах глобалізації освітнього 
процесу та є одним з провідних факторів успішності ЗВО на рин-
ках освітніх послуг.

На думку О. Бабічевої, розвиток Інтернету змінив не лише 
маркетингові можливості ЗВО щодо просування, а й сам процес 
надання послуги. Таким чином, маркетинговий комплекс транс-
формується в так званий електронний мікс [8]. 

Деякі автори, наприклад K. Калінаям та С. Мк-Інтері, крім тра-
диційного «4Р» пропонують включити в маркетинг ЗВО ще 2 Р – 
персоналізацію та конфіденційність, а також 2 нових «С» – служ-
бу роботи із споживачами і спільноту, та 2 нових «S»  – безпеку 
та дизайн [4]. 

Властивості інструментів маркетингу при здійсненні впливу 
на споживача окремо значно слабкіші, тому лише системне вико-
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ристання цих інструментів у поєднанні з іншими інструментами 
маркетингу та управління допомагає в досягненні мети маркетин-
гової політики ЗВО. Саме пошук такого поєднання інструментів 
маркетингу має забезпечити перевагу навчального закладу на 
ринку освіти й допомогти сформулювати такий найбільш ефек-
тивний варіант мікс-маркетингу ЗВО.

Так формування ефективної маркетингової політики не може 
бути відокремлено від аналізу та врахування комплексу «4С» спо-
живача (абітурієнта, студента, інтерна або курсанта): 

1. Сustomer needs and wants (потреби і бажання споживача);
2. Сost to customer (витрати клієнта);
3. Сonvenience (зручність);
4. Сommunication (комунікація та публічність).
Дуже корисною в формуванні власної маркетингової політи-

ки медичного ЗВО є також думка І. В. Артімонової, яка в своїй 
концепції маркетинг-міксу зазначає, що «розширене трактування 
категорії «комплекс маркетингу» може передбачати включення до 
його складу загальноуправлінських, а не лише конкретних марке-
тингових компонентів і використання при цьому інших критеріїв 
виділення елементів комплексу маркетингу» [7]. 

Висновки та пропозиції. Сучасний швидкий розвиток гло-
бальної медичної освіти стимулюють ЗВО до системної кропіткої 
роботи з маркетингового управління закладом та його структур-
ними підрозділами. Залучення маркетингового підходу з ефек-
тивним брендингом та сучасною презентаційною діяльністю до-
зволить українському закладу вищої медичної освіти забезпечити 
собі стійкі ринкові позиції та розробити максимально ефективну 
стратегію в умовах реформування як галузі охорони здоров’я, так 
й галузі вищої медичної освіти.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА В 
ЭФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ 
ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

 
В статье проанализирована роль маркетингового подхода в управление ме-

дицинским учреждением высшего образования. Были охарактеризованы основные 
маркетинговые подходы к созданию эффективной стратегии развития медицинского 
учреждения высшего образования и устойчивого закрепления украинского медицин-
ского ЗВО на глобальном мировом рынке медицинских образовательных услуг.

Особое место в получении устойчивых позиций на мировом и отечествен-
ном рынках образования занимает политика маркетингового управления учебным 
заведением. Автором проведен анализ использования инструмента «маркетинг-
микс» для медицинских учреждений высшего образования.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг; маркетинг-микс; марке-
тинговая стратегия; бренд; презентационная деятельность.
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ROLE OF THE MARKETING APPROACH IN 
MANAGING THE MEDICAL UNIVERSITY 
EFFECTIVELY

The article analyzes the role of the marketing approach in the management of a 
higher education medical institution. The main marketing approaches to the creation of 
an effective strategy for the development of a higher education medical institution and 
the sustainable consolidation of the Ukrainian medical ZVO in the global world market 
of medical educational services were characterized.

A special place in obtaining stable positions in the world and domestic markets 
of education is the policy of marketing management of the institution. The author ana-
lyzes the use of the marketing mix tool for higher education medical institutions.

Keywords: educational services market; marketing mix; marketing strategy; 
brand; presentation activities.
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

На сьогоднішній день питання відтоку робочої сили за кордон постає дуже 
гостро. Україна щодня втрачає дорогоцінні робочі кадри, що безперервно впливає 
на погіршення ситуації у багатьох секторах економіки. Враховуючи нинішнє 
положення України, необхідною умовою вирішення ситуації, що склалася, є пошук 
шляхів для запобігання розвитку демографічної та кадрової кризи в країні. У даній 
статті розглянуто основні причини, які спричиняють міграційні процеси робочої 
сили в Україні. Виявлено фактори, що впливають на формування міграційних 
процесів, описано сучасний стан міграції трудових ресурсів населення України, на-
ведено перелік найбільш поширених країн-потенційних роботодавців для українців. 
Також, на основі даного дослідження, наведено основні шляхи зниження тенденцій 
міграції робочої сили України та запропоновано заходи для вирішення цих проблем.

Ключові слова: трудова міграція; міграційні процеси; українські 
мігранти; державне регулювання; країна-донор; країна-реципієнт.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 
процеси міграції робочої сили охоплюють увесь світ, не об-
межуючись територіями тих держав, звідки мігрують громадя-
ни. Дані процеси значно впливають на формування загального 
стану міжнародної економіки в цілому, та національних 
економік держав зокрема. Хоча міграційні процеси робочої сили 
виступають важливим джерелом трудових ресурсів для країни-
реципієнта та основним джерелом капіталовкладень для країни-
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донора мігрантів, проте їхній вплив значно важливіший та несе 
разом із позитивними моментами низку недоліків та небезпек 
для економік та урядів обох країн-учасниць цього процесу. Тому 
основним завданням дослідників та фахівців, які досліджують 
цю проблематику, є виявлення максимально позитивних ефектів 
та зведення до мінімуму його негативних наслідків. 

Україна не є винятком: становлення та розвитку української 
державності не оминули ці процеси. Протягом своєї незалежності, в 
Україні можна виокремити кілька міграційних хвиль працездатного 
населення. Це свідчить про її активну та значну участь в розвитку 
таких процесів в світі. Зарубіжний досвід показує на те, що 
розвинуті держави прикладають немало зусиль для регулювання 
сили впливу таких процесів на їх національну економіку. Щодо 
України, то вітчизняні науковці та економісти досі не надають 
значної важливості розвитку та протікання цього явища та немає 
методологічних рекомендацій щодо скорочення його впливу. Саме 
тому аналіз та дослідження обраної теми є актуальним та важливим 
на сучасному етапі розвитку національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що 
стосуються міграційних процесів робочої сили займались багато 
дослідників, серед яких можна виокремити наступних: С. Жабіна, 
Н. Ісакова, О. Скороход, А. Сухоруков, В. Козик, С. Мельник, 
С. Фомін, А. Задоя, В. Тарасевич, Л. Шевченко, О. Гриценко, Т. Ка-
мінська, С. Макуха, Р. Кулик, О. Малиновська, Є. Киян, І. Сушко, 
І. Марков,   У. Садова та багато інших. Кожен із представлених 
дослідників здійснив свій внесок у вивчення даної теми, проте це 
питання вимагає постійного безперервного дослідження, оскільки 
національні та світові тенденції даних процесів не стоять на місці, 
а постійно і швидко змінюються.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасних 
чинників, що здійснюють вплив на міграційні процеси робочої сили 
в Україні, їх роль в світовому масштабі, а також визначення напрямів 
вдосконалення державного регулювання міграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міграційні процеси 
робочої сили виникають в умовах та прагненні економічно 
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активного населення, яке має можливість працювати в будь-якому 
регіоні чи країні задля забезпечення своїх життєвих потреб та 
здійснення своєї життєдіяльності, здійснювати свою трудову діяль-
ність в іншому регіоні / країні.

Основною та найбільш стимулюючою причиною виїзду за кордон 
працездатного населення є пошук кращих умов працевлаштування та 
вищий рівень заробітної плати. Така мета переміщення робочої сили 
між державами залишається незмінною протягом тривалого часу, 
хоча й форми міграцій змінюються (тимчасові, сезонні, постійні). 

Як свідчить світова практика, міграція робочої сили має свої 
позитивні і негативні моменти як для країни-реципієнта (яка 
приймає робочу силу), так і для країни-донора (яка постачає робочу 
силою). Якщо перейти до розгляду міграційних процесів в Україні, 
то тут варто зазначити, що дані процеси завдають нашій державі 
більше негативних моментів, ніж позитивних, які ми розглянемо 
далі детальніше.

Міграція визначається як одна з основних тенденцій та проблем 
України протягом останнього часу. Як зазначає Є. Киян, таке 
явище є наслідком внутрішніх труднощів у країні та браку віри 
у покращення економічних перспектив. До того ж, українські 
мігранти впливають й на сусідні країни, через що можуть виникнути 
асиметрії на їх ринках праці та мати місце інші негативні наслідки. 
Тому виникає необхідність оцінити масштаби міграції української 
робочої сили та перспективи такого процесу як для України, так і 
для країн-реципієнтів [10].

Так, згідно з даними Департаменту з економічних і соціальних 
питань ООН від 30.01.2020 р., що були опубліковані у щорічному 
звіті про процеси міграції в світі, майже 5 млн. українців на даний 
момент проживають за межами України. В цей самий час в Україні 
найбільші частки мігрантів представлені такими країнами, як: Росія 
– близько 3,4 млн осіб, Казахстан, Білорусія та Узбекистан – близько 
250 тис., Молдова – близько 200 тис. Тут варто додати те, що Україна 
зайняла 78 місце в щорічному рейтингу «Індекс демократії-2019», 
який був опублікований журналом «The Economist», покращивши 
свої показники на шість позицій, порівняно із 2018 роком [4].
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Але насправді цифри мають значно інші значення. За даними 
[9]: «офіційні цифри не відповідають дійсності, бо враховують 
тільки тих емігрантів, котрі перед виїздом заповнили документи, 
без яких факт еміграції не зафіксують і про нього не відзвітує Дер-
жавний комітет статистики України». Так, було проведено дослі-
дження на основі даних Державної міграційної служби України 
про перетин кордону громадянами України (про в’їзд та виїзд). 
Відповідно до цього, було здійснено висновки, що протягом року 
більше українців виїжджає, і не всі повертаються назад. Так, із 
кожних ста громадян України, які їдуть за кордон, принаймні один 
не повертається [11]. 

Для того, щоб мати змогу запропонувати заходи з метою 
зниження негативних наслідків міграційних процесів в Україні, 
спочатку необхідно детальніше розглянути основні чинники та 
фактори, які характеризують найпоширеніші причини виїзду 
економічного активних українців за кордон.

Проаналізувавши та узагальнивши дані інтернет-ресурсів  
[4, 9, 11], можна сформувати перелік основних причин міграційних 
процесів робочої сили в Україні, які змушують громадян виїжджа-
ти за кордон задля подальшого забезпечення своєї життєдіяльності. 
Узагальнений перелік причин міграційних процесів робочої сили з  
України представлено на рис. 1.
 

Рис. 1. Основні причини виїзду українського населення за 
кордон

Джерело: розроблено та доповнено автором на основі [4; 9; 11].

 
Рис. 1. Основні причини виїзду українського населення за кордон 

Джерело: розроблено та доповнено автором на основі [4; 9; 11]. 
 
Для того, щоб оцінити розмір та тенденції міграційних процесів робочої 
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Для того, щоб оцінити розмір та тенденції міграційних процесів 
робочої сили на території України, варто розглянути ключові 
аспекти та визначальні фактори таких процесів.

Оскільки найголовнішою причиною являється рівень заробітної 
плати у країнах, куди спостерігаються найбільші міграційний 
відтік з України, то розглянемо детальніше співвідношення рівня 
заробітної плати, що представлено на рис. 2.
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млрд доларів, хоча й темпи росту обсягу переказів зменшились, порівняно із 
2017-2018 рр., які були відповідно 23 % і 20 % [8]. 

Тепер, розглянувши найголовніші проблеми, які спричиняють міграційні 
процеси робочої сили в Україні, варто перейти до пошуку шляхів їх зниження.  

1) Зростання рівня безробіття в країні. Дію даного чинника можна знизити 
шляхом впровадження державних заходів, зокрема: 

- підтримка малого та середнього бізнесу; 
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Міграція трудових ресурсів українців за кордон приносять 
низку позитивних моментів, як, наприклад, притік капіталу до 
країни. Так, згідно з даними Національно банку України, обсяг 
приватних переказів коштів в Україну із-за кордону в 2019 році 
становив 11,98 млрд доларів (згідно офіційних і неофіційних 
джерел), що на 7,8 % більше, ніж у 2018 році, що становило 11,1 
млрд доларів, хоча й темпи росту обсягу переказів зменшились, 
порівняно із 2017-2018 рр., які були відповідно 23 % і 20 % [8].

Тепер, розглянувши найголовніші проблеми, які спричиняють 
міграційні процеси робочої сили в Україні, варто перейти до 
пошуку шляхів їх зниження. 

1) Зростання рівня безробіття в країні. Дію даного чинника 
можна знизити шляхом впровадження державних заходів, зокре-
ма:
- підтримка малого та середнього бізнесу;
- підтримка національного товаровиробника;
- підтримка сільського господарства;
- детінізація економіка та легалізація певних видів діяльності 
(рис. 4).

Рис. 4. Фактори впливу на скорочення темпів зростання 
безробіття в Україні

Джерело: розроблено автором.
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сектору тощо. 

3) Нестабільність економічних, соціальних та політичних факторів. Тут 
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в приватному секторі. Тут необхідно знайти шляхи впливу на їх 
працевлаштування та умови оплати праці. Такі заходи можна здійснити шляхом 
прийняття нового трудового законодавства, що й намагались зробити наші 
урядовці в січні 2020 року, проте через виникнення міжнародної проблеми, 
пов’язаної із пандемією, ці питання перейшли на другий план. 

5) Слабка матеріально-технічна база для розвитку та досліджень. Це 
важлива проблема, яка спричиняє відтік не лише працездатного населення, а й 
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2) Низький економічний розвиток. Щодо шляхів скорочен-
ня розриву в економічному розвитку між Україною та іншими 
країнами світу, то наша держава робить все, щоб зменшити цей 
розрив, але багаторічне відставання та повільні темпи немож-
ливо так швидко подолати. Так, зростання економічного розви-
тку України характеризується скороченням її державного боргу 
в 2019 році, порівняно із минулими роками, зростанням рівня 
довіри до банківського сектору тощо.

3) Нестабільність економічних, соціальних та політичних 
факторів. Тут мається на увазі нестабільність національної валю-
ти та значні коливання її курсу в залежності від різних зовнішніх 
факторів. Нові політичні лідери впроваджують нові закони та змі-
ни, які значно відрізняються від їх попередників. Зменшити силу 
дії цих факторів можливо при формуванні довіри та лояльності 
населення до політичних змін, а також формування державного 
нагляду та контролю за валютною системою країни.

4) Незадовільний рівень заробітної плати. Зменшити силу впливу 
на відтік українських працездатних громадян в цьому напрямку можна 
таким чином: більшість працівників, які залишаються на території 
України працювати, зайняті в приватному секторі. Тут необхідно 
знайти шляхи впливу на їх працевлаштування та умови оплати праці. 
Такі заходи можна здійснити шляхом прийняття нового трудового 
законодавства, що й намагались зробити наші урядовці в січні 2020 
року, проте через виникнення міжнародної проблеми, пов’язаної із 
пандемією, ці питання перейшли на другий план.

5) Слабка матеріально-технічна база для розвитку та до-
сліджень. Це важлива проблема, яка спричиняє відтік не лише 
працездатного населення, а й «відтік умів» в ті країни, де вони 
мають змогу розвивати та вдосконалювати свої ідеї, приносячи 
вигоду вже не «нам», а їх країнам-«покровителям». Для цьо-
го необхідно усвідомити, що виділення коштів на розвиток 
інноваційної діяльності в Україні є необхідною складовою 
розвитку економічного стану країни. Це потрібно враховувати 
під час розроблення та планування бюджетів, як державного, 
так і місцевих. Але, необхідно зауважити, що на сьогоднішній 
день, Україна постає перед проблемою відтоку саме робочих 
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кадрів. Відповідно до статистичних даних за 2018 рік, порівнюючи 
інноваційну діяльність України з країнами Європейського 
Союзу, спостерігається зниження відсотку зайнятих у даній сфері 
діяльності у розрахунку на 1000 осіб, при цьому зменшується не 
тільки відсоток зайнятих дослідників, а також відсоток зайнятих 
техніків. У той же час, розглядаючи питому вагу витрат на 
виконання науково-дослідницької діяльності у ВВП країни, Укра-
їна займає останнє місце серед країн ЄС з показником 0,45 % від 
ВВП [5].

6) Недостатній доступ до напрацювань закордонних колег. Тут 
мається на увазі не обмеженість доступу до даних, а неможливість 
на практиці побачити результати їх досягнень, оскільки для цього 
необхідно мати потрібне устаткування та обладнання. Для цього 
потрібно вдосконалювати та оновлювати всі сфери діяльності в 
країні, хоча й не зразу і радикально, проте поступово і безперервно.

7) Обмежений рівень фінансування на просування ідей та інно-
вацій. На нашу думку, для того, щоб щось вдосконалити, потрібно 
знайти найоптимальніші шляхи для цього, тобто якщо на все 
потрібні кошти, то необхідно проаналізувати всі сторони, що 
потребують фінансування, та класифікувати їх за першочерговістю 
та швидкістю отримання від вкладень позитивного ефекту. Надалі 
має відбутися пошук альтернативних джерел фінансування. 
Дієвим механізмом вирішення цієї проблеми може стати державно-
приватне партнерство. 

8) Воєнні конфлікти на території України. Цей чинник спричиняє 
не лише негативний емоційно-психологічний настрій українців, а й 
«відірвав» в України багато територій, на яких здійснювалась знана 
кількість виробничої та промислової діяльності. Хоча й швидко 
вирішити ці питання не вдасться, проте варто йти на перемовини, 
на компроміси та вирішувати, а не затягувати це питання.

9) Низький рівень освітніх послуг. Причиною виникнення 
цього чинника є прагнення українців до всебічного розвитку. 
Проте варто перейняти успішну практику зарубіжних країн: на-
вчатись особи повинні досконало в тому напрямку, який їх ціка-
вить та є найбільш перспективним і найкращим для прояву та-
ланту, а не вчити всього по-трохи, при тому одночасно не зна-
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ючи нічого. Таким чином, варто вдосконалювати систему освіти 
та науки України, з метою покращення рівня знань українців. 
При цьому, на думку автора, є необхідним, у деякому значенні, 
повернення до радянської системи навчання, коли вступити до 
університету мали змогу тільки ті абітурієнти, які мали високий 
рівень знань, а усі інші вступали до професійно-технічних 
закладів та технікумів на технічні спеціальності, забезпечуючи 
тим самим країну професійними робочими кадрами. Отже, має 
розвиватися й професійно-технічна сфера освіти. Така система 
сформувала б нові можливості для високих темпів розвитку 
індустріального виробництва та розвитку інновацій в країні, 
що, в свою чергу, дасть поштовх для перекваліфікації України 
з країни-сировинного постачальника – на високорозвинену 
країну, яка виробляє інноваційний готовий продукт, який може 
конкурувати на світовому ринку. Відповідно, зросте рівень ВВП, 
що спричинить до підвищення рівня життя населення.

10) Прагнення до кар’єрного зростання. Країни із вищим 
рівнем розвитку приваблюють працездатне українське населення 
можливістю реалізувати свій трудовий потенціал. Україна теж 
має непогані задатки для розвитку та реалізації задумів, проте 
потрібно активізувати їх. Для цього необхідно створити умови, 
привабливі для іноземних компаній для розміщення на нашій 
території своїх філій, потрібно вдосконалити інфраструктуру, 
яка полегшуватиме та спрощуватиме питання щодо комунікацій 
та переміщення, що, в свою чергу, знову ж, позитивно вплине на 
розвиток підприємництва та дасть змогу кар’єрно розвиватись, як 
підприємствам, так і працівникам. 

Щодо прийнятих заходів в цьому напрямку, то в грудні 2019 
р. Президент України В. Зеленський анонсував запуск програми 
«Повертайся і залишайся», в межах якої, зокрема, пропонують 
видавати дешеві кредити для ведення власної справи під 5 %, 7 % 
та 9 % річних. Ця програма передбачає видачу кредитів розміром 
до 1,5 млн грн строком на 5 років. Розмір відсоткової ставки за 
кредитом залежить від того, чи створюватиме новий або існуючих 
бізнес (коли мова йде про кредит на розширення) нові робочі 
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місця для українців [6]. Умови ставок мають наступний вигляд, 
що представлено на рис. 5. 

Рис. 5. Положення програми «Повертайся і залишайся», 
запропонованої В. Зеленським в грудні 2019р. для 

зменшення трудової міграції

Джерело: сформовано на основі [6].
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кадрами. Отже, має розвиватися й професійно-технічна сфера освіти. Така 
система сформувала б нові можливості для високих темпів розвитку 
індустріального виробництва та розвитку інновацій в країні, що, в свою чергу, 
дасть поштовх для перекваліфікації України з країни-сировинного 
постачальника – на високорозвинену країну, яка виробляє інноваційний готовий 
продукт, який може конкурувати на світовому ринку. Відповідно, зросте рівень 
ВВП, що спричинить до підвищення рівня життя населення. 

10) Прагнення до кар’єрного зростання. Країни із вищим рівнем розвитку 
приваблюють працездатне українське населення можливістю реалізувати свій 
трудовий потенціал. Україна теж має непогані задатки для розвитку та реалізації 
задумів, проте потрібно активізувати їх. Для цього необхідно створити умови, 
привабливі для іноземних компаній для розміщення на нашій території своїх 
філій, потрібно вдосконалити інфраструктуру, яка полегшуватиме та 
спрощуватиме питання щодо комунікацій та переміщення, що, в свою чергу, 
знову ж, позитивно вплине на розвиток підприємництва та дасть змогу кар’єрно 
розвиватись, як підприємствам, так і працівникам.  

Щодо прийнятих заходів в цьому напрямку, то в грудні 2019 р. Президент 
України В. Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся», в 
межах якої, зокрема, пропонують видавати дешеві кредити для ведення власної 
справи під 5 %, 7 % та 9 % річних. Ця програма передбачає видачу кредитів 
розміром до 1,5 млн грн строком на 5 років. Розмір відсоткової ставки за 
кредитом залежить від того, чи створюватиме новий або існуючих бізнес (коли 
мова йде про кредит на розширення) нові робочі місця для українців [6]. Умови 
ставок мають наступний вигляд, що представлено на рис. 5.  

 
 

Рис. 5. Положення програми «Повертайся і залишайся», 
запропонованої В. Зеленським в грудні 2019р. для зменшення трудової 

міграції 
Джерело: сформовано на основі [6]. 

5% - для нового або діючого бізнесу, який створить 
мінімум 2 робочі місця;

7% - для нового або діючого бізнесу, з виручкою до 25 
млн. грн. на рік, який не створює робочих місць. При 
цьому за кожне створене робоче місце такі 
підприємства можуть зменшити розмір кредитної 
ставки на 0,5 відсоткового пункта;

9% - для діючого бізнесу з виручкою 25-50 млн. грн. на 
рік для розширення власної справи
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впливу можна шляхом заохочення працездатного чоловічого 
населення залишатись та працювати на території України, 
створюючи для цього сприятливі умови на засадах аналізу цін на 
оплату праці тих професій, які за своїми обов’язками відносяться 
швидше до чоловічих професій.

12) Бажання задовільнити особисті потреби різного роду. Тут 
варто розглядати такі причини виїзду молодого та працездатного 
населення, як: негаразди в сім’ї, бажання стати незалежним, жити 
окремо, побачити інші країни тощо. Зменшити вплив цього фак-
тору можна за рахунок впровадження програм розвитку молоді, 
їх зайнятості, збільшення практичних занять під час навчання з 
метою заохочення молоді залишатись працювати та мати місце 
роботи, щоб мати змогу знімати собі окреме житло, щоб почути 
самостійність в житті, а не кардинально все міняти, виїжджаючи 
за кордон, подальше від домівки. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, розглянувши основні 
тенденції міграційних процесів робочої сили в Україні, вони 
свідчать про те, що дані тенденції зростають із кожним роком. 
При цьому головною причиною виїзду є незадовільний розмір 
заробітної плати в Україні, хоча й поряд із цією, виникають 
інші причини, які також мають значний вплив на збільшення 
кількості бажаючих виїхати за кордон, хоча і не займають ще 
перше місце в даному угрупуванні. Шляхи подолання зрос-
тання таких тенденцій та зменшення їх впливу, в більшості ви-
падків, полягають у формуванні та впровадженні державних 
заходів та програм, які передбачатимуть зростання економічного 
розвитку країни та заохоченню населення займатись діяльністю 
та працевлаштуванням на території України. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАБОЧЕЙ СИЛИ И 
ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ

На сегодняшний день вопрос оттока рабочей силы заграницу стоит очень 
остро. Украина ежедневно теряет драгоценные рабочие кадры, что беспрерывно 
влияет на ухудшение ситуации во многих секторах экономики. Учитывая 
нынешнее положение Украины, необходимым условием решения сложившейся 
ситуации является поиск путей для предотвращения развития демографического 
и кадрового кризиса в стране. В данной статье рассмотрено основные причины, 
которые вызывают миграционные процессы рабочей силы в Украине. Определены 
факторы, которые влияют на формирование миграционных процессов, описано 
современное состояние миграции трудовых ресурсов населения Украины, приведен 
перечень наиболее распространенных стран-потенциальных работодателей для 
украинцев. Так же, на основе данного исследования, приведены основные пути 
снижения тенденции миграции рабочей силы Украины и предложены мероприятия 
для решения этих проблем.

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционные процессы, украин-
ские мигранты, государственное регулирование, страна-донор, страна-реципиент. 
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WORK FORCE MIGRATION PROCESSES AND WAYS 
TO REDUCE THEM

With the globalization of the world economy, the international migration of la-
bor and population is becoming an increasingly important factor in the economic, social, 
and demographic development of many countries. To date, the issue of the outflow of 
labor abroad is very acute. Ukraine loses a valuable workforce every day, which con-
tinuously affects the worsening situation in many sectors of the economy. This problem 
is especially significant in the non-hospital cities of Ukraine because, in contrast to the 
towns of millionaires, where there is always an opportunity to earn money, small towns 
cannot offer a high level of wages. In this regard, most workers decide to go abroad to 
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make money, which leads to a halt in the work of large and medium enterprises and small 
businesses. Given the current situation in Ukraine, it is necessary to continually try to 
find ways to improve the situation to prevent the development of the demographic and 
personnel crisis in the country, which are inevitable, if not affect it. Based on this, this 
article discusses the main reasons that cause migration processes in the labor force in 
Ukraine. The factors that influence the formation of migration processes are identified, 
the current state of labor migration of the population of Ukraine is described, a list of 
the most common potential employer countries for Ukrainians is given. Also, based on 
this study, the main ways to reduce the migration trend of the labor force of Ukraine are 
presented, and measures are proposed to solve these problems.

Key words: labor migration; migration processes; Ukrainian migrants; state 
regulation; donor country; recipient country.
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