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Механізми  
регулювання економіки

JEL Classification: В41, G21, O11 УДК 336.71 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СТІЙКІСТЬ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шумська С. С., П’ятницький Д. В.  

Анотація. На основі аналізу ключових показників розвитку банківської системи України виділено ряд тенденцій, 
які мають переважно негативний вплив на економіку. Згідно з методологією Z-Score розраховано інтегральний показ-
ник стійкості Z-статистики для різних груп банків України у квартальному вимірі за 2003–2014 рр. Наведено варіанти 
прогнозних сценарних оцінок стійкості банківської системи на 2015–2016 рр., які було отримано за допомогою вико-
ристання методу експоненціального згладжування Хольта-Вінтерса з різними параметрами прогнозування. На основі 
аналізу рейтингових оцінок банків, наведених незалежними від НБУ агенціями, показано, що до групи 10 найкращих по 
надійності та стійкості до стресу входять не всі системно важливі банки, що свідчить про наявність проблем у їх ді-
яльності. У контексті наведених оцінок стійкості банківської системи України виділено проблеми, які до кінця 2015 р. 
будуть продовжувати формувати ризики для її забезпечення.

Ключові слова: банківська система, фінансова стійкість, методика Z-Score, інтегральні оцінки стійкості, рей-
тинги.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Шумская С. С., Пятницкий Д. В.  

Аннотация. На основе анализа ключевых показателей развития банковской системы Украины выделены тенден-
ции, которые за последние годы имели преимущественно негативное влияние на экономику страны. В соответствии 
с методологией Z-Score рассчитан интегральный показатель устойчивости Z-статистики для различных групп бан-
ков Украины в квартальном измерении за 2003–2014 гг. Представлены варианты прогнозных сценарных оценок устой-
чивости банковской системы на 2015–2016 гг., полученных с использованием метода экспоненциального сглаживания 
Хольта-Винтерса с различными параметрами прогнозирования. На основе анализа рейтинговых оценок банков, пред-
ставленных независимыми от НБУ агентствами, показано, что в группу 10 лучших по надежности и устойчивости 
к стрессу входят не все системно важные банки, что свидетельствует о наличии проблем в их деятельности. В кон-
тексте представленных оценок устойчивости банковской системы Украины выделены проблемы, которые до конца 
2015 г. будут продолжать формировать риски для ее обеспечения.

Ключевые слова: банковская система, финансовая устойчивость, методика Z-Score, интегральные оценки 
устойчивости, рейтинги.

THE DEVELOPMENT TRENDS AND SOUNDNESS  
OF THE BANKING SYSTEM IN UKRAINE

S. Shumska, D. Piatnytskyi  

Abstract. Based on the analysis of the key indicators of Ukraine’s banking system, there has been highlighted a number 
of trends, which in recent years had a predominantly negative impact on the economy of the country. In accordance with the 
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Z-Score methodology, the integral index of soundness of Z-statistics for different groups of Ukrainian banks in quarterly terms 
for the period of 2003–2014 has been calculated. There have been presented various scenario-based forecast estimates of the 
banking system soundness in 2015–2016 obtained by using the Holt-Winters method of exponential smoothing with different 
forecasting parameters. Based on the analysis of the banks rating presented by the agencies independent of the National Bank, 
it has been demonstrated that the group of 10 best banks (in terms of reliability and stress resistance) does not include any of 
the systemically important banks, which indicates the problems in their activities. In the context of the presented estimates of 
the soundness of Ukraine’s banking system, the problems, which until late 2015 will continue to shape risks to its security, have 
been identified. 

Keywords: banking system, financial soundness, Z-Score method, integrated estimates of soundness, ratings. 

Значна вразливість банківських систем у переважній більшості країн, які відчули на собі дію кризи, зму-
сила фахівців фінансової сфери робити активні кроки з ліквідації проблем, що тривалий час накопичувались 
як на національних, так і на глобальному ринках. Серед важливих етапів роботи з попередження ситуацій, 
які згодом можуть переростати у кризові негаразди, стало впровадження моніторингу ключових індикаторів 
стійкості з визначенням тенденцій та факторів, які ідентифікують наявність осередку, де формуються про-
блеми. І якщо в іноземній економічній літературі результати таких досліджень дискутуються вже тривалий 
час, оскільки зорієнтовані на зростання стабільності національних банківських секторів, вони, окрім змен-
шення масштабів негативних наслідків майбутньої кризи, також сприяють і підвищенню конкурентоспро-
можності своїх фінансових систем у глобальному світі [1–4], то в Україні вони активізувались тільки після 
кризи, бо стали затребувані практикою окремих банківських установ і всієї системи. 

На сьогодні в українському доробку вже представлено публікації вітчизняних авторів – Дзюблюк О. В., 
Михайлюк Р. В., Єлісеєвої О. К., Гарькави Є. М., Довгань Ж. М. [5–7], які присвячено систематизації теоретич-
них та розробці методологічних підходів до визначення й оцінки стійкості банківської системи; Коваленко В., 
Гаркуші Ю., Башлай С., Бєлової І., Греченок М.В., Корнилюка Р., Ісаєва О. [8–12], де на основі дослідження 
ключових тенденцій розвитку та факторів впливу наведено інтегральні оцінки стійкості банківського сектора 
України. Водночас системну роботу щодо розробки комплексної системи оцінювання фінансової стабільності 
ще далеко не завершено, і це підкреслює актуальність дослідження результатів діяльності банківських уста-
нов України. Метою статті є виокремлення основних тенденцій розвитку вітчизняного банківського сектора, 
оцінка фінансової стійкості окремих груп банків й у цілому банківської системи, забезпечення якої на сучас-
ному етапі післякризового відновлення є необхідною умовою стабільного розвитку. 

Під час розробки Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року експерти 
Національного банку України зазначали, що вітчизняний фінансовий сектор має велику кількість накопиче-
них проблем, які для його ефективного розвитку мають бути усунені. Серед найбільш гострих, що підкреслю-
ють необхідність проведення кардинальних реформ у банківському секторі, фахівцями НБУ виділено: недо-
статній рівень капіталізації, значну кількість неефективних установ, низький рівень кредитування економіки, 
високий рівень неякісних активів, низький рівень нагляду, високий рівень доларизації, низький рівень довіри 
до фінансового сектора [13]. 

Відображенням накопичених проблем розвитку БС та результатів перших кроків НБУ у процесі бороть-
би за їх вирішення упродовж 2014 р. – 5 місяців 2015 р. стало формування тенденцій (табл. 1), більшість із яких 
сьогодні мають негативні ефекти впливу на економіку:

скорочення кількості банків (із 180 на початку 2014 р. до 143 з урахуванням неплатоспроможних  –
у червні 2015 р.);

зниження активності та присутності банків із іноземним капіталом (скорочення кількості, зменшення  –
частки іноземного капіталу у статутному капіталі БС з 34 до 27,5 %);

зменшення капіталу БС (майже на 92 млрд грн); –
зростання частки простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі виданих кредитів  –

(з 7,7 % до 18 %);
відтік із банків коштів суб’єктів господарювання та фізичних осіб (зокрема строкових: населення – на  –

46,4 млрд грн, підприємств – на 13,1 млрд грн);
зниження нормативу (Н2) адекватності регулятивного капіталу (зменшення із 18,3 % до 7,7 % при  –

нормі 10 %);
погіршення фінансових результатів діяльності (після прибутку в 1,4 млрд грн у 2013 р. до 73 млрд грн  –

збитків за 5 місяців 2015 р.). 
Погіршення результатів діяльності банківських установ, спричинених як зовнішніми, так і внутрішні-

ми факторами, свідчить про зростання ризиків для стабільного розвитку банківського сектора, який замість 
забезпечення фінансовими ресурсами вітчизняної економіки, такими необхідними для активізації еконо-
мічної динаміки, сам став більш вразливим, демонструючи зниження стійкості [15–17]. У світовій практиці 
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для оперативного аналізу проблем та аргументованого застосування необхідних заходів, спрямованих на 
забезпечення стабільності фінансового сектора та окремих його сегментів, активно використовуються ін-
дикатори фінансової стійкості (ІФС). Запропоновані Міжнародним валютним фондом Financial Soundness 
Indicators (FSIs) – індикатори поточного здоров’я та міцності фінансових установ країни та їх контрагентів 
із сектора корпорацій та сектора домогосподарств – використовуються сьогодні у більшості країн світу [1]. 
ІФС дають можливість моніторингу розвитку банківського сектора, вони є важливим інструментарієм діа-
гностики ризиків та основою вироблення заходів попередження їхніх наслідків. Для України, яка впрова-
джує ІФС у практику, їхнє застосування є реальним кроком до розбудови системи оцінки стійкості вітчиз-
няної фінансової системи [18]. Наведені у табл. 2 тенденції основних ІФС підтверджують тезу про зниження 
фінансової стійкості банківської системи України. Особливе занепокоєння викликає зростаюча динаміка 
співвідношень недіючих кредитів до капіталу та до валових кредитів, що є одним із найбільш уживаних по-
казників стійкості під час міжкраїнових порівнянь розвитку та оцінки конкурентоспроможності фінансових 
систем.

У випадку необхідності швидкого реагування для попередження негативної ситуації оперативним і про-
стим на національному рівні є аналіз ІФС «співвідношення капіталу до активів», який часто називають ко-
ефіцієнтом фінансової стійкості (показує ступінь забезпеченості ризикових вкладень банків їх власним ка-
піталом).

Таблиця 1

Oсновнi показники діяльності банків України 

Назва показника 01.01.2014 01.01.2015 01.06.2015 01.06.2015#

Кількість банків, які мають банківську ліцензію 180* 163* 143* 130*

з них: з іноземним капіталом 49 51 45 40

у т. ч. зі 100 % іноземним капіталом 19 19 19 17

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі 
банків, % 34,0 32,5 27,5 24,8

Активи банків 1 278 095 1 316 852 1 302 561 1 261 646

Кредити надані 911 402 1 006 358 1 018 082 964 832

Частка простроченої заборгованості за 
кредитами у загальній сумі кредитів, % 7,7 13,5 18,0 16,5

Пасиви, усього 1 278 095 1 316 852 1 302 561 1 261 646

Капітал 192 599 148 023 100 781 139 837

з нього: статутний капітал 185 239 180 150 193 979 178 508

Зобов'язання банків 1 085 496 1 168 829 1 201 780 1 121 810

з них:

кошти суб'єктів господарювання 234 948 261 372 286 072 272 713

з них: строкові кошти суб'єктів господарювання 104 722 102 527 91 590 85 570

кошти фізичних осіб 433 726 416 371 409 177 373 378

з них: строкові кошти фізичних осіб 350 779 319 121 304 353 281 879

Довідково:

Регулятивний капітал 204 976 188 949 96 028 149 548

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу 
(Н2), % 18,26 15,60 7,66 13,11

Результат діяльності 1 436 -52 966 -73 229 -25 245

Рентабельність активів, % 0,12 -4,07 -12,42 -4,56

Рентабельність капіталу, % 0,81 -30,46 -168,11 -46,98

* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку

# без неплатоспроможних банків

Джерело: складено за даними НБУ [14]
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Таблиця 2
Динаміка основних ІФС депозитних корпорацій

Код Індикатори 2013 2014 2015 – 1 кв.

І1 Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів 18,26 15,60 8,35

І2 Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня до зважених  
за ризиком активів 13,89 11,21 5,50

I3 Cпіввідношення недіючих кредитів без урахування резервів  
до капіталу 30,65 61,07 129,52

І4 Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів 12,89 18,98 24,70

І8 Cпіввідношення процентної маржі до валового доходу 58,56 48,46 14,20

І9 Cпіввідношення непроцентних витрат до валового доходу 65,95 59,85 36,63

І10 Cпіввідношення ліквідних активів до cукупних активів 20,63 26,40 26,75

І11 Cпіввідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань 89,11 86,14 78,76

І12 Cпіввідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті  
до капіталу 6,94 31,69 113,44

І13 Cпіввідношення капіталу до активів 15,06 11,23 5,98

Джерело: складено за даними НБУ [19]

Оскільки загрози для банківського сектора часто можуть провокуватись проблемами навіть одного сис-
темно важливого банку або групи банків, то для виявлення слабких місць системи важливо оцінити стійкість 
окремих груп банків. Приклад такого підходу наведено на рис. 1, де наочно видно, що фінансова стійкість різ-
них груп українських банків упродовж 2002–2014 рр. дуже варіювала, що впливало на стійкість усієї системи. 
Найсильніше змінилась ситуація у 4 групі – показник зменшився за період із 0,295 до 0,186, хоча й він був на 
кінець 2014 року найвищим серед інших. Ключову роль у зниженні агрегованого показника по банківській 
системі зіграла ситуація у 2 групі – за минулий рік індикатор стійкості банків впав із 0,191 до 0,08, зменшивши 
агрегований із 0,151 до 0,112 (який досяг найнижчого значення за увесь період дослідження).
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості різних груп банків у 2002–2014 рр.

Джерело: розраховано за даними НБУ [20]

Слід зауважити, що коефіцієнт фінансової стійкості (як відношення власного капіталу до сукупних ак-
тивів) є дуже спрощеним підходом до оцінки вразливості як окремого банку, так і системи у цілому. У світовій 
практиці як більш широкий використовується показник Bank Z-Score, який розраховується за методологією 
А. Роя [21].
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Серед переваг його використання – можливість проведення міжкраїнових зіставлень, що є дуже важ-
ливим аспектом під час оцінювання конкурентоспроможності банківських секторів окремих країн світу. 
В табл. 3 наведено середні значення показника Bank Z-Score упродовж 2008–2011 рр., які свідчать, що криза 
мала досить сильний вплив, її негативні ефекти ще досить тривалий період відображались на стабільності 
банківських установ країн із різним рівнем розвитку. Якщо банківська система США швидко відновилась 
після негараздів 2007–2008 рр., і показник почав зростати (із 24 до 26,1), то не всім європейським країнам це 
також вдалось зробити швидко: із виділених у табл. 3 лише у Хорватії (із 39,8 до 58,1), Румунії (із 10,3 до 11), 
Словацькій Республіці (із 9,7 до 19,4) кількісні оцінки стійкості покращились за виділений період. Динаміка 
показника у пострадянських країн не покращилась, і, на жаль, для БС України він був у групі низьких серед 
порівняних 175 країн (зниження із 6,3 до 2,3). На рис. 2 видно, що високого у 6,84 (2004 р.) та 3,92 (2008 р.) зна-
чення Bank Z-Score для України не вдалось ще досягнути. 

Таблиця 3
Середнє значення показника Bank Z-Score у 2008–2011 рр.  для окремих країн світу

Період
Країна 2008–2010 рр. 2009–2011 рр.

Узбекистан 65,8 (max) 2,7

Іспанія 57,3 21,7

Хорватія 39,8 58,1 (max)

Китай 34,8 19,4

Білорусь 30,7 15,8

Польща 24,4 9,6

США 24,0 26,1

Російська Федерація 18,1 7,0

Молдова 16,1 10,3

Словенія 15,8 12,1

Швейцарія 15,4 7,8

Таджикистан 13,0 9,0

Румунія 10,3 11

Словацька Республіка 9,7 19,4

Ісландія 9,1 -2,4 (min)

Туркменістан 8,0 4,3

Україна 6,3 2,6

Казахстан 4,3 -0,8

Гвінея 2,8 (min) 3,2

Джерело: складено за даними Світового банку [22]

Серед недоліків використання показника Bank Z-Score, розрахованого експертами Світового банку для 
оцінки фінансової стійкості банківського сектора України, значний часовий лаг затримки отримання цього 
індикатора, адже станом на кінець 1 півріччя 2015 р. доступними є розрахунки іноземних фахівців лише за 
2011 рік (у доповіді Світового Банку за 2014 рік). Крім того, він є агрегованим (у річному вимірі) і не показує 
ситуації на різних сегментах банківських установ. У практиці різних країн Bank Z-Score (або Z-статистику) 
часто називають показником як фінансової стійкості, так і фінансової стабільності, оскільки він показує си-
туацію, що вже реалізувалась і виступає не тільки як характеристика вразливості, але й дає більш широке 
уявлення щодо стабільності розвитку.

Основна ідея підходу А. Роя до визначення стійкості / стабільності полягає в такому [21; 23]: якщо мак-
симальна ймовірність того, що можливі збитки банківської системи не перевищать її власний капітал, то така 
система стабільна. Індекс стійкості / стабільності розраховується як композитний індикатор:

1/ 2( ) ( ) ,t
t t t

t

EQ
Z E ROA Var ROA

TA
 

= +  

де      ROAt  – прибутковість активів (Return-on-Assets Ratio) у кварталі t ; 
EQt / TAt  – відношення власного капіталу банків у кварталі t до сукупних активів у тому ж кварталі;
E(ROAt) і Var(ROAt) – середнє і дисперсія ROA за ковзні чотири квартали.
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Рис. 2. Динаміка показника Bank Z-Score для України за 1999–2011 рр.

Джерело: складено за даними Світового банку [22]

У дослідженнях банків із застосуванням підходу Z-Score часто під час розрахунків показника у вищена-
веденій формулі використовують не середнє значення прибутковості активів E(ROAt), а його поточне значення. 
У такому випадку Z-індекс інтерпретують як «відстань до дефолту». Він показує, на скільки стандартних 
відхилень має знизитись поточне значення прибутковості, щоб збитки об’єкта (банку, банківської групи чи 
банківської системи у цілому), які утворились внаслідок дії негативних факторів, змогли перевищити його 
власний капітал [3; 4]. Раніше популярність такої версії показника була пов’язана з використанням у розра-
хунках інформації по цінах на акції банку для оцінки впливу волатильності на капітал банків. Однак за від-
сутності даних по ринкових цінах на акції більшості банків (особливо середніх та малих) під час аналізу всієї 
системи більш прийнятним став підхід із використанням середніх [2].

Bank Z-Score (або індекс Z-статистики)  є композитним показником, який відображає вплив трьох фак-
торів, що традиційно асоціюються з великим ризиком: по-перше, зниження прибутковості активів (напри-
клад, внаслідок зниження частки на ринку); по-друге, високу волатильність прибутковості активів (унаслідок 
низької диверсифікованості банківської діяльності та ін.); по-третє, велику частку фінансового важеля (по-
зикових коштів), зокрема, через низький рівень капіталізації активів [23]. 

Для України, щоб вчасно попередити зазначені вище загрози, необхідно провести аналіз індикатора, по-
будованого для різних груп банків на більш коротких проміжках часу. На рис. 3 наведено динаміку показника 
фінансової стійкості Z-статистики для 4 груп банків порівняно з агрегованим показником для банківської сис-
теми. Розрахунки проведено за методологією А.Ро я (Z-Score) за квартальними даними НБУ у річному вимірі 
(на основі середнього плинного за 4 квартали) для різних груп банків.

Слід зазначити, що у експертів немає узгодженої думки стосовно оптимального рівня порогового зна-
чення показника. Для України, якщо за базу для порівняння взяти, наприклад, середнє значення за 2003–
2008 рр. за системою банків (2,55), на рис. 3 буде чітко виділятись не тільки кризовий період у її розвитку, де 
Z-статистики менше 0, але й період, де показник хоча й позитивний, але менший за середнє значення, тобто 
упродовж цих часових проміжків у банків загострилось чимало проблем, які загрожують стійкості як окремих 
установ, так і всього сектора.

Прояв негативної тенденції до зниження індексу Z-статистики для всіх чотирьох груп банків у 2014 р. 
актуалізував необхідність прогнозних розрахунків на короткострокову перспективу. На рис. 4 наведено ва-
ріанти сценарних оцінок стійкості банківської системи на 2015–2016 рр. (агрегованого показника), які було 
отримано за допомогою використання експоненціального згладжування Хольта-Вінтерса (варіанти відпові-
дають різним параметрам обраного методу прогнозування, реалізованого в середовищі статистичного пакету 
Eviews 7.0).

Отримані прогнозні орієнтири рівня стійкості БС є відображенням продовження наявних тенденцій (за-
кладених у 2014 р.), а отже, для того щоб їх змінити, НБУ має активізувати роботу з найбільш вразливими 
банківськими установами, що належать до різних груп за величиною активів.

Аналіз динаміки показників стійкості БС свідчить, що друга і третя групи банків були упродовж після-
кризового періоду найменш стійкими. Упродовж минулого року вразливими залишались також і банківські 
установи з І групи: якщо у 2013 р. майже 80 % прибутку серед банків, які закінчили рік із позитивними фінан-
совими результатами, отримали саме банки І групи, то в 2014 р. на їх долю вже належало 61 % збитків (87 % 
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за результатами 1 кварталу 2015 р.). Суттєва роль, яка належить банкам з І та ІІ груп, пояснює, що найбільш 
прискіпливу увагу приділяє НБУ саме цим групам, адже на сьогодні – це більше 88 % активів і біля 70 % капі-
талу всієї системи (табл. 4). 
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Рис. 3. Динаміка Z-статистики – агрегованого показника фінансової стійкості  
банківської системи України та показників різних груп банків 

Джерело: розраховано за даними НБУ [20]
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Рис. 4. Сценарні прогнозні розрахунки індексу Z-статистики на 2015–2016 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [20]
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Таблиця 4
Динаміка основних показників діяльності БС України за групами банків, % у загальному обсязі

Показник Період Усього  
за групою І

Усього  
за групою ІІ

Усього  
за групою ІІІ

Усього  
за групою ІV

Активи 

2013-4kv 64,3 17,4 8,1 10,2

2014-4kv 73,0 14,4 7,5 5,1

2015-1kv 75,4 13,0 7,2 4,5

Власний капітал  

2013-4kv 58,4 22,0 6,7 12,9

2014-4kv 74,5 10,2 6,9 8,4

2015-1kv 53,4 16,3 14,8 15,5

Прибуток (+) / збиток 

2013-4kv (+)79,5 14,1 (+)20,5 85,9

2014-4kv 60,8 18,7 12,3 8,1

2015-1kv 86,4 9,3 2,6 1,6

Джерело: розраховано за даними НБУ [20]

Слід зазначити, що робота з проблемними банками ведеться НБУ постійно (табл. 5), однак упродовж 
останніх років вона має більш суттєві результати. У рамках процесу очищення банківської системи в 2014-
2015 Національний банк визнав неплатоспроможними 52 банки, вони в даний час виводяться з ринку Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб. Як повідомляв УНІАН, сума виплат, які Фонд повинен здійснити 1 млн 
вкладникам зазначених банків, становить 56 млрд грн. Неплатоспроможним також може бути визнаний та-
кож і банк «Фінанси і кредит», що входить до групи найбільших, у разі невиконання його акціонером затвер-
дженого плану капіталізації банку до кінця літа [24].

Таблиця 5
Депозитні установи, що у процедурі ліквідації виключені із сектора депозитних корпорацій

 Показник

Період
Кількість банків Кількість філій Співвідношення активів групи 

до всіх активів системи, %

2005 20 25 1,64

2006 19 1 0,47

2007 19 1 0,23

2008 13 5 0,19

2009 13 8 0,75

2010 18 52 1,21

2011 21 21 1,96

2012 22 4 0,75

2013 14 3 0,45

2014 6 - 0,16

Джерело: складено за даними НБУ [25]

Зростання темпів «очищення» вітчизняної банківської системи кількісно видно із порівняння офіційної 
статистики, яку почав представляти НБУ з червня 2015 р., виділяючи дані за групою неплатоспроможних 
банків. Так, якщо виокремити неплатоспроможні банки (див. табл. 1, колонки 4 і 5), то частка простроченої 
заборгованості за кредитами у загальній сумі виданих кредитів зменшиться з 18 до 16,5 % (у 2013 р. – 7,7%); 
збитки БС за 5 місяців 2015 р. зменшаться з 73,2 до 25,2 млрд грн; рентабельність активів та капіталу покра-
щиться, хоча й залишиться негативною (з -4,56 до -12,42 та -46,98 до -168,11) [14].

Окрім 35 банків із І та ІІ груп, що вже пройшли стрес-тестування, до жовтня 2015 р. мають пройти діа-
гностичне обстеження ще 20 найбільших банків. Це має велике значення з точки зору зростання капіталізації 
БС, оскільки за результатами першого стрес-тесту виявлено недостатність капіталу на 66 млрд грн, що зни-
жує стійкість банків до стресових ситуацій.
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Аналіз альтернативних (незалежних від НБУ) досліджень стійкості та надійності банківських установ, 
наприклад, на основі даних онлайн-журналу про страхування «Форіншурер» та порталу «Мінфін», вка-
зує, що серед 10 банків із найвищим рейтингом стійкості знаходяться далеко не всі системно важливі банки  
(з 8 названих у грудні 2014 р. в результаті розрахунків експертами НБУ показника системної важливості 
банку). Так, до списку найнадійніших банків станом на липень 2015 р. аналітики «Форіншурер» включили: 
Ощадбанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк (Credit Agricole), Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank),  
Укрсиббанк (BNP Paribas Group), Укрсоцбанк (UniCredit Bank), Сітібанк Україна (Citigroup), ІНГ Банк Укра-
їна (ING Groep), ОТП Банк (OTP Bank), ПроКредит Банк (ProCredit Bank). Тобто лише 4 банки із групи сис-
темно важливих є у рейтингу десяти найкращих (п’ятий – Приват банк займає 15 позицію). Під надійністю 
банку, на думку «Форіншурер», слід розуміти «здатність фінансового інституту протистояти несприятливим 
факторам; однак надійність і ймовірність дефолту – поняття різні: банк, що має високий рівень надійності, 
може зіткнутися з найсильнішим впливом негативних і малопередбачуваних факторів, які здатні призвести 
до його банкрутства, в той час як банк із задовільним рейтингом продовжить працювати, оскільки в результа-
ті збігу обставин уникне впливу негативних факторів; також необхідно враховувати політичні ризики» [26]. 

У рейтингу стійкості банків за 1 квартал 2015 р. за даними порталу «Мінфін» майже ті ж самі банки: 
Райффайзен банк Аваль, Креді Агріколь Банк, ПроКредит Банк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Укрексімбанк, Кре-
добанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Сбербанк Росії. Загальний рейтинг стійкості базується на основі оцінок: 
стійкості до стресу, лояльності клієнтів / вкладників, коригування експертів1 . Він розраховується експер-
тами «Мінфіну» на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел (у рейтинг включено банки перших 
трьох груп за класифікацією НБУ, а також невеликі банки з портфелями роздрібних депозитів від 1 млрд 
грн) [27]. В табл. 6 показано динаміку щоквартальних оцінок складової стійкості до стресу та виділено позиції 
системно важливих банків у рейтингу.

Таблиця 6
Топ-10 банків із найвищим оцінками стійкості до стресу за версією порталу «Мінфін»

Банк 2015 – 1 кв. Банк 2014 – 4 кв. Банк 2013 – 4 кв.

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 4,4 ВТБ Банк 4,07 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 4,4

ОЩАДБАНК 3,9 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 3,84 УПБ 4,0

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3,7 ПРИВАТБАНК 3,80 ПРИВАТБАНК 4,0

ПРОКРЕДИТ БАНК 3,7 IНДУСТРІАЛБАНК 3,68 ТЕРРА БАНК 4,0

КРЕДOБАНК 3,7 СБЕРБАНК РОСІЇ 3,65 АЛЬФА-БАНК 3,9

УКРСОЦБАНК (UniCredit 
Bank™) 3,7 УКРСИББАНК 3,58 СБЕРБАНК РОСІЇ 3,8

ПРАВЕКС-БАНК 3,4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ 3,51 ПРОКРЕДИТ БАНК 3,8

УКРЕКСІМБАНК 3,2 ПУМБ 3,46 ДЕЛЬТА БАНК 3,8

ПРОМІНВЕСТБАНК 3,2 АЛЬФА-БАНК 3,44 УНІВЕРСАЛ БАНК 3,8

МЕГАБАНК 3,2 ОЩАДБАНК 3,44 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК 3,8

Джерело: складено за даними порталу «Мінфін» [27].

Примітка: згідно з методикою «Мінфін» фінансові установи отримують бал від 1 до 5 залежно від показників, що харак-
теризують їх стресостійкість та лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої 
підтримки, приріст вкладів, платіжна репутація тощо 

Враховуючи зростаючу роль групи системно важливих банків (що наочно підтверджується на рис. 5 ди-
намікою основних показників їх розвитку як левової частки БС – активів, капіталу, залучених коштів клі-
єнтів), оцінка їх стійкості є надзвичайно важливою, тому НБУ має більш чітко відслідковувати їх проблеми, 
вживати адекватних заходів.   

1 Під час складання середньої експертної оцінки враховувалися думки аналітиків рейтингового агентства «Експерт-
Рейтинг», «Українського кредитно-рейтингового агентства» та «Національного рейтингового агентства «Рюрик «, а також 
інвестиційної компанії Dragon Capital.
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Рис. 5. Динаміка основних показників розвитку групи системно важливих банків,  
% до сукупного обсягу за банківською системою

Джерело: складено за даними НБУ

Проранжовані за складовою «стійкості до стресу» оцінки 8 системно важливих банків, що наведе-
ні у табл. 7, вказують на хитку позицію окремих банків. Так, станом на кінець 4 кварталу 2014 р. два банки 
«Дельта» та УКРСОЦБАНК мали бальні оцінки нижчі 3,0, що, на думку експертів, властиво групі проблемних 
банків [11]. «Кризову ситуацію» у їх діяльності було вирішено через введення тимчасової адміністрації і ку-
півлю іноземним банком (UniCredit Bank™). Однак низькі бальні оцінки у 1 кварталі 2015 у ПРИВАТ БАНКУ 
та СБЕРБАНКУ РОСІЇ вказують на  наявність проблем у двох інших системних банків країни. Підтверджен-
ням негараздів, зокрема, у ПРИВАТ БАНКУ та ОЩАДБАНКУ, стало зниження агентством Fitch 10 рейтингу 
дефолту до рівня С за їх валютним борговим зобов’язанням. 

Таблиця 7
Бальні оцінки стійкості до стресу системно важливих банків України у рейтингу «Мінфін»

Стійкість до стресу 2012 – 
4 кв.

2013 – 
1 кв.

2013 –
2 кв.

2013 – 
3 кв.

2013 – 
4 кв.

2014 – 
1 кв.

2014 – 
2 кв.

2014 – 
3 кв.

2014 – 
4 кв.

2015 –
1 кв.

ОЩАДБАНК 4,20 3,80 3,60 3,80 3,90 3,80 3,80 4,10 3,44 3,90

ПРИВАТБАНК 3,60 3,80 4,00 3,80 4,00 3,70 4,00 3,90 3,80 2,70

ПРОМІНВЕСТБАНК 3,90 3,90 3,10 3,10 3,60 3,60 3,40 3,60 3,19 3,20

РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ 3,60 3,30 3,70 3,90 3,90 3,40 3,10 3,20 3,51 3,70

СБЕРБАНК РОСІЇ 3,80 3,80 3,80 3,80 3,60 3,10 3,90 3,90 3,65 2,50

УКРЕКСІМБАНК 4,20 3,70 3,60 3,80 3,80 3,80 4,10 3,10 3,27 3,20

УКРСОЦБАНК (UniCredit 
Bank™) 3,50 3,50 3,40 3,40 3,70 3,40 3,60 2,90 2,78 3,70

ДЕЛЬТА БАНК 3,40 3,90 3,80 3,70 3,90 3,90 3,70 3,70 2,96

Джерело: складено за даними порталу «Мінфін» [27]

Враховуючи, що стійкість – це широка комплексна характеристика банківської системи, на яку впли-
вають багато внутрішніх та зовнішніх факторів, варто виділити проблеми, які до кінця 2015 року будуть про-
довжувати формувати ризики для її забезпечення. Найбільш актуальними для банків (за відсутності карди-
нального покращання макроекономічної ситуації в країні – падіння ВВП, високої інфляції, коливання курсу 
гривні) у другій половині року будуть питання:
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зменшення капіталу БС і банкрутство окремих банків (оскільки продовжується стрес-тестування но- –
вої групи банків, а для тих, хто вже його пройшов, джерела докапіталізації практично вичерпані);

зростання простроченої заборгованості за кредитами (внаслідок погіршення платоспроможності клі- –
єнтів банків);

низької кредитної активності (яку стримуватимуть високі процентні ставки та низька платоспро- –
можність клієнтів);

дуже повільне відновлення зростання залучених коштів юридичних і фізичних осіб (а у разі виник- –
нення паніки – активізація відтоку коштів із банків, конвертація гривні в готівкову іноземну валюту);

відсутність взаємоузгодженої та прозорої політики НБУ, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, що не- –
гативно впливатиме на формування довіри до банківської системи [11–12].

Активна діяльність Національного банку з виведення з ринку неплатоспроможних фінансових установ 
і підвищення капіталізації є кроками з «вирішення проблем минулого», а сьогодні, як підкреслюють фахівці, 
надзвичайної важливості вже набуває другий етап реформи, на якому відбувається «закладання фундаменту 
для стабільного розвитку» [13]. Успішність реалізації всіх етапів реформи фінансового сектора буде серед ін-
шого залежати від кроків як самих банків, так і НБУ по забезпеченню стійкості системи, де, однак, не до кінця 
вирішеними залишаються питання щодо формування множини показників, методів у системі її оцінювання, 
обґрунтування вибору інструментарію впливу на різні групи банків, що потребує детального аналізу та емпі-
ричного підтвердження й визначає перспективи подальших досліджень.
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СпЕЦИфІКА пОДАТКОВОгО ОБСлУгОВУВАННЯ  
ВЕлИКИх плАТНИКІВ пОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Ватаманюк О. С.  

Анотація. У статті досліджено специфіку податкового обслуговування великих платників податків в Україні. 
З цією метою автором розглянуто організаційну структуру податкових органів, що здійснюють податкове супрово-
дження великих платників в Україні. Обґрунтовано склад ризиків щодо виконання великими платниками податкового 
обов’язку. Охарактеризовано головні переваги запровадження персоніфікованого підходу до обслуговування великих 
підприємств. Систематизовано основні види послуг, які надаються великим платникам спеціалізованими податко-
вими інспекціями, а також окреслено, у чому полягає сутність податкового супроводження цієї категорії платників 
податків.

Ключові слова: великі платники, спеціалізовані державні податкові інспекції, податкове обслуговування, подат-
кове супроводження.

СпЕЦИфИКА НАлОгОВОгО ОБСлУЖИВАНИЯ  
КРУпНЕЙШИх НАлОгОплАТЕлЬЩИКОВ В УКРАИНЕ

Ватаманюк О. С.  

Аннотация. В статье исследована специфика налогового обслуживания крупных налогоплательщиков в Украи-
не. С этой целью автором рассмотрена организационная структура налоговых органов, осуществляющих налоговое 
сопровождение крупнейших плательщиков в Украине. Обоснован состав рисков по выполнению крупнейшими платель-
щиками налогового долга. Охарактеризованы главные преимущества внедрения персонифицированного подхода к об-
служиванию крупных предприятий. Систематизированы основные виды услуг, которые предоставляются крупней-
шим налогоплательщикам специализированными налоговыми инспекциями, а также обозначено, в чем заключается 
сущность налогового сопровождения этой категории налогоплательщиков.

Ключевые слова: крупнейшие налогоплательщики, специализированные государственные налоговые инспекции, 
налоговое обслуживание, налоговое сопровождение.
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THE SPECIFICITY OF PROVIDING TAX SERVICES  
FOR LARGE TAXPAYERS IN UKRAINE
O. Vatamaniuk

Abstract. In the article the specificity of providing tax services for large taxpayers in Ukraine has been studied. With this 
purpose, the author considered the organizational structure of the tax authority bodies, which carry out the tax support of large 
taxpayers in Ukraine. The structure of risks of tax compliance by large taxpayers has been substantiated. The main advantages of 
introducing the personalized approach to large enterprises tax support have been characterized. The basic services provided by the 
specialized tax inspections for large taxpayers and essence of the tax support for this category of taxpayers have been outlined.

Keywords: large taxpayers, specialized state tax inspections, tax service, tax support.

Упродовж останніх десятиріч у багатьох країнах світу відбувалися необоротні зміни в усіх ланках на-
ціональної економіки, зумовлені змінами в суспільно-політичному житті, активізацією зовнішньополітичної 
діяльності, посиленням ринкових перетворень у країнах, які сприяли підвищенню загального рівня добробуту 
населення та усуненню соціально-економічних протиріч. Одним із найбільш важливих і глибинних перетво-
рень, проведених розвинутими державами, а пізніше за їхнім прикладом і країнами, що розвиваються, стала 
податкова реформа, спрямована на підвищення операційної ефективності податкової системи та розширен-
ня переліку послуг, що надаються платникам податків органами стягнення. Результатом нововведень стало 
запровадження нової організаційної структури податкових органів, яке виявилося у сегментації платників 
податків, а у подальшому – у появі спеціалізованих податкових офісів по роботі з великими платниками по-
датків.

Хоча у фаховій літературі вже знайшли своє відображення напрями підвищення ефективності функціо-
нування органів стягнення, що обслуговують великих платників податків (ВПП), за авторством Л. О. Соловйо-
вої, О. Ю. Тімарцева, В. П. Гоя, Т. В. Василькової та І. О. Горленка, слід зауважити, що методика обслуговування 
ВПП в Україні ґрунтується переважно на досвіді розвинутих країн і сформована відповідно до рекомендацій 
міжнародних організацій, що підкреслює важливість вивчення практичного аспекту супроводження великих 
платників з метою розвитку наукової думки щодо його подальшого вдосконалення у нашій державі.

Отже, мета даного дослідження полягає у визначенні специфіки податкового обслуговування великих 
платників, що потребує окреслення основних принципів роботи податкових органів із цією категорією плат-
ників, їх організаційною структурою, а також основними видами послуг, що надаються ВПП у процесі адміні-
стрування обов’язкових платежів.

Для кращого розуміння завдань дослідження слід конкретизувати, які підприємства належать до кате-
горії ВПП в Україні. Згідно з Податковим кодексом, великий платник податку – це юридична особа, у якої об-
сяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні звітні квартали перевищує п’ятсот мільйонів 
гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за 
справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів 
гривень. Підприємства, які відповідають критеріям ВПП, підлягають включенню до Реєстру великих плат-
ників податків [1]. Зокрема, до Реєстру ВПП на 2015 р. включено 1978 підприємств і організацій різної форми 
власності та організаційно-правової форми [3].

Основними ознаками податкових надходжень, сплачуваних ВПП, є стабільність, безперервність і три-
валість, що у свою чергу забезпечує стабільність бюджетного механізму та реальну можливість цільового 
використання державних коштів. Отже, існує пряма залежність між прибутковістю великих платників і на-
повнюваністю державного бюджету, у зв’язку з чим виникає потреба в налагодженні стійких партнерських 
відносин держави та великих платників [5, с. 209]. Водночас рівень складності здійснюваних трансакцій, який 
характеризує ВПП як окрему категорію платників, вимагає від них дотримання найвищих професійних і кор-
поративних стандартів, пов’язаних із веденням обліку та складанням звітності, що є особливо актуальним, 
враховуючи заплутаність форм ухилення від оподаткування, притаманних ВПП [13, с. 14].

Ризики ж щодо виконання податкового обов’язку ВПП, з точки зору податкових органів, виникають уна-
слідок дії таких факторів їхньої господарської діяльності: офшорна бізнес-активність; спрямованість подат-
кової стратегії підприємства на мінімізацію обсягів обов’язкових платежів; наявність великих за обсягами 
масивів фінансової звітності, формування якої пов’язане з необхідністю розрахунку податкових зобов’язань 
ВПП і яка підлягає подальшому опрацюванню органами стягнення; відмінність у методології обчислення та, 
відповідно, між розмірами прибутку, обчисленого за результатами бухгалтерського та податкового обліків 
[12, с. 55].
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Беручи до уваги, що в організації процесу оподаткування ключова роль належить так званим подат-
ковим адміністраторам, є підстави стверджувати, що досягнення максимального результату при справлянні 
обов’язкових платежів із ВПП високою мірою залежить від ефективності роботи податкових органів. Зокре-
ма, ефективність податкового супроводження великих платників виявляється через залучення спеціалізо-
ваними органами, уповноваженими на їх обслуговування, максимального обсягу платежів, зокрема шляхом 
запобігання ухиленню від оподаткування.

Ключовою установою, на яку покладено реалізацію єдиної державної податкової політики у сфері су-
проводження великих платників податків виступає Міжрегіональне головне управління Державної фіскаль-
ної служби України – Центральний офіс з обслуговування великих платників (ЦО з ОВП). Основною метою 
створення ЦО з ОВП у 2012 р. [2] було:

забезпечення 100 % добровільної сплати задекларованих податкових зобов’язань великими платни- –
ками податків;

недопущення участі великих платників податків у різних схемах ухилення від оподаткування; –
розширення бази оподаткування за рахунок залучення до оподаткування тіньових коштів; –
підтримка та заохочення платників податків у їхньому бажанні виконати свої податкові обов’язки та  –

проводити підприємницьку діяльність у межах правового поля України.
Центральний офіс з обслуговування ВПП здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпо-

рядковані йому спеціалізовані державні податкові інспекції (СДПІ) у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, 
Львові, Одесі, Донецьку та Луганську. Організаційна структура СДПІ суттєво відрізняється від структури 
державних податкових інспекцій районного рівня, оскільки має галузеву спрямованість. У кожному відділі 
СДПІ обслуговуються підприємства конкретної галузі національної економіки, де їм надають повний перелік 
податкових послуг – від первинної реєстрації до видачі довідок і проведення податкового аудиту [8, с. 48]. Для 
детального вивчення особливостей діяльності великих платників і впровадження нових форм роботи з ними 
у СДПІ було введено функцію «податкове супроводження великих платників податків» [11, с. 312].

Податкове супроводження ВПП полягає у виконанні спеціалізованою державною податковою інспек-
цією сукупності організаційних заходів, що включають в себе всі процеси щоденного податкового обслугову-
вання і контролю за діяльністю платників податків, спрямовані на створення умов для забезпечення повноти 
та своєчасності сплати ними податків і зборів до бюджетів. Воно передбачає дотримання таких принципів, як: 
компетентність, орієнтованість на платника податків, неупередженість, тобто недопущення будь-яких про-
явів податкової дискримінації, об’єктивність – урахування всіх факторів, що впливають на поведінку плат-
ника податків, а також доступність – забезпечення платникам можливості отримання комплексу послуг, що 
надаються податковими органами [6].

Основними складовими структури СДПІ з роботи із ВПП є управління податкового супроводження під-
приємств сфери матеріального виробництва і невиробничої сфери та відповідні галузеві відділи. Основну ді-
яльність за всіма видами податків у галузевих відділах СДПІ виконують галузеві команди спеціалістів від-
повідно до індивідуальної програми обслуговування платника. Галузеві відділи очолює координатор, за яким 
закріплено групу ВПП, утворену за ознакою приналежності до однієї з галузей національної економіки. Ко-
ординатор налагоджує роботу галузевого відділу, до якої за необхідності можуть також залучатися експерти, 
які відповідають за грамотне застосування податкового законодавства на практиці [8, с. 49; 10; с. 10]. Така 
форма співпраці надає можливість фахівцям податкової служби глибше зрозуміти специфіку діяльності під-
приємств, що оподатковуються, вивчити їх виробничий процес, організувати на необхідному рівні адміністру-
вання податків і зборів, провести якісний аналіз фінансово-господарської діяльності, налагодити партнерські 
відносини між СДПІ та платниками податків, підтримувати високу податкову дисципліну та розвивати галу-
зеві зв’язки [4, с. 68].

У процесі податкового супроводження великих платників спеціалізованими державними податковими 
інспекціями надається близько 25 видів послуг, основна мета яких полягає у налагодженні партнерських від-
носин податкових органів і платника. Всі ці послуги умовно можна поділити на такі, що мають превентивний 
характер, тобто спрямовуються на створення оптимального податкового клімату для підприємства, а також 
послуги імперативного характеру, об’єктивна необхідність яких обумовлена процесом адміністрування ВПП. 
До так званих «превентивних» послуг слід віднести проведення роботи, спрямованої на подолання деклару-
вання від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток. Зокрема, з метою подолання збит-
ковості підприємства та залучення до сплати податку на прибуток, персонал СДПІ спільно із керівництвом 
юридичної особи здійснюють:

аналіз причин виникнення збитків та їх динаміки з моменту виникнення; –
аналіз показників бухгалтерської звітності в динаміці; –
аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи і встановлених порушень; –
організацію проведення «круглих столі – в», нарад із керівництвом підприємства щодо недопущення 

збитковості.
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Якщо у наданні консультативних послуг прерогатива належить відділу масово-роз’яснювальної робо-
ти та звернень громадян, то у наданні послуг імперативного характеру чимала роль відводиться фахівцям 
Управління інформатизації процесів оподаткування (рис. 1).

Серед інших послуг, призначених забезпечити максимальну мобілізацію податків, а також приведення 
фінансово-господарської діяльності ВПП у відповідність до податкового законодавства, передбачено:

надання повідомлень про взяття на облік органом ДФС рахунків, відкритих платнику податків у фі- –
нансовій установі, що має на меті виключення фактів порушення чинного законодавства, – фахівцями підроз-
ділу реєстрації та обліку платників податків;

надання послуг із проведення звірок за особовим рахунком платника нарахованих і сплачених сум  –
податків, сум наявної переплати по податкам для усунення розбіжностей по обліку підприємства та обліковій 
картці – фахівцями підрозділу обліку та звітності;

видача платнику податків довідок про відсутність заборгованості по податкам, зборам та контроль  –
надходжень податків і зборів – фахівцями підрозділів обліку та звітності, підрозділу погашення простроче-
них податкових зобов’язань та безпосередньо координатором тощо.

Загалом, на наш погляд, ефективність податкового супроводження великих платників СДПІ в Україні 
є досить високою, однак навіть за умов індивідуалізованого підходу успішність податкового обслуговуван-
ня великих платників багато у чому залежить від рівня податкового навантаження в країні, питання щодо 
пропорційності та рівномірності якого на регіональному рівні залишається невирішеним [9, с. 27]. Крім цього, 
нагального розв’язання потребує також проблема сталого розвитку національної економіки України та роз-
робка заходів сприяння інвестиційній діяльності підприємств усіх її галузей [7, с. 95].

Здійснення процедури з укладення договорів 
про визнання електронно-цифрового підпису 

з платниками податків

Методична допомога 
платникам при 
встановленні та 

користуванні 
безкоштовного 

програмного 
забезпечення 

«Податкова звітність» 

Приймання Декларації про валютні цінності, доходи 
та майно, що належать резиденту України і знаходяться 

за її межами. Засвідчення довідки про проведене 
декларування валютних цінностей, доходів і майна, що 
належать резиденту України і знаходяться за її межами

За запитом платника 
дублювання 

надсилання платникам 
квитанцій про 

отримання податкової 
звітності засобами 

телекомунікаційного 
зв'язку

Приймання довідки про відсутність у суб'єктів 
підприємницької діяльності за межами України 

валютних цінностей та майна

Приймання податкової звітності платника 
податків в електронному вигляді засобами 

телекомунікаційного зв'язку

Реалізація можливості отримання платником 
електронного повідомлення з Єдиного 

реєстру податкових накладних і відомостей 
щодо розбіжностей у податковій звітності 

з ПДВ

Обмін посиленими сертифікатами відкритих 
ключів СДПІ з платниками податків

Сектор супроводження баз даних Сектор ведення та захисту податкової 
звітності

Управління інформатизації 
процесів оподаткування

Фахівець у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності

Рис. 1. Перелік імперативних послуг, що надаються великим платникам податків  
у спеціалізованих державних податкових інспекціях

Організаційні ж ускладнення процесу податкового супроводження великих платників можуть вини-
кати на двох етапах: при підборі персоналу, який би відповідав кваліфікаційним вимогам займаної посади, 
зокрема, координатора галузевого відділу, а також при безпосередньому погашенні податкових зобов’язань 
великими платниками, що проте більшою мірою залежить від оптимальності самого механізму нарахуван-
ня конкретного податку та від податкової стратегії платника. Зниження рівня впливу зазначених факторів 
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потребує комплексного підходу, зокрема вдосконалення операційної діяльності спеціалізованих податкових 
органів. Саме цій проблематиці буде присвячено майбутні дослідження.
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АНТИМОНОпОлЬНА пОлІТИКА В СИСТЕМІ  
ДЕРЖАВНОгО РЕгУлюВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
Кирилюк А. О.

Анотація. Виявлено взаємозв’язки антимонопольної політики та антимонопольного регулювання з різними 
елементами державного регулювання економіки в системі економічної політики держави. Розглянуто державне регу-
лювання економіки як ключовий елемент економічної політики держави. Визначено, що система державного регулю-
вання економіки має складну структуру, а також, що елементи державного регулювання тісно взаємопов’язані та 
впливають один на одного. Виокремлено антимонопольну складову державного регулювання як одну з ключових скла-
дових для забезпечення розвитку ринкової економіки, конкурентних відносин і, як наслідок, розвитку економіки взагалі. 
Під час дослідження було встановлено взаємозв’язок антимонопольної політики та антимонопольного регулювання 
з іншими елементами державного регулювання.

Ключові слова: державне регулювання економіки, елементи державного регулювання, антимонопольна політи-
ка, антимонопольне регулювання.

АНТИМОНОпОлЬНАЯ пОлИТИКА В СИСТЕМЕ  
гОСУДАРСТВЕННОгО РЕгУлИРОВАНИЯ эКОНОМИКИ
Кирилюк А. А.

Аннотация. Выявлены взаимосвязи антимонопольной политики и антимонопольного регулирования с разны-
ми элементами государственного регулирования экономики в системе экономической политики государства. Рас-
смотрено государственное регулирование экономики как ключевой элемент экономической политики государства. 
Определено, что система государственного регулирования экономики имеет сложную структуру, а также, что 
элементы государственного регулирования тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Выделена антимонополь-
ная составляющая государственного регулирования как одна из ключевых составляющих для обеспечения рыночной 
экономики, конкурентных отношений и развития экономики в целом. В результате исследования была установлена 
взаимосвязь антимонопольной политики и антимонопольного регулирования с другими элементами государствен-
ного регулирования.

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, элементы государственного регулирования, анти-
монопольная политика, антимонопольное регулирование.

ANTITRUST POLICY IN THE SYSTEM  
OF STATE REGULATION OF ECONOMY
A. Kyryliuk

Abstract. The aim of the article is to identify the relationship of antitrust policy and antitrust regulation with different 
elements of state regulation of economy in the state economic policy system. The paper considers state regulation of economy 
as a key element of economic policy. It has been determined that the system of state regulation of economy has a complex 
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structure and that all elements of state regulation are closely interrelated and influence each other. The antitrust component of 
state regulation was defined as a key component of the market economy, competitive relations and as a result of the economic 
development as a whole. The study has determined the relationship of antitrust policy and antitrust regulation with other elements 
of state regulation.

Keywords: state regulation of economy, elements of state regulation, antitrust policy, antitrust regulation.

За умов ринкової економіки державне регулювання є невід’ємною складовою економічної політики 
будь якої держави. Державне регулювання економіки обумовлено неспроможністю ринкової економіки са-
мостійно вирішувати проблеми розвитку ринкових відносин та забезпечити сталий економічний розвиток. 
І саме антимонопольна його складова спрямована на створення сприятливих умов функціонування всіх 
суб’єктів господарювання, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, розви-
ток ринкових відносин, а також забезпечення функціонування економіки відповідно до нагальних потреб 
суспільства.

Проблемами державного регулювання економіки взагалі і його антимонопольною складовою займалося 
багато вчених, таких як: Кизим М. [1], Супрун В. [2], Венгер В. [2], Соловйова О. [3], Іванов Ю. [4], Тищенко А. 
[4], Дробитько Н. [4], Головко О. [4], Чистов С. [5], Гусєва М. [6], Прохорова В. [7], Дерій Ж. [9], Зосименко Т. [9], 
Мороз О. [10], Несен Л. [10], Філатова Л. [10], Клименко А. [11], Балабан О.[12], Саніхметова Н. [13] та ін. Але, 
незважаючи на ґрунтовні дослідження цього питання, взаємозв’язок антимонопольної політики з іншими еле-
ментами державного регулювання досліджено не повністю, і це питання потребує узагальнення.

Метою робити є виявлення взаємозв’язків антимонопольної складової державного регулювання еконо-
міки з іншими його елементами, а також встановлення характеру взаємного впливу антимонопольної політи-
ки та інших елементів державного регулювання.   

На думку Кизима М. [1], ефективне функціонування ринкової економіки, незважаючи на властиві їй са-
моорганізацію та саморегулювання, неможливе без державного регулювання економічних та соціальних про-
цесів на рівні суспільства, регіонів та суб’єктів господарювання [1, c. 36].

У продовження цієї думки Супрун В. [2] та Венгер В. [2] зазначають, що сам по собі ринковий механізм 
неспроможний розв’язати всі проблеми, що постають перед державою. Саме тому держава повинна брати на 
себе функції державного регулювання економіки [2, с. 21].

У підтримку цього тлумачення Соловйова О. [3] наголошує, що державне регулювання – обов’язковий 
компонент сучасної економічної політики, що визначає розвиток національного бізнесу будь-якої держави, 
а також є обов’язковим компонентом сучасної економічної політики, що визначає розвиток та стабільність 
будь-якої держави. Роль держави як суб’єкта регулювання ринкової економіки визначається як основна тема 
сучасної економічної теорії [3, c. 4].

Державне регулювання охоплює всі напрямки суспільного виробництва. Державне регулювання еко-
номіки – це складний, неоднорідний процес впливу держави на суб’єкти господарювання шляхом реалізації 
політичних, економічних та інших заходів для забезпечення загального соціально-економічного розвитку су-
спільства.

Можна сказати, що державне регулювання залежить від багатьох факторів у кожному окремому випад-
ку, і тому слід розглянути цілі, кінцеву мету його застосування та шляхи її досягнення. Але варто зазначити, 
що в будь-якому випадку цілі державного регулювання економіки безпосередньо залежать від економічної 
політики держави у певний час її існування і можуть змінюватися у процесі розвитку ринкових відносин.

Кизим М. [1] зазначає , що державне регулювання економіки базується на засадах економічної політи-
ки та здійснюється через низку заходів. А економічна політика, у свою чергу, ґрунтується на стратегічних 
цілях держави, які відображають інтереси всіх громадян і спрямовані на розвиток суспільства й добробут 
його членів. До того ж він зазначає, що економічна система суспільства має складну структуру і включає зна-
чну кількість підсистем (галузі, сфери тощо), які постійно функціонують, що виявляється в різноманітних 
соціально-економічних процесах [1, c. 32].

Для забезпечення розвитку та ефективного функціонування економіки в цілому державне регулювання 
має охоплювати всі ці галузі та сфери господарювання держави.

І як складний та багатосторонній механізм, що включає в себе велику кількість елементів і служить для 
досягнення цілей економічної політики держави, опираючись на дослідження Іванова Ю. [4], Тищенко А. [4], 
Дробитько Н. [4], Головко О. [4], Чистова С. [5], Гусєва М. [6] та Прохорової В. [7], структуру державного регу-
лювання можна показати таким чином (рис. 1).

Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства України, а саме Господарського кодексу [8], 
економічна політика та елементи державного регулювання економіки, що визначаються державою, мають 
дещо відмінний вигляд. Економічна політика будь-якої держави може бути унікальною залежно від соціально-
культурних, економічних, політичних, історичних чи інших особливостей держави. Так, Дерій Ж. [9] та Зоси-
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менко Т. [9] дотримуються думки, що кожна держава має обирати індивідуальну стратегію державного регу-
лювання залежно від її соціально-економічного та технічного розвитку, а також національних традицій. 

Мороз О. [10], Несен Л. [10], Філатова Л. [10] стверджують, що процес формування ринкових відносин та 
національної економічної політики відбувався в різних країнах упродовж тривалого часу з високим рівнем 
конфліктності й суперечливості [10, с. 21].

А ось Клименко А. [11] зазначає, що державне регулювання у різних країнах передбачає врахування 
культурних особливостей, що дозволяє визначити, в якому напрямку варто коригувати підхід державного 
регулювання.

І, як вважає Соловйова [3], державне регулювання можна уявити як складний, багато в чому неви-
значений процес. Тому що його результативність залежить від багатьох взаємозалежних об’єктивних та 
суб’єктивних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Внаслідок чого державному регулю-
ванню притаманний імовірнісний характер у реалізації заходів. І ця ймовірність тим більше, чим сприятливі-
ше до сприйняття сам об’єкт регулювання [3, c. 73].

  

Регіональна політика

Структурна політика

Інноваційна політика Інвестиційна політика
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Галузева політика
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Промислова політика Регуляторна політика
Інституційна 
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Рис. 1. Взаємозв’язок елементів державного регулювання

Також варто зазначити думку Балабан О. [12] про те, що мета державного регулювання на кожному іс-
торичному етапі розвитку економіки залежить від багатьох обставин і, у першу чергу, від ступеня загального 
розвитку економіки.

Але, незважаючи на відмінності підходів до структури державного регулювання економіки та еко-
номічної політики, державне регулювання являє собою складний механізм взаємодії різних політик дер-
жави. Воно охоплює весь комплекс заходів держави стосовно взаємозв’язку між державними органами 
влади, суб’єктами господарювання та суспільством. Елементи державного регулювання економіки тісно 
взаємопов’язані між собою, впливають один на одного та потребують комплексної оцінки їхнього функціону-
вання. До того ж кожен елемент державного регулювання являє собою складну структуру і може включати 
в себе безліч підсистем. 

Розглядаючи державне регулювання економіки, варто зазначити його антимонопольну складову. Ан-
тимонопольна політика є важливою складовою будь якої моделі державного регулювання. Вона забезпечує 
розвиток ринкових відносин, запобігає розвитку монополізму та сприяє розвитку конкурентного середовища 
країни.

Саніхметова Н. [13] стверджує, що антимонопольне регулювання є найважливішим елементом держав-
ного регулювання економіки, що ґрунтується на законодавстві та полягає у застосуванні антимонопольними 
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та іншими державними органами правил формування і сприяння конкурентному середовищу з метою ефек-
тивного функціонування конкуренції в ринковій економіці.

Антимонопольне регулювання є одним із ключових елементів державного регулювання економіки, його 
також можна назвати і безпосередньо регулятором, інструментом державного регулювання. Реалізація анти-
монопольного регулювання відбувається шляхом реалізації цілого комплексу інструментів та заходів анти-
монопольної політики.

Крім того, антимонопольна політика також має розглядатися у зв’язку з іншими елементами державно-
го регулювання економіки. На неї впливають елементи державного регулювання, що являють собою ключові 
елементи державної економічної політики загалом, та вона впливає на елементи, що забезпечують ефективне 
функціонування ринкових відносин. 

Економічна політика держави визначає напрям державного регулювання економіки, і тому різні еле-
менти державного регулювання можуть по-різному впливати один на одного у різних країнах, залежно від 
інституціональних умов їх функціонування. Але базові елементи взаємозв’язку антимонопольної політики 
з  іншими складовими державного регулювання економіки можна подати таким чином (табл. 1).

Таблиця 1
Взаємозв’язок антимонопольної політики з іншими елементами державного регулювання економіки

Політика Зміст політики Вплив на антимонопольну політику

Промислова

Спрямована на розвиток промисловості в цілому та 
окремих (пріоритетних) її галузей, інституційні пере-
творення, такі як приватизація, реформа монополій, 
підтримка розвитку малого та середнього бізнесу тощо 

Підтримка та розвиток малого та середнього бізне-
су, контроль за монополізацією

Структурна Формування необхідних загальнодержавних, внутріш-
ньогалузевих, міжгалузевих та регіональних пропорцій 

Розвиток тих структурних елементів національної 
економічної системи, які забезпечують формування, 
розвиток і підтримку конкурентних відносин

Інституціональна
Формування нових або трансформація наявних інсти-
тутів, які впливають на розвиток економічної системи 
суспільства

Створення сприятливих умов функціонування 
суб’єктів господарювання, інститутів контролю  
та розвитку конкурентних відносин 

Регіональна
Діяльність із управління економічним, соціальним, 
екологічним і політичним розвитком країни в регіо-
нальному аспекті

Визначення антимонопольної політики з урахуван-
ням регіональних потреб розвитку конкурентних 
відносин та монополізації  

Галузева

Удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих 
пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які ви-
значають науково-технічний прогрес, забезпечують 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 
зростання рівня життя населення

Стимулювання чи стримування розвитку відповід-
них галузей економіки, що впливають на розвиток 
конкурентного середовища чи монополізації ринків

Регуляторна Вдосконалення правового регулювання господарських 
відносин між державою та суб’єктами господарювання 

Правове регулювання господарських відносин,  
у тому числі й антимонопольного регулювання, не-
допущення прийняття неефективних регуляторних 
актів, розвиток господарської діяльності 

Фінансова 
Сукупність заходів держави з організації та викорис-
тання фінансів для забезпечення економічного і соці-
ального її  розвитку

Встановлення податкових ставок, тарифів, звіль-
нення від оподаткування окремих галузей вироб-
ництва, територій, податкові пільги об’єктів впливу 
антимонопольного регулювання

Зовнішньо-
економічна Регулювання економічних відносин із іншими країнами

Стимулювання експорту / імпорту певних товарів та 
послуг, встановлення митних тарифів / зборів відпо-
відно до цілей антимонопольного регулювання 

Інвестиційна
Визначає основні напрями джерела та обсяги викорис-
тання капітальних вкладень в економіку, різні її сфери 
та галузі

Спрямування інвестицій у стратегічно важливі галузі 
економіки для забезпечення розвитку конкурентно-
го середовища та конкурентоспроможності вітчиз-
няних товаровиробників

Інноваційна

Комплекс принципів та взаємопідтримуючих еконо-
мічних, правових, організаційних і соціальних методів 
планування, стимулювання, регулювання та контролю 
процесів інноваційної діяльності в науково-технічній 
та виробничій сферах

Стимулювання інноваційної діяльності у стратегічно 
важливих галузях економіки для забезпечення роз-
витку конкурентного середовища 



 

28
Управління розвитком, № 3 (181), 2015

Антимонопольна політика відіграє значну роль у системі державного регулювання економіки. Воно тісно 
пов’язане з усіма елементами економічної політики держави і, головним чином, спрямована на досягнення 
певних цілей, поставлених державою у певний період часу. Також варто зазначити, що різні держави по-
різному підходять до питання державного регулювання економіки, а отже, мають свої особливості. 

Державне регулювання економіки являє собою важливий елемент функціонування та розвитку будь-
якої держави. Воно включає у себе велику кількість взаємозалежних елементів. Антимонопольна політика 
як складова державного регулювання економіки має бути спрямована на забезпечення ефективного функці-
онування економічної системи держави в цілому, що включає в себе розвиток ринкових відносин та ринкової 
економіки, і саме антимонопольне регулювання є ключовим елементом антимонопольної політики. 

Залежно від загальної економічної політики держави антимонопольна політика може бути спрямована 
як на боротьбу з монополізацією з метою захисту прав споживачів і недопущення необґрунтованого завищен-
ня цін, так і на укрупнення товаровиробників, незначне підвищення цін із метою поліпшення якості продукції 
та стимулювання економічного зростання [14].

Висновки: державне регулювання економіки є невід’ємною складовою функціонування будь-якої дер-
жави. Воно може різнитися залежно від певних інституційних умов функціонування економіки тієї чи іншої 
держави в певний період часу. Але, незважаючи на певні його особливості, головним завданням державного 
регулювання економіки є забезпечення економічного розвитку держави та створення сприятливих умов для 
функціонування всіх суб’єктів господарювання та розвитку суспільства. 

Державне регулювання являє собою складний, багатосторонній механізм, елементи якого взаємозалеж-
ні та багато в чому визначають напрям розвитку чи діяльності один одного.

Антимонопольна складова державного регулювання економіки також спрямована на досягнення загаль-
нодержавних цілей економічної політики та тісно переплітається з усіма елементами державного регулюван-
ня економіки. 

Варто зазначити, що антимонопольна політика знаходиться всередині структури державного регулю-
вання економіки, і її реалізація залежить від заздалегідь поставлених цілей. Головним чином антимонопольна 
політика визначається напрямом діяльності промислової, структурної, галузевої, регіональної, регуляторної 
та інституціональної політик залежно від особливостей функціонування економіки в певний період часу, ви-
окремлення ключових галузей, регіонів, товарних ринків, тощо, що потребують особливої уваги з боку анти-
монопольного регулювання.

Залежно від поставлених пріоритетів антимонопольне регулювання може визначати діяльність інших 
елементів державного регулювання економіки, таких як зовнішньоекономічна, фінансова, інноваційна та ін-
вестиційна політики, головним чином визначаючи пріоритетні напрями експортно-імпортних операцій, по-
даткового тиску чи податкових пільг на ключові суб’єкти господарювання тощо.

Перспективи подальшого розвитку: перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є погли-
блення вивчення питання взаємозв’язку антимонопольної політики з іншими елементами державного регу-
лювання економіки. 
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ЄВРОпЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ фІНАНСОВОгО КОНТРОлю  
НА РИНКУ ЖИТлОВОгО БУДІВНИЦТВА 
Суркова Ю. О.

Анотація. Недостатній рівень теоретичної розробки і обґрунтування практичних питань фінансового конт-
ролю і аудиту інвестицій у житлове будівництво знизив рівень його якості. Досліджено досвід організаційного за-
безпечення фінансового контролю держави в зарубіжних країнах та виявлено перспективні напрями адаптації як 
організаційного потенціалу – систем, процесів, процедур, необхідних для практичної контрольної діяльності, так 
і професійного кадрового потенціалу співробітників органів контролю та інформаційно-технічного забезпечення. До-
ведено важливість умілого поєднання фінансового контролю держави та діяльності самоврядних організацій будівель-
ників. Запропоновано шляхи реорганізації системи фінансового контролю на ринку житлового будівництва з метою 
створення передумов для мінімізації можливості здійснення незаконних фінансових операцій, шахрайства, відмивання 
грошей, створення фінансових пірамід та забезпечення цільового використання залучених коштів інвесторів.

Ключові слова: фінансування, житлове будівництво, зарубіжний досвід, фінансове розслідування, самоврядні бу-
дівельні організації.

ЕВРОпЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ фИНАНСОВОгО КОНТРОлЯ  
НА РЫНКЕ ЖИлИЩНОгО СТРОИТЕлЬСТВА 
Суркова Ю. А.

Аннотация. Недостаточный уровень теоретической разработки и обоснования практических вопросов фи-
нансового контроля и аудита инвестиций в строительство снизил уровень его качества. Исследован опыт орга-
низационного обеспечения финансового контроля государства в зарубежных странах и выявлены перспективные 
направления адаптации как организационного потенциала – систем, процессов, процедур, необходимых для практи-
ческой контрольной деятельности, так и профессионального кадрового потенциала сотрудников органов контроля 
и информационно-технического обеспечения. Доказана важность умелого сочетания финансового контроля государ-
ства и деятельности самоуправляемых организаций строителей. Предложены пути реорганизации системы финан-
сового контроля на рынке жилищного строительства с целью создания предпосылок для минимизации возможности 
осуществления незаконных финансовых сделок, мошенничества, отмывания денег, создания финансовых пирамид 
и обеспечения целевого использования привлеченных средств инвесторов.

Ключевые слова: финансирование, жилищное строительство, зарубежный опыт, финансовое расследование, 
самоуправляемые строительные организации.

THE EUROPEAN STANDARDS OF FINANCIAL CONTROL  
IN THE HOUSING CONSTRUCTION MARKET 
Yu. Surkova

Abstract. Lack of theoretical development and substantiation of practical issues in the field of financial control and audit 
of investment in housing construction has reduced its level of quality. The experience of organizational support of state financial 
control in foreign countries has been studied and the promising directions of adaptation as an organizational capacity – systems, 
processes and procedures necessary for practical control activities, as well as professional potential and skills of employees of 
control and information technology support authorities have been identified. The importance of proper combination of the state 
financial control and activity of self-regulated construction organizations has been proved. The ways for reorganization of the 
financial control system in the market of housing construction have been offered with the aim to create pre-conditions for mini-
mizing the possibility of illegal financial operations, swindle, money laundering, creation of financial pyramids and providing for 
a  targeted use of the attracted investors’ funds. 

Keywords: financing, house-building, foreign experience, financial investigations, self-regulated constructions organiza-
tions. 
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Розвиток інноваційних вітчизняних інститутів інвестування, зумовлений використанням фінансово-
кредитних механізмів, необхідність забезпечення універсальності, достовірності і прозорості фінансових по-
токів виокремив недостатній рівень теоретичної розробки й обґрунтування практичних питань фінансового 
контролю і аудиту інвестицій у житлове будівництво. Неузгодженість із загальновизнаними стандартами не-
залежності органів фінансового контролю створює ризики зниження довіри до контролю, закладає сумніви 
у його справедливості та легітимності. Застосування у поточних контрольних заходах застарілої методології 
призводить до того, що процес фінансового контролю сприймається не як партнерська діяльність, спрямована 
на мінімізацію втрат та усунення ризиків, а виключно як інструмент притягнення до відповідальності. Відсут-
ність належної координації та внутрішньої самоорганізації системи фінансового контролю держави призво-
дить до розбалансованості, часткового витіснення однієї спрямованості контрольних дій іншою, паралелізму, 
розпорошенню зусиль, що суттєво знижує ефективність контролю. «Серйозну проблему становить і відсут-
ність правових норм, що визначають відповідальність за невиконання представлень і приписів контролюючих 
органів, ненадання інформації з їх запитів, надання неповної чи недостовірної інформації, а також відмова від 
допуску на об’єкт, що перевіряється, без належної підстави» [1, с. 18]. 

Але прагнення України щодо європейської інтеграції зумовлюють необхідність приведення національ-
ної системи фінансового контролю держави у відповідність до Стратегічного плану INTOSAI (Міжнародної 
організації вищих органів фінансового контролю) на 2011–2016 рр. «Спільний досвід на користь всім», що ро-
бить доцільним переосмислення форм його реалізації в сучасних умовах ринку житлового будівництва. 

Окреслена проблематика є предметом досліджень відомих учених, серед яких М. Білуха, І. Басанцов,  
Л. Дікань, І. Дрозд, Г. Дмитренко, І. Стефанюк, В. Шевчук та ін. Незважаючи на наукове та практичне значен-
ня їх наукових праць, питання адаптації європейського досвіду організаційних механізмів здійснення фінан-
сового контролю держави на ринку житлового будівництва досліджені ще недостатньо, що й зумовило вибір 
теми статті. 

Метою статті є дослідження європейського досвіду організації та функціонування систем фінансового 
контролю держави та аналіз можливостей його творчої адаптації в умовах вітчизняного ринку житлового 
будівництва.

Підвищення ефективності фінансового контролю є важливою умовою максимального використання за-
ощаджень та розподілу інвестицій на користь житлового будівництва, гармонізації інтересів суб’єктів ринку. 
Тому існує нагальна потреба в посиленні аналітичних функцій, науково обґрунтованого зміщення пріоритетів, 
удосконаленні структури та урізноманітненні форм і методів фінансового контролю держави з метою під-
вищення та зміцнення його інституційної спроможності, функціональної ефективності та результативності. 
З метою забезпечення реалізації реформи фінансового сектора, передбаченої «Стратегією сталого розвитку 
«Україна-2020», затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015, існує нагальна по-
треба у формуванні системної і довершеної системи фінансового контролю на основі завершеності, уніфікації, 
прозорості, гласності та звітності. Імплементація має системно охопити процес щодо: підвищення а) інститу-
ційного та методологічного потенціалу фінансового контролю держави (повноважень, нормативно-правового 
забезпечення і контрольного середовища); б) організаційного потенціалу (систем, процесів, процедур, необ-
хідних для практичної контрольної діяльності); в) професійного кадрового потенціалу співробітників органів 
контролю та інформаційно-технічного забезпечення. 

З метою практичного виконання зобов’язань української сторони за Угодою про асоціацію Кабінет Мі-
ністрів 8 квітня 2015 року схвалив плани імплементації Директиви 2013/34/ЄС про річну фінансову, консолі-
довану та пов’язану звітність певних типів підприємств. З метою запобігання монополізації ринку, розвитку 
вільної конкуренції, зменшення його залежності від діяльності системно значущих інститутів регулятивні 
та контрольні стандарти мають враховувати специфіку малих і середніх компаній (середня ринкова капі-
талізація яких становить менше 100 млн євро), які складають ринок росту або «молодший ринок» – «SME» 
(SME growth market) [2]. Здійснюючи диференційований підхід до фінансового контролю на основі принципу 
«спочатку думай про мале» Стратегії «Європа 2020», а також згідно зі ст. 34 Директиви 2013/34/ЄС від малих 
підприємств не вимагається проводити аудит своїх фінансових звітів, що, безумовно, сприяє зменшенню їх 
операційних витрат [2]. Впровадження у національне законодавство України цих положень сприятиме вста-
новленню спрощених вимог до фінансової звітності і зменшенню регуляторного контролю для малих підпри-
ємств. Водночас посилюються вимоги щодо розкриття інформації для великих суспільно значущих компаній. 

У процесі обміну найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю на увагу заслуговує імп-
лементація таких положень Директиви 2014/56/ЄС: а) активні громадяни можуть надавати нову інформа-
цію, що може допомогти у виявленні та накладанні санкцій за недотримання правил, включаючи шахрайство, 
тому доцільним є створення механізмів, здатних надавати прийнятний захист не лише персональних даних,  
а й від неправомірної помсти [3]. За загальним правилом вищі аудиторські інституції (далі – SAI) не працюють 
на умовах анонімності або з використанням псевдонімів, але, коли чинне законодавство не забезпечує повного 
захисту інформаторів, вони можуть спробувати співпрацювати з ними на умовах анонімності. Сучасні техно-
логії створюють таку можливість, коли особа дистанційно повідомляє про факти корупції, а система автома-
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тично стирає цифровий слід. Окрім того, органи контролю мають пильно стежити за повідомленнями засобів 
масової інформації, де можуть міститися відповідні сигнали щодо можливих фінансових порушень, оскільки 
така інформація може надалі стати предметом професійного дослідження. 

Зазначимо, що у вітчизняній практиці діяльність численних контролюючих органів залишається неко-
ординованою належним чином, унаслідок чого відбувається дублювання їх функцій, залишається високим,  
а часом і надмірним, «контрольне» навантаження на підконтрольні суб’єкти» [1, c. 17]. У зв’язку з вищеозначе-
ним слід констатувати функціонування не системи фінансового контролю держави, а конгломерату розрізне-
них ланцюгів фінансового контролю [4, с. 10], які здійснюють одноманітні та недостатньо обґрунтовані дії щодо 
контролю фінансових установ, які використовують фінансово-кредитні механізми інвестування та фінансу-
вання житлового будівництва, тому важливого значення набуває удосконалення організаційної структури на 
основі створення єдиних: а) інформаційно-аналітичної системи; б) бази даних щодо фінансових порушень;  
в) системи підготовки кадрів та підвищення їхньої кваліфікації; г) стандартів і процедур діяльності. 

За умови зосередження наглядових і регуляторних функцій у одних і тих же посадових осіб, оскіль-
ки фінансовий контроль вбудований у систему регулювання, домінуванні підзаконного нормативного регу-
лювання контрольної діяльності щодо фінансових інститутів доцільним є передача функцій щодо прийнят-
тя нормативно-правових актів Міністерству фінансів, що дозволить ефективно розподілити повноваження, 
вирішити проблему поєднання в межах одного органу контролю правовстановлюючих і правозастосовних 
функцій, підвищити ефективність і якість регулювання й контролю, створити перешкоди для зловживань 
та додаткові гарантії забезпечення захисту прав фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучені у процес 
інвестування та фінансування житлового будівництва. 

Підлягають негайному перегляду організаційні підходи до проведення ревізії, доцільним є заміна прин-
ципу плановості у її проведення на принцип «раптовості» за власною ініціативою органу фінансового контролю 
на основі проведеного інформаційно-аналітичного аналізу шляхом: а) формування детального інформаційно-
го каталогу ризикових фінансових інструментів та операцій з їх чітким розподілом відповідно до законодавчо 
визначених фінансово-кредитних механізмів; б) розробки методик проведення ревізій за видами інвестуван-
ня, де у форматі «дорожньої карти» окреслено практичні контрольні дії. 

З метою подолання суттєвих недоліків доцільно здійснити оптимізацію функцій і повноважень органів 
державного фінансового контролю галузевої компетенції у складі Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України, а саме відділу практичного застосування законо-
давства з питань розвитку житлового будівництва Департаменту державних програм та розвитку житлового 
будівництва та сектора контролю, підпорядкованого заступнику міністра – керівнику апарату. 

Відсутність оперативного усунення виявлених порушень і належного реагування на відповідні інфор-
мації та вимоги, незабезпечення невідворотного покарання порушників фінансової дисципліни, що нівелює 
контрольну роботу, суттєво знижує її результативність. «Практика свідчить, що за відсутності у контрольних 
органів права прямого звернення до суду відшкодовується лише незначна частина виявлених збитків (10– 
20 % від загальної суми розкритих порушень)» [5, с. 4]. Виходячи з вищеозначеного, з метою імплементації 
міжнародних стандартів об’єктивно постає питання щодо наділення органів державного фінансового контр-
олю правом представляти інтереси держави у цивільному та арбітражному судочинстві. Зауважимо, що Ре-
гламентом ЄС № 596/2014 «Про ринкові зловживання» передбачено надання органам контролю широкого 
кола повноважень, у тому числі можливість: входити у приміщення з метою вилучення документів і даних 
у будь-якій формі; вимагати надання записів телефонних розмов, електронного зв’язку, трафіка даних тощо 
[6]. Тому доцільним є надання більш широких повноважень вітчизняним органам контролю, оскільки згідно 
з MІFІD-2 Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) може вимагати припинення діяльності 
інвестиційної фірми, що порушує відповідні норми, заморожувати або конфісковувати активи порушників, 
а також вимагати призупинення використання певного фінансового інструменту за умови існування ризиків 
нанесення збитків інвесторам. Так, Регламентом ЄС № 596/2014/ передбачено мінімальний перелік відпо-
відальності за ринкові зловживання, а саме: адміністративний штраф у розмірі трикратної величини вигоди, 
отриманої правопорушником, причому стосовно фізичних осіб максимальний розмір штрафу має становити 
не менш ніж 5 млн євро за маніпулювання ринком, а для юридичних осіб, відповідно, 15 млн євро, або 15 % 
річного обігу, оскільки негативні наслідки ринкових зловживань мають перевищувати потенційну вигоду пра-
вопорушників [5]. Ст. 7 Директиви 2014/57/ЄС передбачено введення кримінальної відповідальності, причому 
максимальний термін позбавлення волі за маніпулювання ринком повинен становити чотири роки. Юридичні 
особи можуть бути притягнуті до відповідальності за умови відсутності необхідного рівня контролю за діяль-
ністю підлеглих, до мір відповідальності слід віднести тимчасову або постійну дискваліфікацію, поміщення 
під судовий нагляд, ліквідацію інвестиційної компанії, втрату права на пільги тощо [7]. 

Окрім того, важливою є побудова такої системи публічного контролю, яка ґрунтується на державній 
політиці підтримки самоорганізаційних складових громадянського суспільства, запровадженні спеціальних 
інститутів громадського регулювання, що зумовлено загальною тенденцією ослаблення державного втручан-
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ня, розвитком соціального партнерства, в основі якого лежить ідея «сприйняття державним апаратом таких 
методів і прийомів контролю, які раніше були успішно випробувані в приватному секторі, а також підвищення 
вимог до демократичності управління» [8, с. 8]. Зміщення в ринкових умовах центру уваги із норм, що засно-
вані на забороні, на норми надання гарантованих державою можливостей забезпечення суб’єктам господарю-
вання взаємності своїх прав і відповідальності, спричинює зміну форм і методів контролю. Так, упровадження 
«м’якої» координації передбачає наведення на мету й корекцію напряму дій, а не прямі вказівки і здійснен-
ня жорсткого контролю, прагнення шляхом переконання змінити фінансову поведінку в бажаному напряму 
за допомогою таких інструментів, як стратегії, рекомендації експертів, матеріальне стимулювання у вигляді 
субсидій і санкцій, домінування пріоритету принципу «професійного фактору». Адже системною проблемою 
процесу інвестування та фінансування житлового будівництва є криза довіри, яка зумовлена розрізненістю 
та неузгодженістю дій щодо використання законодавчо визначених ФКМ, відхилення від правил ділової ети-
ки з боку суб’єктів ринку. 

Діяльність самоврядних будівельних організацій (далі – СБО) сприяє встановленню контролю за ви-
конанням антикорупційних програм, розвитку громадського нагляду за діяльністю посадових осіб, удоскона-
лює систему моніторингу та нагляду, дає змогу за умов обмежених бюджетних ресурсів зменшити витрати 
на проведення контрольних заходів у житловому будівництві [9, с. 32]. Здійснюючи контрольні заходи щодо 
дотримання етичних норм і правил поведінки у взаєминах з інвесторами, ділової та професійної етики, СБО 
здатні формувати нову підприємницьку культуру у сфері будівельного бізнесу [10, с. 32] Оскільки пріоритет-
на оцінка фактору часу визначає ділову філософію та мислення суб’єктів ринку, контроль з боку СБО сприяє 
досягненню таких термінів будівництва, які значно перевищують аналогічні вітчизняні дані. 

Важливого значення набуває вирішення проблеми забезпечення органів фінансового контролю висо-
кокваліфікованими кадрами, в тому числі розробка нормативних підстав для здійснення належного контр-
олю їх кваліфікації. Так, на виконання п. 4 ч. І «Заходи політики структурних реформ» додатка І до Мемо-
рандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС наказом Державної фінансової інспекції від 29.08.2014  
№ 293 затверджено Стратегію підготовки персоналу для забезпечення потреб органів державної влади Укра-
їни у сфері внутрішнього контролю та аудиту на 2014–2017 роки, якою передбачено здійснення підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних внутрішніх аудиторів центрального та місцевих рівнів 
із метою підвищення рівня розуміння сутності внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. В рамках реа-
лізації Стратегії має бути розроблена навчальна методологія, організовано та проведено низку системних за-
ходів, у тому числі запровадження системи дистанційного оцінювання фахового рівня внутрішніх аудиторів. 
Видається корисним залучення експертів міжнародних організацій фінансового контролю, створення систе-
ми професійних консультацій іноземними спеціалістами або партнерами по твіннінгу на основі співробітни-
цтва з академічними установами за наявності структурованих інтегрованих доступних програм. Аудитори, 
які сертифіковані на міжнародному рівні як посередники з упровадження системи стандартів ISSAI, мають 
імплементувати ці стандарти на власному практичному рівні, використовуючи не лише SWOT-аналіз (техно-
логію розробки стратегії), а й такі глобальні напрацювання програми IDI, як, зокрема, оцінювання власних по-
треб за допомогою iCATs (Complaint Assessment Tools – інструментарій для оцінки відповідності стандартам 
ISSAI) [11].

Безумовно, необхідно організувати системи безперервного навчання й тренінгу (у середньому не менше 
55 годин на рік) з метою вдосконалення відповідних компетентностей щодо виявлення ознак ризикових опера-
цій, шахрайства, нецільового використання коштів тощо. З метою приведення у відповідність до ст. 10 Дирек-
тиви 2014/56/ЄС вимог щодо проходження стажування для отримання кандидатом сертифіката аудитора до-
цільним є затвердження відповідних правил, згідно з якими особа має пройти практичне навчання тривалістю 
не менше трьох років у сфері аудиту річної та консолідованої звітності. Доцільним є забезпечення проведення 
інспекції фінансових установ, які використовують фінансово-кредитні механізми, лише компетентними осо-
бами, а саме фаховими спеціалістами, які мають досвід роботи не менше 5 років та здійснили не менше 10 пе-
ревірок. Забезпечити функціональну та організаційну незалежність суб’єктів контролю, а розширення повно-
важень державних фінансових інспекторів, надання певної свободи здійснення контрольних дій пов’язувати 
виключно з їх професійними та діловими якостями. При цьому форми і методи такого контролю нормативно 
не регламентувати, а надавати можливість обирати самостійно відповідно до наявної нормативно-правової 
бази, причому діяльність посадових осіб не оцінювати, а виключне значення під час визначення повноважень 
надавати їх репутації. 

З метою удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції, окрім організації 
та проведення навчальних заходів (навчань, семінарів, конференцій, круглих столів), передбачити здійснення 
навчальних візитів до Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF). 

Принциповим є створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази за міжнародними зразками. 
Зауважимо, що навчання має базуватися на збалансованій комбінації практики й теорії, вивченні практичних 
інструментів фінансового контролю за умови відповідної мотивації: воно повинно сприяти кар’єрному й осо-



 

34
Управління розвитком, № 3 (181), 2015

бистісному професійному зростанню фахівців. Участь у навчальних тренінгах повинна мотивуватися гаранті-
єю просування по службі та системою заохочень. Безумовно, принциповим є удосконалення наявної системи 
оплати праці державних службовців, які безпосередньо здійснюють контрольні повноваження, й ув’язування 
її змінної частини з професійно-кваліфікаційним зростанням і результативністю проведених контрольних 
заходів. Зауважимо, що до професійних якостей спеціалістів органів фінансового контролю слід віднести:  
а) незалежність, оскільки вони не залежать від осіб, діяльність яких вони перевіряють, і захищені від зовніш-
нього впливу; б) об’єктивність та неупередженість, оскільки вони уникають конфлікту інтересів, відповідно, 
не отримують винагороди від третіх осіб; в) конфіденційність, бо обачні у використанні й захисті інформації, 
отриманої під час виконання службових обов’язків; г) компетентність, оскільки беруть участь тільки у тих 
контрольних заходах, для яких мають достатні професійні знання, навички й досвід. Доцільним є поєднання 
в діяльності органів фінансового контролю держави незалежності суб’єктів контролю, принциповості та чес-
ності їх співробітників та дотримання толерантних доброзичливих стосунків із компаніями, які підлягають 
перевірці.

Безумовно, власна зацікавленість, захист власних інтересів, знайомства, залякування є передумовами 
виникнення корупційних дій. Тому принциповим є підвищення ефективності контрольних заходів шляхом 
удосконалення методики виявлення корупційних ризиків, керуючись відповідними нормами кодексу етики, 
зважаючи на широку та негайну внутрішню дисемінацію чутливої інформації з метою мінімізації ризиків «не-
добровільних компромісів» [9, с. 37].

В органах фінансового контролю має бути досягнутим оптимальне співвідношення керівників та співро-
бітників відповідно до міжнародних стандартів, а штати укомплектовано спеціалістами вищої кваліфікації. За 
умови існування ситуації, коли правовий статус суб’єкта, що контролюється, є неоднозначним, практикувати 
особисте здійснення контрольних дій вищими посадовими особами контрольних органів. У перспективі мож-
ливим є проведення зовнішнього оцінювання діяльності вітчизняних органів контролю авторитетною у світі 
вищою аудиторською інституцією іншої країни (наприклад, Аудиторським офісом Великої Британії, Швеції 
чи Німеччини), як це мало місце в Польщі та країнах Балтії.

Актуальним є впровадження електронного документообігу документації (Team-Mate або ін.) для архі-
вування і збереження документації, нагляду, планування ресурсів та обліку трудовитрат і робочого часу. Не 
можна не погодитися з пропозиціями щодо більш конкретного формулювання обов’язків та відповідальності 
вищого управлінського персоналу клієнта щодо надання відповідей на запити та повідомлення аудитора, що 
створить правову основу для подальшого вдосконалення інформаційної взаємодії в аудиторському процесі 
в новому Законі України «Про аудиторську діяльність» [12, с. 36]. 

Має знайти гідне місце застосування програмного забезпечення IDEA або ACL для аналізу фінансових 
показників, важливим є «аналіз змісту, умов та наслідків управлінських рішень, вибір ключових моментів 
(контрольних точок) [13, с. 247]. Якісне ІТ-забезпечення створить умови для підвищення ефективності роботи 
органів фінансового контролю держави. 

Виходячи з пріоритету державної політики України щодо вступу до ЄС, у контексті реформи систе-
ми державного управління доцільною є адаптація системи фінансового контролю держави до європейських 
вимог. На основі проведеного аналізу доходимо висновку щодо першочерговості змін принципів її організа-
ції і наближення до європейських тлумачень згідно з вимогами глави 28 «Фінансовий контроль» документа 
«Acquis communautaire» та дотримання положень Лімської декларації керівних принципів із контролю.

Таким чином, розробки автора полягають у виявленні системних проблем вітчизняної практики фінан-
сового контролю держави, формуванні пропозицій щодо використання у практичній діяльності європейського 
досвіду інформаційних технологій і фінансового менеджменту з метою створення передумов для скорочення 
термінів проведення та кількості контрольних дій, зниження підозрілих трансакцій, мінімізації можливості 
здійснення предикативних злочинів, незаконних фінансових операцій, шахрайства, відмивання грошей, ство-
рення фінансових пірамід та забезпечення цільового використання залучених коштів, виявлення економічних 
резервів, зміщення акцентів із питання «хто винен» на більш конструктивне – «що робити».

Безумовно, подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення шляхів перетворення фінансово-
го контролю держави в основу системи прийняття фінансових рішень, управління фінансовими ризиками 
[14, с. 30] з метою збалансованості фінансово-кредитних відносин на ринку житлового будівництва. У подаль-
шому ми намагатимемося дослідити практичні аспекти імплементації європейських стандартів нормативно-
правового забезпечення функціонування органів фінансового контролю на вітчизняному ринку житлового 
будівництва. 



 

35
Управління розвитком, № 3 (181), 2015
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Рис. 1. Шляхи реорганізації фінансового контролю держави (авторська розробка) 
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АлЬТЕРНАТИВНІ МЕхАНІЗМИ  
пРИДБАННЯ ДОСТУпНОгО ЖИТлА

Марачевська А. В.  

Анотація. Проаналізовано поняття доступності власного житла для населення країни, виходячи з економічної 
та фізичної точки зору, ґрунтуючись на світовій методиці ООН, за якою така доступність може бути визначена; ви-
вчено альтернативні механізми придбання доступного житла у світі з визначенням головних недоліків та переваг за 
кожним із них. Зокрема, розглянуто можливість придбання житла з залученням коштів роботодавця; можливість 
винаймати житло за цінами нижче ринкових за рахунок надання інвестору та забудовнику податкових пільг із боку 
держави та придбання житла за рахунок спільної власності. 

Ключові слова: доступне житло, коефіцієнт доступності житла, соціальне житло, спільна власність.

АлЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕхАНИЗМЫ  
пОКУпКИ ДОСТУпНОгО ЖИлЬЯ

Марачевская А. В.  

Аннотация. Проанализировано понятие доступности собственного жилья для населения страны, исходя из эко-
номической и физической точки зрения, основываясь на мировой методике ООН, по которой такая доступность мо-
жет быть определена; изучены альтернативные механизмы приобретения доступного жилья в мире с определением 
главных недостатков и преимуществ по каждому них. В частности, рассмотрена возможность приобретения жилья 
с привлечением средств работодателя; возможность снимать жилье по ценам ниже рыночных за счет предоставле-
ния инвестору и застройщику налоговых льгот и приобретения жилья за счет общей собственности. 

Ключевые слова: доступное жилье, коэффициент доступности жилья, социальное жилье, совместная соб-
ственность.

ALTERNATIVE MECHANISMS  
FOR PURCHASING AFFORDABLE HOUSING

A. Marachevska  

Abstract. The concept of housing affordability for the population on the basis of economic and physical point of view, based 
on the UN international methodology, by which such affordability can be determined, has been analyzed; alternative mechanisms 
for purchasing affordable housing as well as revealing the main advantages and disadvantages of each of them have been studied. 
In particular, the possibility of purchasing housing with attraction of the employer’s resources; the ability to rent an apartment at 
prices below the market ones by providing investors and developers tax breaks and the purchase of housing at the expense of the 
common property have been considered. 

Keywords: affordable housing, housing affordability ratio, social housing, common property.

Власне нерухоме майно, як в нашій країні, так і в усьому світі, є благом, доступним не для всіх категорій 
населення. У зв’язку з цим виникає потреба створення саме доступного житла, яке зможе задовольнити міні-
мальні потреби людини. Але, на жаль, умов для реалізації та забезпечення цього процесу не так уже й багато. 
Придбати оселю за власний кошт має змогу досить мала частина громадян, більшість повинна шукати інші 
механізми для досягнення своєї мети. Найефективнішим та найбільш прийнятним на цей час на ринку не-
рухомості є іпотечний кредит, який надає можливість придбати оселю. Але умови кредитування є не для всіх 
прийнятними, тому виникає потреба у створенні альтернативних механізмів придбання нерухомого майна. 
Зокрема, це питання вивчали такі автори, як Шашко А. А. [3], Шашко Т. Д. [3], Палагута І. А. [4], Мустафи-
на Л. Р. [4] та ін. Але, на жаль, це питання залишається не досить вивченим, не всі автори надають визначення 
поняттю «доступне житло», не всі досліджують можливість модернізації наявних механізмів та перенесення 
їх на ринок нерухомості України.

© Марачевська А. В., 2015
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Метою статті є вивчення поняття доступності житла для населення та аналіз можливих альтернативних 
механізмів придбання власного житла.

Доступне житло. Для того щоб розглянути альтернативні механізми придбання доступного житла за 
кордоном, необхідно визначити, що ж таке «доступне житло». Визначення цього поняття наведено на рис. 1.

Безпосередньо під час оцінки доступності придбання житла використовують «коефіцієнт доступності 
житла» (housing affordability index), який розраховується за методикою ООН. 

Доступність житла розраховується за такою формулою [2]: 

 КДЖ = (В × S) / (Д × К) , (1)

де: КДЖ – коефіцієнт доступності житла;
       В – вартість 1 кв. метра житла;
       S – середня площа квартири;
       Д – дохід одного члена сім’ї за один рік;
      К – кількість осіб у сім’ї.

Доступне житло

До уваги береться можливість родини 
придбати власне житло за власний 

накопичений капітал, не залучуючи кошти 
фінансових установ

Доступність придбання  житла

До уваги береться розмір щорічного 
доходу родини та можливість сплати 

житлово-комунальних послуг, здійснення 
поточного ремонту тощо

Доступність обслуговування житла

Рис. 1. Визначення поняття «доступне житло» 

Розроблено на основі [1]

Але, крім такого підходу, де доступність житла оцінюється лише з вартісного вираження та залежить 
від розміру щорічного рівня доходу родини, існує підхід Шашко А. А., який розглядає одночасно як фізич-
ну доступність житла (передбачає відповідність у населених пунктах структури житла за розміром (площі) 
і кількості кімнат, відповідної різним типам сімей та в обсягах, не менше нормованої площі надання житла 
типових споживчих якостей), так і економічну доступність житла (визначається можливістю купувати житло 
в межах нормованої площі за сформованого рівня цін на житло і доходів населення) [3].

Взагалі житло в більшості країн вважається доступним, якщо його вартість відповідає 3-річному (або 
менше) доходу домогосподарств [4].

У цій статі автором до уваги буде братися саме економічна доступність і розглядатися буде доступність 
соціального житла, тобто того, яке може задовольнити мінімальні потреби людини (поняття соціальної до-
ступності житла застосовується до тієї частини домогосподарств, у якій через низький рівень доходів виникає 
невідповідність між прийнятим мінимальным стандартом проживання, мінімальним житловим стандартом 
проживання і реальними житловими умовами) [5, с. 187].

У світовій практиці забезпечення населення держави доступним житлом існує декілька механізмів 
щодо його здійснення, головним серед яких є надання іпотечних кредитів для купівлі нерухомого майна. Але 
на сьогодні, особливо в нашій країні, відсоткові ставки за іпотечними кредитами дуже високі, курс валют не є 
стійким, розмір першого внеску не є доступним, а за рахунок плаваючих відсоткових ставок щомісячні плате-
жі можуть значно зростати та не виправдовувати очікування родини. На цей час іпотечний кредит не в кожній 
країні може стати оптимальним фінансовим інструментом для досягнення головної мети – забезпечення на-
селення доступним житлом.

Далі буде розглянуто декілька оптимальних механізмів, які можуть надати можливість збільшити від-
соток родин, маючих власну оселю.

Кредитування «роботодавець – робітник». На думку автора, першим та одним із перспективних фінан-
сових механізмів такого забезпечення може стати механізм кредитування «роботодавець – робітник», під час 
якого відбувається надання роботодавцем своїм співробітникам пільгових кредитів на певних, доступних для 
робітника умовах. Цей механізм вже давно зарекомендував себе у країнах Європи та Сполучених Штатах 
Америки. 

Роботодавець щомісячно відраховує відсоток (0,5–1) фонду заробітної плати на ощадний рахунок у бан-
ківську установу (на строк до 20 років), а потім, отримуючи прибуток у вигляді відсотків за депозитом, надає 
його як кредит своїм робітникам. За кредитом людина звертається до роботодавця. В кожної компанії свої 
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умови, але розмір відсоткової ставки не перевищує 2–3 %. За таким фінансовим механізмом працюють середні 
за розміром компанії, штат співробітників яких перевищує 10–15 людей.

Перевагами кредитування «роботодавець – робітник» є надання можливості молодим спеціалістам при-
дбати власну нерухомість у кредит, не заощаджуючи самостійно на перший внесок. У деяких випадках це дає 
можливість взяти нерухомість без переплати.

Недоліком у механізмі може стати лише проблема визначення кола співробітників, які можуть скорис-
татися цим фондом компанії.

Придбання нерухомості на правах оренди. Другим механізмом забезпечення доступного житла може 
стати створення фонду нерухомого майна для оренди (придбання нерухомості на правах оренди). Ці механіз-
ми дуже популярні у Франції та Німеччині. Існує декілька видів у реалізації цих механізмів:

приватний інвестор вкладає кошти у побудову чи капітальний ремонт нерухомості, отримуючи при  –
цьому від держави податкові пільги у вигляді податкових канікул чи податкової знижки на податок із прибут-
ку на декілька років, а забудовник зобов’язується надати нерухоме майно в оренду на умовах більш вигідних, 
чим ринкові; 

забудовник, який не має власного капіталу, отримує від держави кредит на будівництво за умови, що  –
частина фонду буде соціально доступна. Соціальне орендоване житло фінансується за рахунок неринкових 
довгострокових кредитів із підтримкою у вигляді субсидій держави, місцевих органів влади, грантів робото-
давців і невеликих внесків із боку соціальних домовласників [6];

особа, яка безпосередньо орендує житло соціального характеру та бажає його в майбутньому отрима- –
ти у приватну власність, отримує від держави субсидію на таку оренду та податкові пільги.

Перевагами такого житла є надання можливості різним верствам населення за відсутності значних ко-
штів та власної оселі жити в придатних для життя умовах, витрачаючи прийнятну суму коштів на оренду 
з подальшою можливістю викупу такої нерухомості.

Головним недоліком такого механізму, на думку автора, є невизначення з юридичної сторони права 
власності. Людина може платити за оренду більше 15 років, а потім через різні обставини не мати змоги здій-
снювати щомісячний платіж і тоді втрачати право придбання оселі.

Спільна власність. Останнім у рейтингу найкращих альтернативних механізмів придбання власної оселі 
є спільна власність. 

Цей механізм було введено у Великобританії з метою допомогти тим громадянам, які не можуть купити 
відповідне житло іншим способом на ринку, потребують поліпшення житлових умов, але не мають можливос-
ті повністю оплатити вартість житла [7]. Відповідно до цього механізму громадянин купує частину житлової 
власності і сплачує орендну плату за решту, яка не є його власністю. Поступово купується решта частки, 
і громадянин стає власником всього житла. Механізм реалізується через житлові асоціації.

Головним недоліком механізму є те, що житлова асоціація має право продати ту частину, яка надається 
в оренду, не надаючи права викупу.

Таким чином, можна стверджувати, що не так уже й багато існує способів для громадянина стати влас-
ником нерухомого майна. Більшість наявних механізмів дуже схожі саме на кредитування, головною їх від-
мінністю є тільки джерело кредитування. При іпотечному кредитуванні кредитує банк, при співробітництві 
з роботодавцем кредитує безпосередньо він, при спільній власності та орендних механізмах із подальшим 
правом викупу кредитором виступає держава та інвестор.

Порівняння раніше розглянутих механізмів наведено в табл. 1.
На думку автора, достатньо ефективним для України може стати саме механізм кредитування зі сто-

рони роботодавця, оскільки це надасть змогу мотивувати співробітників до праці, забезпечувати себе високо-
кваліфікованими професіоналами, які не будуть змінювати своє місце роботи за рахунок надання їм пільгових 
іпотечних кредитів на умовах, які значно вигідніше, ніж банківські іпотечні кредити: і за рахунок нижчої 
відсоткової ставки, і за рахунок відсутності обов’язкового першого внеску і т. п. Це саме той механізм, який 
на сьогодні може стати одним із самих ефективних як для населення, так і для економіки України в цілому: 
підприємство забезпечується держзамовленням, отримує кошти і певний відсоток від отриманого прибутку 
інвестує в будівництво житлових комплексів для своїх робітників. Проблема єдина – як забезпечити підпри-
ємства такими обсягами держзамовлення, які дозволять йому не лише покривати свої витрати, але й розви-
ватися та інвестувати. 

Під час проведеного дослідження автором було вивчено головні механізми, які ефективно функціонують 
у різних державах світу в розрізі допомоги населенню придбати власне доступне житло без залучення іпо-
течного банківського кредиту (при цьому було вивчено поняття доступності житла). Автором було виділено 
три головні механізми: кредитування «роботодавець – робітник», придбання нерухомості на правах оренди, 
спільна власність (із визначенням головних переваг та недоліків кожного з механізмів, у тому числі для по-
рівняння визначено переваги та недоліки іпотечного кредитування). Автором запропоновано на основі прове-
деного аналізу використовувати саме в Україні механізм кредитування «роботодавець – робітник». 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки альтернативних механізмів придбання доступного житла

№ з/п Назва механізму
Країна, в якій 

такий механізм 
функціонує

Переваги механізму Недоліки механізму

1
Кредитування 

«роботодавець – 
робітник»

Сполучені Штати 
Америки

1. Мотивує співробітників компанії
2. Надає змогу компаніям отримати 

у штат висококваліфікованих 
співробітників

Немає чіткого механізму 
визначення кола робітників, які 
мають змогу отримати такий 
кредит і які не  мають

2
Придбання 

нерухомості на правах 
оренди

Франція, Німеччина

1. Можливість орендувати житло за 
цінами нижче ринкових

2. Можливість у подальшому 
викупити оселю, яка 
винаймається

Велика ймовірність втратити право 
на подальший викуп житла

3 Спільна власність Великобританія, 
Франція

Можливість малозабезпеченим 
родинам отримати у користування 
частину власного житла з 
подальшим правом викупу

Не існує визначених 
законодавством гарантій щодо 
неможливості продати житловою 
асоціацією тієї частини майна, яка 
надається в оренду

Перспективами для подальших досліджень може стати дослідження забезпечення підприємств держ-
замовленнями зі сторони Уряду та розробка механізму заощаджень коштів підприємств на рахунках дер-
жавних банків із метою кругообігу коштів та надання населенню пільгових іпотечних кредитів на достатньо 
вигідних умовах. 
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ANALYSIS OF THE ATTRACTIVE SECTORS  
OF THE BULGARIAN ECONOMY TO CREATE  

PRODUCTS WITH HIGH ADDED VALUE

J. Angelova  

Abstract. The article is concerned to the problems of creating products with high added value as well as identification of 
the attractive sector of the Bulgarian economy. Before the analysis of the Bulgarian sectors with high added value in the report is 
given some time to the elements forming the gross production value. The concept of value added is considered and level of added 
value is described. The five sectors in the Bulgarian economy, which have the potential for innovation and creation of products 
with high added value was distinguished. A detailed analysis of some of the most attractive sectors in Bulgaria is made, which 
have the potential to innovate and create products with high added value. The necessity of possess a competitive economy based 
on knowledge is justified.

Keywords: gross production value, high added value, total product, marginal product, аverage product, Bulgarian 
economy.

АНАлІЗ пРИВАБлИВИх СЕКТОРІВ  
ЕКОНОМІКИ БОлгАРІЇ ДлЯ СТВОРЕННЯ пРОДУКЦІЇ  

З ВИСОКОю ДОДАНОю ВАРТІСТю

Ангелова Й.  

Анотація. Розглянуто проблеми створення продукції з високою доданою вартістю, окрему увагу приділено еле-
ментам, що формують валову виробничу вартість. Розглянуто поняття та рівень доданої вартості. Виділено п’ять 
секторів економіки Болгарії, що мають потенціал до інновацій та створення продукції з високою доданою вартістю, 
і проведено детальний аналіз найбільш привабливих. Обґрунтовано необхідність переходу до конкурентоспроможної 
економіки, що ґрунтується на знаннях.

Ключові слова: валова виробнича вартість, висока додана вартість, сукупний продукт, маржинальний продукт, 
середній продукт, економіка Болгарії.
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АНАлИЗ пРИВлЕКАТЕлЬНЫх СЕКТОРОВ  
эКОНОМИКИ БОлгАРИИ ДлЯ СОЗДАНИЯ пРОДУКЦИИ  
С ВЫСОКОЙ ДОБАВлЕННОЙ СТОИМОСТЬю 
Ангелова И.

Аннотация. Рассмотрены проблемы создания продукции с высокой добавленной стоимостью, особое внимание 
уделено элементам, формирующим валовую производственную стоимость. Рассмотрены понятие и уровень добав-
ленной стоимости. Выделено пять секторов экономики Болгарии, имеющих потенциал к инновациям и созданию про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, а также проведен детальный анализ наиболее привлекательных. Обо-
снована необходимость перехода к конкурентоспособной экономике, основанной на знаниях.

Ключевые слова: валовая производственная стоимость, высокая добавленная стоимость, совокупный продукт, 
маржинальный продукт, средний продукт, экономика Болгарии. 

In the modern market economy, where different types of property are equal, prosperity of any business 
organization (BO) depends primarily on its business. Under the new competitive conditions imposed by the devel-
oping market economy, the analysis of financial condition is a matter of effective management of demand advan-
tages over competitors, a strategy for short and long-term future development.

Under these conditions, an open market in a strong competition, each design, technological, technical or man-
agement decision should be based on a thorough analysis of a large volume of technical and economic information. 
All these types of analyzes give the final assessment for the development and creation of products with high added 
value. Undoubtedly, the desire of each BO is to reduce the adverse impact of certain factors and increase profits, 
in particular the added value as an element of it in order to achieve better economic results, maintaining a good 
image to its shareholders, customers and creditors.

The specific analysis in offering products with high added value not only serves as a basis for almighty one 
or other management decisions, but it lies at the heart of business strategy that BO will follow in a shorter or lon-
ger period of time. And it is necessary to distinguish the practice of Bulgarian companies compares with the EU 
countries.

Elements of gross production and added value. It is known that each BO is an open system linked with other 
entities. Resources stand at the entrance and goods – at the output. BO inside the transformation, and the results 
are measured by [1,2]:

Total product – this is the total amount of manufactured goods for a certain period in BO that measured  –
in homogeneous units;

Average product – this is the ratio of total product to the amount of resources from which it is produced.  –
Usually it is measured as the average product per unit of capital or average product per unit of labor;

Marginal product – this is an indicator of the growth of total product per unit growth of resources. –
According to some authors [1,2,10] each BO occurs with a market value. For the entrepreneur, it is invested 

in production, from which he expected it and returns a profit. Primary investment is made in financial assets or 
production factors.

At the beginning of the production the true costs of invested inputs such as machinery, equipment, raw ma-
terials, electricity and others begin. Along with the transformation of labor and capital the new product begins to 
form its gross production value. It represents the cost of production for the amount of output. Price of the offering 
is obtained by dividing the gross value of the number of units produced product. It is considered a base price for 
the developer, since it coincides with the production costs. Hence, depending on market competition entrepreneur 
will decide whether the base price will lower or higher.

In addition to investment and production costs, gross production value is formed by the following elements:
Stored value of purchased material resources – in case they use their own resources, it has stored value  –

equal to the market value, at which can be bought this resource. At this point, it is applied the so-called «alterna-
tive price», at which the entrepreneur’s decision to use its own production waives revenue that the sale of this 
resource will bring. In this case, alternative displays that value as their cost of production;

Gross production value – this value is calculated as the sum of the stored value entirely consumed re- –
sources and added its newly created value.

Usefulness of the resource disappears in their processing, but in their place appears a new product utility. 
Namely the usefulness of a manufactured product is measured not by the entire gross production value, but with 
the added cost of production for a given period of time, usually one year.

The main sources of added value are productive services rendered by resources. For example, for services 
rendered labor receives wages, land - rent, capital - interest, and entrepreneur – income.
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Value added tax also formed from VAT. The state assumes that there is also productive participation by 
providing a clean environment, law and order and therefore collects indirect tax.

Depreciation is also part of the added value. It is part of the cost of capital in proportion to its degree of wear. 
Commodity turnover are part of the capital, their value is stored entirely in the gross production value of the 
newly created product.

It is also known that in the short term changes in the volume of production depends on variable factors. Cash 
costs are part of the variable factors that are directly related to production and volume of production. For example, 
the entrepreneur can manage variable costs by increasing or decreasing the overall product, but thus can not af-
fect on the fixed production costs.

As it became clear goods intended for direct consumption are called end-products, and those that are used 
in the production of other goods – intermediates. For example, the grape is the final product, when consumed 
directly, if feedstock for the production of wine – intermediate.

The following example gives a detailed clarity of reporting gross production and products with high added 
value.

There are produced 1000 kg. grapes and sold by 2.5 lev / kg. If 100 kg. grapes producing 50 l. wine by 6 lev / l, 
the economic activity of the manufacturer is measured by the amount: 1000 × 2,5 + (50 × 6 –100 × 2,5) = 2550 lev.

Suppose that two employees, who individually produce grapes and wine, involved in this production, the 
activity of the producer of grapes 1000 × 2,5 = 2500 lev, and the manufacturer of the wine is: (500 × 2,5 – 25 × 6) = 
= 1100 lev, this is the production and sale of grapes and wine from one worker.

The example shows that the use of the concept of gross output, the sum of the values of all goods produced 
in the economy for a certain period of time (final or not) and sold to consumers can be misleading. Therefore, the 
concept of «added value» is used.

Value added (for a manufacture) is called the difference between the production value and the sum of the 
inputs in production of intermediates.

Regardless of a common approach to determine the level of added value as a difference between the volume 
of production / sales and intermediate consumption, in practice there are different variants, such as:

Added value in current or base (comparable) prices; –
Accounting, financial and economic added value; –
Total (gross) and net value added. –

Gross value added is a measure of the contribution of the individual producer, business, and institutional 
sector in the gross domestic product. GVA is a difference between the value of produced goods in a given period 
and the value of money spent on their production resources (intermediate consumption). GVA, unlike net includes 
consumption of fixed capital in the production period.

Analysis of the attractive sectors of the Bulgarian economy to create products with high added value. Some 
authors indicate [4,6,7] that the more one economy is developed, the largest share of innovation in growth of its 
gross domestic product, and the creation and use of new knowledge is the engine of growth. It is also alleged that 
the products and services with high added value are created in several ways - by a lower value of the labor force, 
using the favorable natural conditions and by developing and implementing a variety of innovations and high 
technologies.

Bulgaria ranked 43rd in Bloomberg’s Global Innovation Index [11]. For comparison, the most innovative 
countries in the world are United States, South Korea, Germany, Finland and Sweden.

Bulgaria continues to be at the bottom at the EU ranking by R&D expenditure, registering R&D spending 
near 0.26% of GDP in 2013, compared to an EU average of 0.7% of GDP [3]. 

The sectors which received the largest amounts of funding were forestry and agriculture (20% of the to-
tal R&D spending), improvement of industrial production and technology (7.8%), and development of education 
(7.3%), with energy production, storage and use (0.2%) at the bottom of the ranking [3]. 

Bulgaria’s economy is predominantly services-based. Services account for 66.60% of the GDP and employs 
62.20% of the population. Manufacturing and industry accounts for 27.94% of GDP and employs 31.30% of the 
population. Agriculture accounts for 5.47% of GDP and employs 6.40% of the population [5].

Taking into account this statistics we are agree with World Bank [6,8], that there are five sectors in the Bul-
garian economy, which have the potential for innovation and creation of products with high added value. These 
sectors are:

1. Cultural and creative (creative) industries – mainly operate micro and small enterprises. Employed in this 
sector are on average 30% higher performance than other economic sectors.

2. Processing of Food and Agriculture – Bulgaria has serious and long-standing traditions, but does not use 
enough of them. It is necessary to use Bulgarian prestige among the European markets and the countries 
of the former Soviet republics.
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3. Mechanical and electronics – as a problem in this sector may be highlighted the lack of well trained per-
sonnel, since there is an aging workforce. In this regard, one of the main measures in this sector should be 
given attention, education and attracting young professionals to the needs of industry.

4. Pharmaceutical industry – free niche in this area is found in the direction of medical developments, i. e. 
development of new products at the expense of enterprises need public funding in order to enter foreign 
markets.

5. Information and communication technologies – lack of staff is a major problem in this sector. It is 
known that annually about 5000 professionals graduate, they are not sufficient. Even more paradoxi-
cal is that software engineers and IT specialists are leaving the universities and in many cases are 
forced to undergo further training as the university knowledge does not meet the requirements of the 
market. IT sector is with high added value, at least in terms of barriers to entry in the industry. For ex-
ample, starting a business requires almost no money, and then the return value is very high compared 
to the investment. Software and IT Industry in Bulgaria operate in global markets and there they have 
proven to be competitive. This sector in the country is very export-oriented. Experts in this sector 
claim that educational reform and more software developers IT sector could grow at least twice – to 
about 3.8% of GDP.

Conclusion. To improve cooperation between companies and scientific institutions, both sides should clearly 
see the benefits of active partnership. It is necessary to change the criteria for evaluating scientific achievements 
with a view to their practical applicability. For this purpose, it is important to develop a mechanism to encourage 
entrepreneurs to invest more in science to receive product developed in accordance with their business needs. The 
fact is that the business needs of personal who can find creative solutions, think analytically and able to work in 
a multicultural environment.

Most innovative sectors in Bulgaria are agriculture, mechanical and electronics, pharmaceutical industry, as 
well as information and communication technologies and cultural industry have an innovation potential and de-
velopment opportunities. To develop ever more sectors in Bulgaria with high added value it is necessary to possess 
a competitive economy based on knowledge. To develop this knowledge the economy requires a more favorable 
institutional environment, investment in information and communication infrastructure and well trained human 
capital. 

All of the above is important as the economy with high added value is based on three important compo-
nents:

Creativity; –
Knowledge; –
Knowledge Management. –

Therefore, stimulating the economy with high added value will give Bulgaria a chance to fight the deepen-
ing demographic crisis.
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СУпЕРЕЧНОСТІ ТА ШлЯхИ РОЗВИТКУ  
АКЦІОНЕРНОЇ ВлАСНОСТІ ЯК НАпРЯМУ  
СОЦІАлІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИх ВІДНОСИН 

Митрофанова А. С.  

Анотація Наявність протиріч між постіндустріальним технологічним способом виробництва і сучасними ви-
робничими відносинами зумовлює необхідність їх удосконалення, одним із напрямів якого стає розвиток акціонерної 
форми власності. Метою статті є виявлення проблем та суперечностей розвитку акціонерної власності, а також 
визначення шляхів її розвитку в Україні з урахуванням необхідності підвищення її соціального змісту. У дослідженні ви-
користано такі методи: діалектичний, системного підходу, порівняння. У статті виявлено дві групи суперечностей 
акціонерної власності: породжені її сутністю як поєднання реального та фіктивного капіталу, а також породжені 
конфліктом економічних інтересів суб’єктів акціонерних відносин. Проаналізовано специфічні проблеми акціонерної 
власності у країнах із перехідною економікою. Запропоновано систему заходів державної політики розвитку акціонер-
ної власності в Україні.

Ключові слова: акціонерна власність, спільно-часткове привласнення, соціалізація виробничих відносин.
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пРОТИВОРЕЧИЯ И пУТИ РАЗВИТИЯ  
АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК НАпРАВлЕНИЯ  
СОЦИАлИЗАЦИИ пРОИЗВОДСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ  
Митрофанова А. С.

Аннотация. Наличие противоречий между постиндустриальным технологическим способом производства 
и современными производственными отношениями предопределяет необходимость их совершенствования, одним 
из направлений которого становится развитие акционерной формы собственности. Целью статьи является вы-
явление проблем и противоречий развития акционерной собственности, а также определение путей ее развития 
в Украине с учетом необходимости повышения ее социального содержания. В исследовании использованы следующие 
методы: диалектический, системного подхода, сравнения. В статье выявлены две группы противоречий акционерной 
собственности: порожденные ее сущностью как сочетания реального и фиктивного капитала, а также порожден-
ные конфликтом экономических интересов субъектов акционерных отношений. Проанализированы специфические 
проблемы акционерной собственности в странах с переходной экономикой. Предложена система мер государствен-
ной политики развития акционерной собственности в Украине.

Ключевые слова: акционерная собственность, совместно-долевое присвоение, социализация производственных 
отношений.

THE CONTRADICTIONS AND WAYS OF DEVELOPING  
CORPORATE OWNERSHIP AS A DIRECTION  
IN SOCIALIZATION OF PRODUCTION RELATIONS  
А. Mytrofanova

Abstract. The essence of contradictions between post-industrial technological mode of production and modern production 
relations predetermines the need for their improvement, one of the directions of which is corporate ownership development. The 
aim of the article is to identify the problems and contradictions of corporate ownership development, as well as to determine the 
ways of its development in Ukraine taking into account the need to improve its social content. In the study the following methods 
were used: dialectical, systematic approach and comparison one. The article reveals two groups of contradictions of corporate 
ownership: those generated by its essence as a combination of the real and fictitious capital and also the contradictions generated 
by the conflict of economic interests of shareholders. Specific problems of corporate ownership in the countries with transitive 
economies have been analyzed. The system of measures of public policies as to corporate ownership development in Ukraine has 
been offered. 

Keywords: corporate ownership, common share ownership, socialization of production relations. 

Сьогодні існує велика кількість протиріч між продуктивними силами, організованими за принципами 
постіндустріального технологічного способу виробництва, і сучасними виробничими відносинами, напри-
клад, між зростанням творчого змісту праці та її ринковим застосуванням; між загальнокультурним при-
значенням освіти і науки та їх комерціалізацією, між необхідністю ефективного використання продуктивних 
сил та безробіттям та ін. Отже, необхідно знайти такі форми соціалізації виробничих відносин, такі альтер-
нативи приватній власності, які задовольняли б умовам розвитку творчої праці та сучасних продуктивних 
сил у цілому. Приватне привласнення, за винятком трудової приватної власності, поступово вичерпує себе. 
Однак малий бізнес не може стати основою постіндустріальної економіки через тенденції усуспільнення та 
укрупнення виробництва. Водночас саме тип загального неподільного привласнення у формах колективної, 
загальнодержавної і муніципальної власності, а також тип спільно-часткового привласнення у формах акці-
онерної, власності кооперативів і господарчих товариств, власності господарських об’єднань і спільних під-
приємств, напевно, мають достатній потенціал для удосконалення матеріальних продуктивних сил та забез-
печення розвитку працівника. Загальне неподільне і спільно-часткове привласнення, долаючи відчуження 
робітників від праці та від продукту праці, дозволяють працівникам отримати можливість розподіляти ви-
роблений продукт згідно з трудовим внеском або часткою у власності, самостійно управляти господарською 
діяльністю підприємства. 

Однак указані типи привласнення як напрями соціалізації виробничих відносин мають значний нере-
алізований і недооцінений потенціал, а їхній розвиток у сучасному суспільстві нерідко не відповідає своєму 
призначенню (наприклад, кооперативи використовують найману працю, робітники-акціонери не впливають 



 

47
Управління розвитком, № 3 (181), 2015

на діяльність підприємства тощо). Отже, виникає актуальна необхідність дослідження суперечностей акціо-
нерної власності як однієї з форм спільно-часткового привласнення, а також пошуку вирішення проблем її 
розвитку.

Розвитку акціонерної власності присвячено багато цікавих досліджень [1–4]. Серед учених ідуть диску-
сії про співвідношення реального і фіктивного капіталу у структурі акціонерної власності; про співвідношен-
ня понять «акціонерна власність» і «корпоративна власність». Визнаються об’єктивні переваги акціонерної 
власності через її конкурентні можливості, стійкість до кризових явищ, адекватність рівню продуктивних сил 
(усуспільнення виробництва, необхідність здійснення дорогих наукових досліджень) [5]. Існує думка [6, с. 54], 
що акціонерна власність виступає адекватною формою сумісно-розділеного привласнення, що базується на 
сумісно-розділеній праці, тому що власність акціонерного товариства є водночас і сумісною, неподільною, бу-
дучи втіленою у засобах виробництва, і розділеною, втілюючись у акціях. Досліджено проблеми співвідно-
шення великих і дрібних акціонерів, ступеня концентрації власності, моделей корпоративного контролю [7]. 
Однак, як правило, не йдеться про аналіз участі працівників у власності підприємства. Так, не виділяється 
частка трудового колективу у власності, а працівники розглядаються як категорія власників, що розчинена 
в інших категоріях – крупних і дрібних акціонерів – фізичних осіб. Таким чином, суперечності акціонерної 
власності, а також її потенціал як напрям соціалізації виробничих відносин досліджені недостатньо, тому по-
требують особливої уваги.

Метою статті є виявлення проблем та суперечностей розвитку акціонерної власності, а також визначен-
ня шляхів її розвитку в Україні з урахуванням необхідності підвищення її соціального змісту. 

Як відомо, акціонерна власність зародилася як відповідь на виклики бурхливого розвитку продуктивних 
сил у ХІХ ст., коли індивідуальний капітал не міг упоратися із необхідністю великих капіталовкладень для 
розвитку капіталомістких галузей виробництва – видобувної промисловості, металургії, транспорту. Було 
потрібно об’єднання декількох індивідуальних приватних капіталів для здійснення дорогих, але прибутко-
вих проектів. Сьогодні корпоративна власність є найбільш впливовою серед інших форм власності у світо-
вій економіці. У розвинених країнах питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції, що припадає на 
акціонерні підприємства, становить 80–90 %. Найбільші транснаціональні компанії, на частку яких припадає 
більша частина світового товарообігу, експорту, інвестицій і застосовуваної робочої сили, являють собою кор-
порації.

Аналізуючи дослідження вчених [2–4; 8], на наш погляд, є доцільним акцентувати увагу на таких супер-
ечностях розвитку акціонерної власності.

По-перше, сама сутність акціонерної власності, яка проявляється через співіснування реального капіта-
лу (активи акціонерного підприємства) і фіктивного капіталу (ринкова вартість акцій), породжує певні проти-
річчя, які поглиблюються в міру розвитку ринкової економіки та її інфраструктури (фондового ринку, валют-
ного ринку, фінансової системи тощо). Так, сумарна вартість фіктивного капіталу значно перевищує вартість 
реального капіталу; відбувається процес відокремлення руху реального капіталу (внаслідок різноманітних 
операцій із активами, пов’язаними з діяльністю підприємства) від руху фіктивного капіталу у вигляді акцій. 
Все це призводить до зростання спекулятивних операцій на фінансових ринках, а отже, до виникнення фінан-
сових навісів та поглиблення нестабільності.

По-друге, у міру розвитку ринково-капіталістичної системи дедалі загострюються протиріччя між 
суб’єктами акціонерної власності або зацікавленими особами (стейкхолдерами), які мають різні інтереси в ді-
яльності підприємства і розподіленні прибутку. Деякі дослідники протиставляють інтереси стейкхолдерів та 
інтереси самого підприємства [8, с. 83], що, на наш погляд, випливає з поширеного на сьогодні трактування 
[2; 3] акціонерної власності як єдності власності акціонерного товариства на реальний капітал та власності ак-
ціонерів на фіктивний капітал. Інші дослідники [3] вважають, що «права власності в акціонерному товаристві 
є неспецифікованими, а сам інститут власності «розщеплений» на окремі субінститути (складові)» [3, с. 43]. 
Відповідно, суб’єктами відносин власності стають також, окрім акціонерів, члени ради директорів та топ-
менеджери. На наш погляд, протиріччя інтересів виникає з деформації, невідповідності між формальним (ре-
альним) володінням акціонерною власністю і реальним впливом на підприємство, тобто економічною владою. 
Це випливає з виявленого ще К. Марксом відокремлення капіталу-власності від капіталу-функції, характер-
ного для акціонерної власності. Тобто розщеплюються, а отже, потребують специфікації не самі відносини 
акціонерної власності, а права власності, оскільки права володіння, використання і розпорядження власністю 
концентруються у різних стейкхолдерів – мажоритарних і міноритарних акціонерів, топ-менеджерів, «кон-
тролерів», акціонерів-аутсайдерів, акціонерів-інсайдерів, інвесторів.

Дослідники зосереджують увагу [3; 8, с. 84] на поглибленні протиріч між стейкхолдерами та підприєм-
ством, а також між самими зацікавленими особами за такими напрямками: а) між акціонерами і членами ради 
директорів – в процесі розподілу чистого прибутку і визначення розміру дивідендів; б) між акціонерами і під-
приємством – протиріччя між прагненням до підвищення доходу акціонерів та необхідністю капіталовкла-
день заради подальшого розвитку підприємства; в) між акціонерами і топ-менеджерами – менеджери мають 
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на меті збільшувати обсяг власної влади, намагаючись досягти особистого успіху, за рахунок збільшення роз-
мірів та меж бізнесу, що може вступати у протиріччя з інтересами акціонерів; крупні акціонери можуть ак-
тивно втручатися у діяльність менеджерів; г) між контролерами і міноритарними акціонерами – контролери 
прагнуть збільшити обсяг свого впливу на підприємство, що може бути реалізоване за рахунок зменшення 
вартості пакетів акцій інших акціонерів.

З розглянутого конфлікту інтересів учасників акціонерних відносин випливають такі проблеми сучас-
ного корпоративного управління [3, с. 160–161; 8, с. 84–85]: а) послаблення можливостей захисту інтересів 
акціонерів (наприклад, через представництво в органах управління), особливо міноритарних, права яких ма-
ють досить умовний характер; а звідси – пасивна поведінка дрібних акціонерів; б) проблема асиметричного 
розподілу та прозорості інформації про діяльність підприємства; в) послаблення значення загальних зборів 
акціонерів та ради директорів як центрів контролю і прийняття рішень та перерозподіл економічної влади 
на користь топ-менеджерів; як наслідок – зростання небезпеки свавілля з боку менеджерів, реалізація тран-
закцій у їх особистих інтересах, перенесення уваги з ринку нових інвестиційних проектів на ринок злиттів 
та поглинань; г) проблема «контролю за контролером», тобто нагляду за радою директорів, що контролює ді-
яльність топ-менеджерів.

Проаналізовані проблеми характерні як для розвитку акціонерної власності в розвинених країнах 
світу, так і для країн із транзитивною економікою. Водночас специфічні особливості формування і розви-
тку акціонерної форми власності в постсоціалістичних країнах (формування акціонерної власності не шля-
хом об’єднання індивідуальних капіталів, а шляхом приватизації державного майна, непрозорість процесу 
приватизації, масовані хвилі перерозподілу власності, значна монополізація економіки тощо) проявляються 
у деяких особливих проблемах, характерних для країн із перехідною економікою. Передусім, погоджуючись 
із ученими [2; 3; 4], слід наголосити на проблемі недосконалості законодавчого регулювання відносин акціо-
нерної власності, де, на наш погляд, слід виділити об’єктивну та суб’єктивну сторони. З одного боку, через 
радикальні перетворення відносин власності законодавство як консервативний чинник не встигло присто-
суватися до змін у реальній дійсності. Як наслідок, для одних категорій і донині зберігається законодавчий 
вакуум (поняття «акціонерного капіталу» не відображено у законодавстві); інші аспекти акціонерних відносин 
регулюються нормами, що суперечать одна одній (наприклад, щодо поняття «корпоративні права»). З іншого 
боку, і це суб’єктивний фактор, законодавчі норми нерідко мають на меті забезпечити реалізацію приватних 
інтересів.

Непрозорі процедури процесу приватизації державного майна внаслідок бурхливого розвитку тіньової 
економіки [9], у процесі якого сформувалася більшість сучасних акціонерних товариств, її стихійний харак-
тер, а також проведення її нерідко у приватних інтересах призвело одночасно до значної концентрації ак-
ціонерної власності та її розпорошеності. Так, за оцінками дослідників [4, с. 12–13; 8], корпоративний сектор 
України забезпечує близько 85 % ВВП, причому акціонерами є від 17 до 25 млн осіб (37 54 % усього населення 
країни, що навіть перевищує показники розвинених країн – Великобританії (15,8 %), Японії (9 %), Німеччи-
ни (5,5 %)), серед яких 14 млн осіб є міноритарними акціонерами, які фактично не мають важелів впливу на 
управління справами корпорації. Серед них – і працівники-інсайдери, власність яких або контролюється ме-
неджерами, або є «розпорошеною». Також, відповідно до досліджень [7, с. 63–67], для України характерними 
є такі моделі корпоративного контролю: а) модель «концентроване зовнішнє володіння», за якої контрольний 
пакет акцій належить зовнішнім щодо підприємства юридичним особам, фізичні особи-власники знаходяться 
у меншості, причому більша частина з них – міноритарні акціонери; б) модель «розпорошене володіння», за 
якої пакети акцій інституціональних інвесторів (банків, інвестиційних фондів, держави, підприємств) станов-
лять менше 50 %, і найчастіше підприємство можуть контролювати фізичні особи-власники пакетів більше 
5 %. Щодо концентрації акціонерної власності, то її рівень в Україні є вищим, ніж у розвинених країнах (ЄС, 
США, Японії), а середній розмір максимального пакета акцій у руках одного власника складає 43,7 %. Такі 
тенденції були сформовані у процесі приватизації, коли відкриті акціонерні товариства часто створювалися 
шляхом закритої підписки на акції та проведення аукціонів із обмеженим колом учасників. За результатами 
приватизації кількість закритих акціонерних товариств (після реформи 2009–2011 рр. – приватних) значно 
переважала кількість відкритих акціонерних товариств (після реформи – публічних), причому цей дисба-
ланс зростає протягом 2006–2013 рр. при зменшенні загальної кількості акціонерних підприємств на 25,8 % за 
той же період [10]. Сьогодні процес концентрації акціонерної власності продовжується шляхом купівлі акцій 
у дрібних власників, а також через додаткову емісію акцій, обсяги якої протягом 1996–2009 рр. постійно зрос-
тали [4, с. 12–13].

Аналізуючи дослідження вчених [3, с. 160–161; 4, с. 12–13], необхідно зазначити, що протиріччя кор-
поративного управління, породжені конфліктом інтересів учасників корпоративних відносин, також харак-
терні і для України. Так, існує конфлікт між інсайдерами та аутсайдерами, що загострюється через те, що 
акціонерна власність в Україні є переважно аутсайдерською, незважаючи на деяке зростання інсайдерської 
частки (причому, в основному, керівників, а не трудового колективу). Крім того, з конфлікту інтересів випли-
ває постійна боротьба за контроль, невизначеність структури власності, а звідси – і економічної влади, наяв-
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ність прихованих груп впливу та центрів контролю, причому спостерігається їх неприбуткова орієнтація, що 
призводить, серед іншого, до невиплати дивідендів. З іншого боку, ситуація ускладнюється неефективністю 
функціонування наглядових рад, відсутністю зовнішніх способів контролю за діяльністю менеджерів, а також 
нестачею кваліфікованих і досвідчених управлінських кадрів.

Існування окреслених проблем розвитку акціонерної власності потребує пошуків їх вирішення. В до-
слідженнях [1; 3] пропонуються способи пом’якшення вказаних протиріч, що зводяться до необхідності за-
стосування заходів із гармонізації відносин між зацікавленими особами, наприклад, за допомогою спрощення 
процедур реалізації акціонерних інтересів шляхом введення посади корпоративного секретаря [1, с. 13]; або 
шляхом застосування системи опціонних акцій працівників [11]. Інша система заходів із узгодження інтересів 
учасників акціонерних відносин [3, с. 290–291] передбачає: а) переміщення центрів контролю акціонерного 
товариства у бік прибутково орієнтованих груп; б) підвищення ефективності управління державними кор-
поративними правами, тобто перетворення держави на повноцінного і дієвого учасника акціонерних відно-
син, та припинення політики стихійної приватизації; в) узгодження інтересів крупних акціонерів та держави 
шляхом легалізації економіки в частині отримання крупними акціонерами корпоративних доходів за рахунок 
легального дивідендного каналу. Отже, слід зазначити, що вирішення проблем розвитку акціонерної власнос-
ті із забезпеченням підвищення її соціального змісту має носити комплексний характер і використовувати 
надбання світової економічної думки щодо використання альтернативних теорій ринку [12].

На наш погляд, комплекс заходів державної політики розвитку акціонерної власності в Україні має по-
чинатися зі змін у законодавстві і може бути організований за такими напрямками.

1. З метою удосконалення законодавства України з регулювання корпоративних відносин пропонується 
внести на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики такі зміни до За-
кону України «Про акціонерні товариства» [13].

1.1. Врахувати наукову концепцію сумісно-розділених відносин, зокрема сумісно-розділеного привлас-
нення, формою якого виступає акціонерна власність, шляхом визначення категорій «акціонерної 
власності» та «акціонерного капіталу».

1.2. З метою захисту прав акціонерів-працівників (ст. 28 Закону) та підвищення ролі робітників акціонер-
ного товариства в управлінні пропонується внести норму про включення представників акціонерів-
працівників до Наглядової ради. Крім того, рекомендується зобов’язати Наглядову раду запрошува-
ти на засідання представників профспілки з правом дорадчого голосу (ст. 55 Закону).

1.3. З метою реалізації прав акціонерів-працівників в умовах приватного акціонерного товариства пропо-
нується забезпечити надання робітникам права першочергового придбання акцій нової емісії.

1.4. Рекомендується включати представників міноритарних акціонерів до Наглядової ради.
1.5. З метою підвищення якості корпоративного управління пропонується проводити конкурс на замі-

щення посад у виконавчих органах акціонерного товариства, а також рекомендувати до систематич-
ного застосування методики оцінки якості корпоративного управління.

2. З метою пом’якшення протиріч руху реального та фіктивного капіталів шляхом зниження частки спе-
кулятивних операцій рекомендується вдосконалити регулювання фондового ринку.

2.1. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку пропонується посилити правила і порядок 
ліцензування брокерської та дилерської діяльності, а також контроль за їх виконанням.

2.2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку пропонується здійснити перевірку вико-
нання акціонерними товариствами (АТ) нових вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
щодо перереєстрації відкритих та закритих АТ як публічних або приватних АТ. 

2.3. Державній комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств пропо-
нується провести моніторинг ринку злиттів та поглинань за останні роки з метою виявлення випад-
ків зловживань, із формуванням звіту Кабінету Міністрів.

Таким чином, із вищезазначеного можна дійти таких висновків. Тип спільно-часткового привласнення 
у формах власності кооперативів і господарчих товариств, і передусім акціонерної власності, володіє зна-
чним потенціалом соціалізації виробничих відносин. Водночас розвиток таких форм власності у сучасному 
суспільстві часто не відповідає своєму призначенню і об’єктивним можливостям, оскільки має цілий ряд су-
перечностей. Ці суперечності породжуються як сутністю акціонерної власності, що є поєднанням реального 
та фіктивного капіталу, так і невідповідністю економічних інтересів зацікавлених сторін у функціонуванні 
акціонерних товариств. Крім того, для постсоціалістичних країн існують специфічні проблеми, продиктовані 
недоліками приватизації, монополізацією економіки, перерозподілом власності, переважанням приватних ін-
тересів над суспільними. Пом’якшення протиріч можливе за рахунок дієвої державної політики розвитку ак-
ціонерної власності, яка має починатися із законодавчих змін та повинна  мати на меті захист прав акціонерів-
працівників та регулювання руху реального та фіктивного капіталів. Перспективами подальших досліджень 
можуть виступати детальна кількісна та якісна оцінка ролі працівників у власності акціонерних товариств, 
а також розробка заходів державної політики щодо створення підприємств із переважною власністю трудо-
вого колективу на базі акціонування підприємств державної власності.
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МЕхАНІЗМ ТЕхНОлОгІЗАЦІЇ  
фІНАНСОВОгО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

Чмутова І. М.  

Анотація. У статті розвинуто понятійний апарат формування технологій фінансового менеджменту банку за 
рахунок визначення такого поняття, як «технологізація фінансового менеджменту банку», що передбачає формуван-
ня відповідних стану зовнішнього та внутрішнього середовищ банку технологій фінансового менеджменту та «си-
стемної технології фінансового менеджменту банку» як сукупності взаємопов’язаних і взаємоузгоджених технологій 
стратегічного й операційного рівнів. При цьому стратегічні технології є комплексними (охоплюють декілька функцій 
фінансового менеджменту), а операційні – спеціалізованими (спрямовані на окрему складову або функцію фінансового 
менеджменту). Сформовано механізм технологізації фінансового менеджменту банку, завдяки якому здійснюється 
синтез системної технології залежно від стадії його життєвого циклу. 

Ключові слова: банк, фінансовий менеджмент, технологізація, механізм, системна технологія фінансового ме-
неджменту.

МЕхАНИЗМ ТЕхНОлОгИЗАЦИИ  
фИНАНСОВОгО МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА 

Чмутова И. Н.  

Аннотация. В статье получил дальнейшее развитие понятийный аппарат формирования технологий финан-
сового менеджмента банка за счет определения такого понятия, как «технологизация финансового менеджмента 
банка», предусматривающего формирование соответствующих состоянию внешней и внутренней среды банка тех-
нологий финансового менеджмента и «системной технологии финансового менеджмента банка» как совокупности 
взаимосвязанных и взаимосогласованных технологий стратегического и операционного уровней. При этом стратеги-
ческие технологии являются комплексными (охватывают несколько функций финансового менеджмента), а операци-
онные – специализированными (направлены на отдельную составляющую или функцию финансового менеджмента). 
Сформирован механизм технологизации финансового менеджмента банка, благодаря которому осуществляется 
синтез системной технологии в зависимости от стадии его жизненного цикла.

Ключевые слова: банк, финансовый менеджмент, технологизация, механизм, системная технология финансо-
вого менеджмента.

THE TECHNOLOGIZATION MECHANISM  
OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT  

I. Chmutova  

Abstract. The article develops the conceptual apparatus of forming bank financial management technologies by defining 
the concept of «technologization of bank financial management» providing the formation of financial management technologies 
corresponding to the bank’s internal and external environment and «system technology of bank financial management» as a set of 
interrelated and coordinated technologies of the strategic and operational levels. At that strategic technologies are complex ones 
(covering several functions of financial management), operating technologies are specialized ones (focused on a single component 
or function of financial management). There has been formed a technologization mechanism of bank financial management, due 
to which synthesis of the system technology is performed depending on the stage of bank's life cycle. 

Key words: bank, financial management, technologization, mechanism, system technology of financial management. 

Постановка проблеми. У банківській діяльності й управлінні нею використовується широкий спектр 
технологій фінансового менеджменту: технології управління ліквідністю, ризиками, активними й пасивними 
операціями, кредитним, інвестиційним, депозитним портфелями та ін. Проте досить часто вибір цих техноло-
гій здійснюється керівниками інтуїтивно, що не завжди означає дотримання умови доцільності. Тобто потріб-
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но імплементувати в систему менеджменту не взагалі сучасні технології, а саме ті, що є доцільними для вико-
ристання, виходячи з характеристик зовнішнього та внутрішнього середовищ банку, етапу його розвитку та 
з урахуванням готовності системи фінансового менеджменту й персоналу. Крім того, необхідно враховувати 
сучасні тенденції технологізації управління, згідно з якими провідними технологіями у банківському фінан-
совому менеджменті мають стати комплексні технології стратегічного рівня, до яких відносяться фінансовий 
контролінг, збалансована система показників, бенчмаркінг [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За наявності науково-практичних розробок щодо викорис-
тання комплексних технологій управління організаціями, викладених у роботах: Р. Каплана та Д. Нортона [2],  
П. Нівена [3], Е. Нілі, К. Адамса та М. Кеннерлі [4], присвячених застосуванню та впровадженню збалансованої 
системи показників; А. Дайле [5], Р. Манна та Е. Майера [6], Х. Фольмута [7], Д. Хана [8] – з формування систе-
ми контролінгу; Р. Кемпа [9], Дж. Харрінгтона [10] – з питань використання бенчмаркінгу, слід констатувати 
недостатню розробленість механізму технологізації фінансового менеджменту банку, який би забезпечував 
спрямованість технологій на фінансові потреби, притаманні певній стадії його життєвого циклу, й узгодже-
ність технологій на стратегічному та операційному рівнях управління.

Виходячи з цього, метою статті є визначення складових механізму технологізації фінансового менедж-
менту банку залежно від етапу його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для формування механізму технологізації фінансового ме-
неджменту банку слід, у першу чергу, розкрити зміст поняття «технологізація».

Під технологізацією В. П. Кукоба розуміє поєднання сукупності формалізованих операцій або дій у різні 
за масштабами технологічні процеси, завдяки чому виникає маса бізнесових, соціальних, виробничих, інфор-
маційних, освітніх та інших технологій [11, с. 185]. З точки зору І. О. Совершенної, технологізація – це процес 
щодо оптимізації будь-якої діяльності. Відповідно до цього всі процеси, які в компанії вже відпрацьовані, тех-
нологізовані тією чи іншою мірою, вже є оптимальними. Для них вже зібрано та відпрацьовано оптимальну 
сукупність дій, що приводить до необхідного результату [12, с. 354]. Технологізація управління означає поділ 
управлінського процесу на окремі процедури й операції та подальшу регламентацію їх виконання [13]. Для 
технологізації будь-якого процесу він повинен мати такий ступінь складності, який би дозволяв і вимагав його 
поділу на відносно відокремлені частини [14]. 

Оскільки технологізація фінансового менеджменту банку є реакцією на ускладнення його фінансової 
діяльності та ринкового оточення, це поняття можна визначити як формування відповідних стану зовніш-
нього та внутрішнього середовищ банку технологій фінансового менеджменту. Це є можливим завдяки ура-
хуванню стадії життєвого циклу банку (як відображення етапу його розвитку у зовнішньому середовищі) 
та рівня зрілості системи фінансового менеджменту банку (як відображення розвитку його внутрішнього 
середовища).

Метою формування механізму технологізації фінансового менеджменту банку є синтез системної техно-
логії як взаємопов’язаних та взаємоузгоджених технологій стратегічного й операційного рівнів, із яких стра-
тегічні є комплексними (охоплюють декілька функцій фінансового менеджменту), а операційні – спеціалізо-
ваними (спрямовані на окрему складову або функцію фінансового менеджменту).

Процес синтезу системної технології фінансового менеджменту банку подано на рис. 1. Першим його 
етапом є визначення стадії життєвого циклу банку, що передбачає обґрунтування кількості стадій та їх інди-
каторів. Стадія життєвого циклу є важливою детермінантою корпоративної стратегії банку, оскільки визна-
чає загальний напрямок його розвитку. Відповідно  до обраної стратегії та з урахуванням фінансових особли-
востей банку на кожній стадії визначаються домінанти фінансової стратегії, на реалізацію якої мають бути 
спрямовані технології фінансового менеджменту. На наступному етапі визначається рівень зрілості системи 
фінансового менеджменту банку, тобто інтегрований рівень розвитку цієї системи та готовності банку до ви-
користання і впровадження технологій. Рівень зрілості системи фінансового менеджменту й домінанти фі-
нансової стратегії банку є основою для формування технологій фінансового менеджменту на стратегічному 
рівні, а технології операційного рівня формуються з огляду на стан відтворювальних процесів за основними 
банківськими операціями (кредитними, валютними, з залучення коштів, з розрахунково-касового обслугову-
вання, з цінними паперами).

Враховуючи визначення механізму як сукупності цілей, функцій, принципів, засобів і способів (ме-
тодів, прийомів, технологій) [15], механізм технологізації фінансового менеджменту банку можна навести 
таким чином (рис. 2). Цей механізм поєднує внутрішній саморозвиток базових технологій фінансового ме-
неджменту та одночасне формування передумов їх зміни під час переходу банку до іншої стадії життєвого 
циклу, оскільки, як зазначено у [16, с. 58], пріоритети фінансового менеджменту варіюються на різних етапах 
розвитку банку.

Сукупність принципів формування технологій фінансового менеджменту банку, які є компонентом 
означеного механізму, складають наявні принципи фінансового менеджменту та управління, доповнені у [17] 
принципами еволюційної теорії (спадковості, мінливості, відбору, диференціації), принципами технологіза-
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ції (пропорційності, ритмічності, паралельності, безперервності, відповідності «мета – процес – структура», 
гнучкості, збагачення, оцінки якості, технологічності, типізації), принципами теорії життєвого циклу (бага-
тьох рівнів, стабілізації, інерції, еластичності, безперервності). 
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Рис. 1. Концептуальна схема процесу формування системної технології фінансового менеджменту банку  
(складено автором)

Узгодженість технологій стратегічного й операційного рівнів досягається їх вибором залежно від стадії 
життєвого циклу банку. Емпіричні дослідження, проведені автором у [18, с. 274–285], показали, що пріоритет-
ними операційно спрямованими технологіями фінансового менеджменту банків мають бути: на стадії ство-
рення – технології управління операціями з залучення коштів, на стадії екстенсивного зростання – технології 
управління операціями з розрахунково-касового обслуговування, на стадії інтенсивного зростання – техно-
логії управління кредитною діяльністю, на стадії зрілості – технології управління валютними операціями, 
на стадії спаду – технології управління кредитно-депозитним портфелем. Стратегічно спрямовані технології 
(збалансована система показників, фінансовий контролінг, бенчмаркінг) доцільно формувати банкам, які до-
сягли вищих рівнів зрілості системи фінансового менеджменту, та які перебувають на стадіях інтенсивного 
зростання і зрілості. Банкам на інших стадіях слід покращити якість відтворювальних процесів за основни-
ми банківськими операціями. У межах побудованого механізму пропонується здійснювати диференціацію 
складу показників за проекціями збалансованої системи показників, вибір еталону для бенчмаркінгового по-
рівняння, визначення рівнів критичних відхилень контролінгових показників відповідно до стадії життєвого 
циклу банку.

Висновки. Визначення понять «технологізація фінансового менеджменту банку» та «системна техно-
логія фінансового менеджменту банку» надало можливість сформувати сукупність технологій стратегічного 
й операційного рівнів. Запропонований механізм технологізації фінансового менеджменту банку базується на 
наявних принципах фінансового менеджменту та управління, доповнених принципами еволюційної теорії, 
принципами теорії життєвого циклу, принципами технологізації. При цьому врахування принципів еволюцій-
ної теорії та теорії життєвого циклу уможливлює визначення стадії життєвого циклу банку, що, у свою чергу, 
дозволяє забезпечити узгодженість стратегічно й операційно спрямованих технологій у межах сформованого 
механізму технологізації фінансового менеджменту. 

Перспективами досліджень у цьому напрямі може бути визначення конкретних процедур системної 
технології фінансового менеджменту банку на кожній стадії його життєвого циклу.
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Рис. 2. Механізм технологізації фінансового менеджменту банку (складено автором)
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АНАлІЗ СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ гАлУЗІ В УКРАЇНІ
Проноза П. В.

Анотація. Розглянуто актуальні питання розвитку туристичної галузі в Україні. На основі офіційних статис-
тичних видань досліджено динаміку санаторно-курортних та оздоровчих закладів у країні. Встановлено, що потен-
ціал і кількість здравниць упродовж останніх десяти років щорічно зменшувалися. Запропоновано аналітичне дослі-
дження останніх тенденцій в обслуговуванні туристичної діяльності. Досліджено структуру суб’єктів туристичної 
діяльності та динаміку змін туристичних потоків у країні. Розкрито ключові проблеми розвитку туристичної галузі 
в Україні з урахуванням кризових явищ в економіці. Зроблено висновок про розбалансування виїзного туристичного по-
току з країни із кількістю в’їзних туристів та внутрішніх споживачів. Встановлено низькі світові рейтинги України у 
дослідженнях ключових показників туристичної індустрії. Сформульовано основні фактори, що гальмують активіза-
цію розвитку туристичної галузі та зміцнення її конкурентоспроможності в Україні. 

Ключові слова: туризм, туристичний потік, галузь, туроператор, санаторно-курортна установа, туристична 
путівка, рейтинг.

АНАлИЗ СОСТОЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСлИ В УКРАИНЕ

Проноза П. В.

Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы развития туристической отрасли в Украине. На основании офи-
циальных статистических изданий исследована динамика санаторно-курортных и оздоровительных учреждений 
в стране. Установлено, что потенциал и количество здравниц в течение последних десяти лет ежегодно уменьша-
лись. Предложено аналитическое исследование последних тенденций в обслуживании туристической деятельности. 
Исследована структура субъектов туристической деятельности и динамика изменений туристических потоков 
в стране. Раскрыты ключевые проблемы развития туристической отрасли в Украине с учетом кризисных явлений 
в экономике. Сделан вывод о разбалансировании выездного туристического потока из страны с количеством въезд-
ных туристов и внутренних потребителей. Установлены низкие мировые рейтинги Украины в исследованиях ключе-
вых показателей туристической индустрии. Сформулированы основные факторы, тормозящие активизацию разви-
тия туристической отрасли и укрепления ее конкурентоспособности в Украине.

Ключевые слова: туризм, туристический поток, отрасль, туроператор, санаторно-курортное учреждение, 
туристическая путевка, рейтинг.

ANALYSIS OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE 
P. Pronoza 

Abstract. The urgent issues of the tourism industry development in Ukraine have been considered. On the basis of official 
statistical publications the dynamics of the sanatorium and spa institutions and health care facilities in the country has been 
studied. It has been determined that the potential and the number of health centers during the last decade is decreasing every 
year. An analytical study of the latest trends in the tourism services has been suggested. The structure of the tourism activities and 
dynamics of changes in tourist flows in the country have been studied.  The key problems of tourism development in Ukraine taking 
into account the economic crisis have been identified. The conclusion about the imbalance of outbound tourist flows with the 
number of inbound tourists and local consumers has been made. The low world ratings of Ukraine in studying the key indicators of 
the tourism industry have been revealed. The basic factors hindering the intensification of the tourism industry development and 
strengthening of its competitiveness in Ukraine have been defined. 

Keywords: tourism, tourist flow, industry, tour operators, sanatorium and spa institutions, tourist voucher, rating.

Динамічність глобалізаційних процесів в економіках багатьох розвинутих країнах світу і в тих, що роз-
виваються, свідчать, що туристична галузь має важливе значення у формуванні валового внутрішнього про-
дукту, динамічно розвивається в острівних країнах, наповнює прибуткову частину бюджету, стимулює роз-
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виток сфери послуг, транспорту, будівництва, стримує рівень сезонного безробіття, впливає на зростання 
кількості об’єктів готельного та ресторанного господарства тощо.

У зв’язку з тимчасовою окупацією Криму, військовими діями на Сході країни, загальною економіч-
ною кризою у світі та Україні відбувається різка зміна напрямків туристичних потоків у країні. Статистика 
свідчить про зменшення кількості українців, які можуть собі дозволити відпочити за кордоном. Тому саме 
внутрішній туризм може стати активізуючим фактором розвитку галузі у кризовий період економіки та по-
дальшого зміцнення туристсько-рекреаційного потенціалу держави. На цьому тлі актуалізується проблема 
якісного забезпечення розвитку внутрішнього бюджетного туризму, пошуку причин занепаду галузі туризму 
з урахуванням подальших перспектив її розвитку.

У зв’язку із цим метою статті є виявлення поточного стану та узагальнення останніх тенденцій розвитку 
туристичної галузі в Україні, а також визначення перспектив розвитку туризму з урахуванням тимчасово 
окупованих територій країни.

Суттєвий науковий внесок у теоретичні дослідження питань розвитку туристичної галузі та туристич-
ного ринку зробили такі вчені, як: Л. Ковинєва [1], С. Мельниченко [2], С. Нездоймінов [3], Т. Ткаченко [4],  
Д. Ушаков [5], В. Хаустова, Є. Ф. Горбатова [6], Л. Шульгіна [7] та ін. 

На теперішній час у міжгалузевому балансі України надаються дані про долю галузі туризму у ВВП 
країни за статтею «Відпочинок, розваги, культура і спорт» на рівні 1 % у 2011 р. [8].

За даними державної служби статистики України в 2005–2014 рр. у країні нараховувалося більш ніж  
2,8 тис. санаторно-курортних і оздоровчих закладів (рис. 1).
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Рис. 1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади в Україні у 2005 – 2014 рр. [9]

Як свідчать дані рис. 1, упродовж 2005–2013 рр. в Україні щорічно зменшувалася кількість санато-
ріїв та пансіонатів, послуги яких надавали можливість не тільки оздоровлення, а й лікування – з 524 од.  
у 2005 р. до 477 од. у 2013 р., або на 9 %. Скоротилася за вказаний період також кількість будинків і пансіо-
натів відпочинку – з 321 до 271 од., або на 15,6 %, а кількість санаторіїв-профілакторіїв зазнала суттєвого 
зменшення – з 291 до 165, або в 1,76 рази. У зв’язку з військовим конфліктом у країні відбулося стрімке 
поліпшення ситуації по зазначених індикаторах у 1014 р., коли кількість санаторіїв та пансіонатів із ліку-
ванням скоротилася у 1,5 рази, санаторіїв-профілакторіїв – у 1,4 рази, а будинків і пансіонатів відпочин-
ку – взагалі у 3 рази.

Слід також зазначити, що на фоні відсутності в офіційній статистиці з туризму такого регіону України, 
як АР Крим, упродовж 2014 р. зменшилися не тільки зазначені у рис. 1 показники, а й кількість баз та інших 
закладів відпочинку – у 1,36 рази та дитячих таборів – у 1,32 рази [9].

Зменшення потенціалу санаторно-курортних установ в Україні позначилося на кількості туристичних 
потоків в Україні (рис. 2).
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Рис. 2. Туристичні потоки в Україні у 2000 – 2014 рр. [10]

З рис. 2 видно, що в Україні упродовж 2005–2013 рр. кількість громадян України, які виїжджали за кор-
дон, збільшилася з 16,4 до 23,7 млн осіб, або на 44 %. Кількість туристів, що обслуговувалися суб’єктами турис-
тичної діяльності України (юридичними та фізичними особами) за вказаний період, склала загалом 25,6 млн 
осіб, а кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, зросла з 17,6 до 24,6, або на 40 %. Загальна кіль-
кість екскурсантів у країні у 2014 р. сягнула 1,17 млн відвідувачів. Однак у зв’язку із військовим конфліктом 
на Сході країни та анексії частини території туристичний потік зазнав суттєвих втрат. Так, кількість інозем-
них туристів, що відвідали нашу країну у 2014 р., порівняно з 2013 р. скоротилася майже вдвічі і склала 48,5 %, 
а кількість громадян, які виїжджали за кордон, скоротилася на 5,6 %, що вплинуло на зменшення загальної 
кількості туристів, які були обслуговані національними туроператорами, з 3,4 млн у 2013 р. до 2,4 млн осіб 
у 2014 р., або на 30 %.

Узагальнення останніх тенденцій у діяльності туристичних суб’єктів виявило, що на теперішній час 
в Україні діють 667 туроператорів як юридичні особи, чий дохід від надання послуг сягнув у 2014 р. 5,1 млрд грн, 
у тому числі від екскурсійної діяльності 139 млн грн, а середньооблікова чисельність штатних працівників 
склала 5235 чол. [11].

На рис. 3 наведено структуру кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні серед юридичних 
осіб.

32,1 %
(1)

30,3 %
(1)

67,0 %
(2)

65,1 %
(2)

2,8 %
(3)

2013 р.
2,8 %

(3)

2014 р.

Рис. 3. Структура кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні серед юридичних осіб [11]:  
1 – туроператори; 2 – турагенти; 3 – суб’єкти що здійснюють екскурсійну діяльність
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З рис. 3 видно, що у структурі суб’єктів туристичної діяльності серед юридичних осіб упродовж остан-
ніх двох років в Україні спостерігається стійка тенденція до переважання турагентів над туроператорами  
у 2 рази.

У розрізі регіонів країни у наданні туристичних послуг із боку суб’єктів туристичної діяльності доміну-
вав м. Київ, в якому сконцентрована майже половина всіх туроператорів країни (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура кількості суб’єктів туристичної діяльності у розрізі  
регіонів України серед юридичних осіб у 2014 р. [11]:  

1 – м. Київ; 2 – Одеська область; 3 – Львівська; 4 – Дніпропетровська; 5 – Харківська; 6 – Запорізька;  
7 – Івано-Франківська; 8 – інші регіони

З даних рис. 4 видно, що найбільша кількість суб’єктів туристичної діяльності була також в Одеській 
(7,8 %), Львівській (6,5 %), Дніпропетровській (5,4 %) та Харківській (4,7 %) областях.

На рис. 5 показано кількість туристів, які були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності в Україні 
в 2011–2014 рр.

З даних рис. 5 видно, що упродовж 2011–2014 рр. загальна кількість туристів – громадян України, що 
були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності (юридичними особами), досягла 8,9 млн чоловік, з яких 
обслуговувалися туроператорами 6,7 млн туристів. Спостерігалося також різке падіння попиту на обслугову-
вання іноземних громадян, кількість яких скоротилася з 262,4 тис. чол. у 2012 р. до 16,6 тис. чол. у 2014 р., або 
у 15,8 разів. Несуттєвим було зменшення кількості обслуговування громадян України – з 2,4 млн у 2012 р. до 
2,2 млн у 2014 р., або на 8,4 %.
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Рис. 5. Кількість туристів, що були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності в Україні в 2011 – 2014 рр. [11]:  
1 – усього обслугованих туристів – громадян України; 2 – з них обслуговані туроператорами;  

3 – усього обслугованих туристів – громадян інших країн; 4 – з них обслуговані туроператорами
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Статистичні дослідження державних органів влади починаючи з 2011 р. почали публікувати дані щодо 
кількості і вартості реалізованих суб’єктами туристичної діяльності туристичних путівок (табл. 1).

Таблиця 1
Кількість і вартість реалізованих туристичних путівок із боку туроператорів – юридичних осіб [11]

Показник
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Кіль кість, 
од.

Вар тість, 
тис.  грн

Кіль кість, 
од.

Вар тість, 
тис.  грн

Кіль кість, 
од.

Вар тість, 
тис. грн

Кіль кість, 
од.

Вар тість, 
тис. грн

Безпосередньо 
населенню 444246 2091222 760343 5212115 818305 5238177 547520 7088474

з них громадянам  
Укра їни для подорожі  
в межах України

167972 445759 177255 475453 220223 337150 158430 1415994

за кордон 190102 1400112 457403 4426233 508646 4683492 379530 5610495

з них по країнах СНД 2084 10249 3790 20722 2405 10255 1722 18323

іноземцям для подорожі  
в межах України 86172 1049272 125685 310427 89436 217535 9560 61985

з них громадя нам  країн 
СНД 55453 822082 46426 161439 22946 55997 3196 9866

З даних табл. 1 випливає, що за показниками кількості реалізованих путівок туроператорами безпо-
середньо населенню відбулося їх зменшення з 760,3 тис. у 2012 р. до 547,2 тис. путівок у 2014 р., або на 28,0 %; 
з них громадянам України для подорожі в межах країни – з 167,9 тис. у 2011 р. до 158,4 тис. путівок у 2014 р., 
або на 5,7 % менше; іноземцям для подорожі в межах України – з 86,1 тис. у 2011 р. до 9,6 тис. у 2014 р, або  
у 9 разів менше. У структурі продажів путівок іноземним громадянам переважають туристи з країн СНД – 
від 26 до 33 % упродовж 2012–2014 рр. Загальна кількість реалізованих путівок із метою виїзду за кордон теж 
зменшилася в 2014 р. порівняно з 2012 р. на 17 %. З іншого боку, на цьому фоні спостерігається збільшення вар-
тості туристичних путівок, що реалізовувалися туроператорами України, з 2,1 млн грн у 2011 р. до 7,1 млн грн 
у 2014 р., або у 3,4 рази. Відбулося також здешевлення вартості реалізованих путівок іноземним громадянам 
у 2014 р. порівняно з 2011 р. за рахунок різкого зменшення попиту на в’їзний туризм.

Слід також зазначити негативну динаміку останніх двох років на фоні кризових явищ у світовій економі-
ці (в 2014 р. порівняно з 2013 р.), коли, з одного боку спостерігалося падіння показників кількості реалізованих 
путівок, а з іншого – здороження їх вартості.

Водночас кількість туроднів, що надавалися безпосередньо населенню туроператорами за реалізова-
ними туристичними путівками, збільшилася з 5,4 до 5,9 млн, а турагентами, навпаки, – зменшилася з 3,0 до  
2,3 млн.

Аналіз туристичного потоку громадян України, які виїжджали за кордон у 2014 р., свідчить, що най-
більша їх кількість прямувала до Польщі (7,6 млн осіб), Російської Федерації (4,6 млн), Молдови (2,4 млн), 
Угорщини (2,1 млн) та Білорусії (1,5 млн) [12]. Туреччина та Єгипет, до яких традиційно упродовж 2008–2013 
рр. був спрямований туристичних потік громадян України, поступилися зазначеним країнам.

За розрахунками Всесвітньої ради з подорожей та туризму (The World Travel & Tourism Council), Укра-
їна за показниками, наведеними на рис. 6, мала такі рейтинги.

Дані рис. 6 свідчать, що за першими шістьма показниками у рейтингах WTTC Україна посіла 62-ге, 55-
те, 36-те, 26-те, 68-ме та 48-ме місця відповідно, а за показниками питомої ваги (з 7-го по 12-те) взагалі опи-
нилася далеко за межами першої сотні країн світу, що свідчить про наднизьку динаміку розвитку туризму 
в  Україні. 

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що основними факторами, що гальмують активіза-
цію розвитку туристичної галузі та зміцнення її конкурентоспроможності в Україні, можна назвати такі:

недосконала нормативно-законодавча база країни, яка неефективно регулює галузь туризму та не  –
розробляє держані цільові програми її підтримки;

відсутність обґрунтованих пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі в кожному окремо- –
му регіоні країни;

занепад галузі та застарілість матеріальної бази та номерного фонду об’єктів інфраструктури, що  –
знищувалися протягом багатьох років після розпаду колишнього СРСР;
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Рис. 6. Україна у рейтингах WTTC за базовими показниками внеску сфери подорожей і туризму (СПТ) [13; 14]: 
1 – прямий внесок СПТ у ВВП; 2 – загальний внесок СПТ у ВВП; 3 – прямий внесок СПТ в зайнятість; 4 – загальний внесок СПТ 
в зайнятість; 5 – обсяг інвестицій в СПТ; 6 – обсяг експорту, який здійснюється приїжджими, 7 – питома вага прямого внеску 
СПТ у ВВП; 8 – питома вага загального внеску СПТ у ВВП; 9 – питома вага прямого внеску СПТ в зайнятість; 10 – питома вага 
загального внеску СПТ в зайнятість; 11 – питома вага інвестицій в СПТ в загальному обсязі капітальних інвестицій в країну; 

12 – питома вага обсягу експорту, який здійснюється приїжджими в загальному обсязі експорту країни; 13 – реальне  
зростання прямого внеску СПТ у ВВП; 14 – реальне зростання загального внеску СПТ у ВВП; 15 – реальне зростання прямого 

внеску СПТ в зайнятість; 16 – реальне зростання загального вкладу СПТ в зайнятість; 17 – реальне зростання обсягу  
інвестицій в СПТ; 18 – реальне зростання обсягу експорту, який здійснюється приїжджими

ігнорування значення внутрішнього туризму, який міг би стати потужним поштовхом для активізації  –
галузі у кризові періоди розвитку економіки та подальшого нарощування туристсько-рекреаційного потенці-
алу держави;

низький рівень обслуговування, сервісу та якості туристських послуг, що надаються у більшості  –
санаторно-курортних зон;

надвисока вартість проживання та харчування в об’єктах тривалого перебування, що не відповідає  –
рівню якості туристичних послуг;

низькі теми зростання капіталовкладень у туристичну галузь та гальмуюче фінансування прива- –
бливих туристичних об’єктів із боку інвесторів на відміну від країн Балтії, Румунії, Болгарії, Сербії, Чорно- 
горії ін.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє дійти таких висновків:
1. Потенціал санаторно-курортних та оздоровчих закладів в Україні упродовж останніх 10 років зазнав 

суттєвих втрат, зменшивши кількість санаторіїв із лікуванням, пансіонатів, будинків і баз відпочин-
ку, дитячих оздоровчих таборів в середньому у 1,5–3,0 рази, що свідчить про існування потенційних 
загроз у розвитку туристичної індустрії в країні.

2. Тривалий військовий конфлікт на Сході країни та анексія частини території призвели до значного ско-
рочення туристичного потоку іноземних туристів – кількість іноземних туристів, що відвідали нашу 
Україну у 2014 р., порівняно з 2013 р. скоротилася майже вдвічі, а кількість виїзного туристичного 
потоку скоротилася на 5,6 %. Значним фактором такої ситуації стала також надмірна застарілість 
номерного фонду об’єктів санаторно-курортної інфраструктури, яка також призвела до розбалансу-
вала виїзний туристичний потік із країни із кількістю в’їзних туристів та внутрішніх споживачів.  

3. Туроператори в Україні найбільш сконцентровані у м. Києві (майже половина із загальної кількості) 
та в Одеській (7,8 %), Львівській (6,5 %), Дніпропетровській (5,4 %) та Харківській (4,7 %) областях. 
Загальна кількість туристів – громадян України, які були обслуговані суб’єктами туристичної діяль-
ності, досягла 6,7 млн осіб.

4. Виїзний туристичний потік громадян України упродовж останніх п’яти років свідчить про тенденцію 
до зміщення традиційних курортів Туреччини та Єгипту у бік Польщі, Російської Федерації, Молдо-
ви, Угорщини та Білорусії (1,5 млн).

5. У рейтингах світових консалтингових організацій у сфері туризму Україна посідає низькі місця за 
показниками загального внеску сфери подорожей і туризму у ВВП, обсягами інвестицій та експорту, 
опинившись далеко за першими п’ятдесятьма країнами світу, що свідчить про наднизьку динаміку 
розвитку туризму в Україні.
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6. Бойові дії на Сході України та тимчасово окупованих територіях, а також анексований Крим із його 
унікальним природно-рекреаційним потенціалом у комплексі являють собою передумови для ак-
тивізації внутрішнього туризму у бік його зміщення до об’єктів туристичної інфраструктури та 
рекреаційно-туристичного господарства країни (Карпатський, Причорноморський, Придністров-
ський, Дніпровський, Поліський, Донецько-Приазовський рекреаційні регіони) та інших регіональних 
здравниць. Про це свідчать численні сюжети засобів масової інформації, які сповіщають про надви-
сокий туристичний потік у зазначені регіони. Така тенденція не може в подальшому не вплинути на 
одночасний притік грошового капіталу від активізації туристичного потоку, який змістив свої уподо-
бання до зазначених регіонів, та рівень доходів місцевих бюджетів.

7. Розвиток туризму в Україні повинен мати виховний патріотичний аспект, сприяти знайомству 
з пам’ятками культури, особливостями регіонів, вивчанню його традицій та звичаїв культури, що, 
у  свою чергу, буде сприяти не тільки національному вихованню, а й підвищенню інтересу до туризму 
як економічному явищу.
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Економіка підприємства 
та управління виробництвом

JEL Classification: М 410 УДК 657.1 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ УпРАВлІНСЬКОгО ОБлІКУ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАпІ РОЗВИТКУ 
Волковська Я. В.

Анотація. В розвитку управлінського обліку відбуваються зміни, що призводять до появи певних тенденцій. Ме-
тою роботи є аналіз та узагальнення основних сучасних тенденцій розвитку управлінського обліку на підприємствах. 
При написанні статті використовувались методи аналізу, синтезу, дедукції, системний підхід та інші. Проаналізова-
но основні зміни, що відбулись в управлінському обліку та виявлено основні тенденції розвитку управлінського обліку 
на теперішній час. Установлено взаємозв’язок управлінського обліку з іншими сферами діяльності підприємства. Від-
значено прогнозний характер і поєднання різних методів і технік сучасного управлінського обліку, а також появу но-
вої дисципліни – стратегічного управлінського обліку, його основну характеристику та відмінності від традиційного 
управлінського обліку.

Ключові слова: управлінський облік, управління підприємством, методи управлінського обліку, тенденції управ-
лінського обліку, стратегічний управлінський облік.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УпРАВлЕНЧЕСКОгО  
УЧЕТА НА СОВРЕМЕННОМ эТАпЕ РАЗВИТИЯ
Волковская Я. В.

Аннотация. В развитии управленческого учета происходят изменения, приводящие к появлению определенных 
тенденций. Целью работы являются анализ и обобщение основных современных тенденций развития управленческо-
го развития на предприятиях. При написании статьи использовались методы анализа, синтеза, дедукции, системный 
подход и др. Проанализированы основные изменения, которые произошли в управленческом учете и выявлены основные 
тенденции развития управленческого учета в настоящее время. Установлена взаимосвязь управленческого учета с 
другими сферами деятельности предприятия. Отмечены прогнозный характер и объединение разных методов и тех-
ник современного управленческого учета, его основная характеристика и отличия от традиционного управленчес-
кого учета.

Ключевые слова: управленческий учет, управление предприятием, методы управленческого учета, тенденции 
управленческого учета, стратегический управленческий учет.

THE MAIN TENDENCIES OF MANAGEMENT ACCOUNTING  
AT PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
Ya. Volkovska

Abstract. In development of management accounting there take place changes, which lead to emergence of certain trends. 
The aim of the work is analyzing and summarizing the modern trends in management accounting development at enterprises. At 
conducting the study there were used the methods of analysis, synthesis, deduction, system approach and others. The main changes 
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in management accounting have been analyzed and the main trends of management accounting development at the present time 
found. The interrelation between management accounting and other areas of the enterprise activity has been determined. The 
predictive character and combination of various methods and techniques of modern management accounting and the emergence 
of a new discipline – strategic management accounting, its main characteristics and differences from traditional management 
accounting have been noticed.

Keywords: management accounting, enterprise management, methods of management accounting, trends of management 
accounting, strategic management accounting.

На сьогодні в умовах ринкової економіки і великої конкуренції в кожній сфері діяльності велике зна-
чення має актуальна, достовірна та повна інформація для прийняття відповідних управлінських рішень. 
Дані бухгалтерського обліку є базою будь-якої інформаційної системи підприємства. Це означає необхід-
ність удосконалення організації бухгалтерського обліку з метою отримання більш повної інформації, проте 
даних фінансового обліку недостатньо, тому потрібно налагодження системи управлінського обліку. Відбу-
ваються певні зміни в розвитку управлінського обліку, і їх урахування може допомогти покращити обліково-
аналітичне забезпечення для вдосконалення процесу управління підприємством. Це підтверджує актуаль-
ність даного дослідження.

Питаннями розвитку управлінського обліку та його місцем в управлінні підприємством займались такі 
вітчизняні та закордонні вчені й економісти-практики, як Т. Джонсон, Р. Каплан, Г. Кукінс, Ф. Ф. Бутинець, 
С. Ф. Голов, О. В. Карпенко, Л. В. Нападовська та інші. Проте, не зменшуючи досягнення цих учених, слід за-
значити, що недостатньо вивченими є останні тенденції розвитку управлінського обліку, особливо стосовного 
орієнтації на споживача, що підвищує актуальність цього дослідження.

Метою роботи є аналіз та узагальнення основних сучасних тенденцій розвитку управлінського обліку 
на підприємствах.

На думку О. В. Карпенко, метою системи управління витратами у ХХІ ст. стає підвищення ефектив-
ності використання ресурсів, що обумовлює необхідність розробки нової методології управлінського обліку. 
Інформаційна епоха порівняно з індустріальною вплинула на світогляд менеджерів, які фокусують увагу на 
можливостях співробітників. Виникнення понад сто років тому гігантських промислових корпорацій і вплив 
теоретичного підходу до управління залишили у свій спадок те, що робітників спрямовували на виконання 
вузькоспеціалізованих операцій, які не виходили за межі чітко визначених завдань, поставлених елітою – 
інженерами та менеджерами. Сьогодні творчі можливості робітників мають бути мобілізовані для виконання 
стратегічних цілей. У свою чергу, менеджера повинен цікавити статус персоналу, наприклад, за таким клю-
човим показником, як рівень задоволення робітника. Система обліку повинна задовольняти інформаційні по-
треби оціночних систем, які, в свою чергу, мають на меті спрямувати всіх робітників на реалізацію стратегії 
підприємства [1, c. 13–14].

При цьому, як зазначають Т. Г. Шешукова та Д. Г. Красильніков, шлях до побудови ефективної системи 
управлінського обліку передбачає не розвиток і вдосконалення методів бухгалтерського обліку, а виявлення 
основних інформаційних потреб управління та пошук оптимальних шляхів їх вирішення [2, c. 24]. Ю. П. Зима 
уточнює, що розвиток управлінського обліку та бюджетування починається з дизайну фінансової структури 
підприємства, що є «скелетом» системи бюджетування: діагностика системи управлінського обліку; розви-
ток структури та показників звітності; визначення центрів прибутку, доходів, витрат та інвестицій; розвиток 
політики та процедур управлінського обліку [3, c. 377].

Сьогодні можна спостерігати певні зміни в управлінському обліку. Так, Гері Кукінс виокремлює 7 осно-
вних трендів управлінського обліку:

1. Розширення від аналізу продукту до аналізу каналу збуту та рентабельності.
2. Роль управлінського обліку в системі управління підприємством.
3. Перехід до прогнозного обліку.
4. Аналітика, вбудована в методи системи управління підприємством.
5. Вдосконалення методів управлінського обліку.
6. Технологія управління інформацією та загальними службами в бізнесі.
7. Потреба в покращених навиках та компетентності [4, c. 23].
Щодо першого тренду дослідник зазначає, що перш за все необхідно сфокусуватися на каналах збуту 

та рентабельності, адже впродовж діяльності на підприємстві виникають витрати, пов’язані не лише з виго-
товленням продукції. Наприклад, витрати, понесені внаслідок продажів, формування каналів збуту, роботи 
з клієнтами [4, c. 24]. На думку науковця, вирішальним викликом стає використання АВС через розрахунок 
даних прибутковості від співпраці з діючими клієнтами. Дохід надходить від визначення потенційного при-
бутку та потім від реалізації потенційних і виконання старт-рішень та дій. Маркетинг повинен розглядати 
покупців як інвестицію, як індивідуальне портфоліо. При цьому деякі покупці можуть бути більш чи менш 
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прибутковими залежно від їх попиту та поведінки на ринку. І незважаючи на те, що задоволення клієнтів є 
важливим, довгостроковою метою є збільшення кількості покупців і корпоративного прибутку. Повинна бути 
рівновага між управлінням рівнем наданих послуг споживачам для завоювання їхньої прихильності та отри-
маним впливом на фінансовий стан підприємства [4, c. 24–25].

Управлінський облік повинен допомагати виконувати маркетингові функції, адже компанії необхідно 
розуміти, які типи покупців сприяють нарощуванню оборотів, а які, навпаки, призводять до збитків при ви-
користанні тієї чи іншої маркетингової політики. Для максимізації прибутковості підприємство повинно ро-
зуміти, як оптимально завоювати кожен тип покупців, адже без цієї інформації фінансові показники будуть 
набагато нижчими від потенційних [4, c. 25].

Отже, можна побачити, що простежується зв’язок між управлінським обліком і маркетингом. Марке-
тингові дослідження надають інформацію для проведення управлінського аналізу, CVP-аналізу, ціноутво-
рення, водночас дані управлінського обліку допомагають дослідити прибутковість того чи іншого сектору 
ринку, чи окупаються витрати на збут, чи є бажаний ефект щодо збільшення попиту та подальших прибут-
ків; аналіз такої інформації приводить до змін у маркетинговій політиці, що надає нові результати, і так до 
нескінченності.

Слід зазначити, що така ситуація можлива у ринковій економіці, що працює, тобто коли покупці ре-
ально формують попит, а продавці – пропозицію, та використання ринкових інструментів в одному секторі 
приводить до змін в іншому. Втім це неможливо та взагалі не має сенсу, коли ринок базується на договірних 
відносинах. Це можна спостерігати в Україні, де ринкова економіка тільки починає формуватись та управ-
лінський облік майже не використовується, оскільки витрати на нього не дадуть бажаного ефекту.

Наступний тренд – роль управлінського обліку в управлінні підприємством. Управління підприєм-
ством може бути визначено як інтеграція мультиплікативних методів (наприклад, стратегічна карта, ме-
тод збалансованих показників) для досягнення виконавчою командою стратегії, покращення контролю та 
збільшення фінансового прибутку через покращення управлінських рішень. Суть у тому, що кожен метод 
пов’язаний з бізнес-аналітикою, особливо важливого значення набуває кореляційний і попереджувальний 
аналізи. Результати управлінського обліку завжди стають основою для здійснення управлінських дій та опе-
рацій [4, c. 26].

Тобто, як було зазначено раніше, управлінський облік надає багато інформації для аналізу, на підставі 
якого приймаються у подальшому управлінські рішення. Крім того, управлінський облік сприяє вдоскона-
ленню калькулювання собівартості продукції, що надає більш точні розрахунки, а також проблемні місця, 
усунення котрих приведе до зменшення витрат, а зменшення витрат – це збільшення прибутку та покра-
щення фінансового стану підприємства.

Однією з тенденцій в управлінському обліку є зсув до прогнозного обліку. Слід зазначити, що спостері-
гається розрив між звітами бухгалтерів з управлінського обліку та бажаннями менеджерів. Такий розрив по-
яснюється появою нових потреб – від необхідності розуміння сутності витрат до детальної інформації щодо 
майбутніх витрат [4, c. 27].

Сфера бухгалтерського обліку має три компоненти: податковий облік, фінансовий облік та управлін-
ський облік, при цьому управлінський облік включає в себе облік витрат, аналіз витрат і звітність, прийняття 
рішень на підставі планування витрат, останній субкомпонент має прогнозний характер, тобто використо-
вуються дані минулих періодів у комбінації з іншою економічною інформацією для планування діяльності, 
зокрема і витрат, на підставі чого приймаються відповідні управлінські рішення, що покращують результати 
діяльності підприємства [4, c. 27–28].

Також важливою тенденцією є наявність аналітики, вбудованої в методи системи управління підпри-
ємством. Аналітика формулює питання. Подальший аналіз стимулює до створення більшої кількості питань. 
А найважливішим є те, що аналітика допомагає і відповісти на ці питання. Як було зазначено у першому 
тренді, відбувається розширення від просто аналізу прибутковості продукту до калькулювання прибутко-
вості каналів збуту та клієнтів, використовуючи принципи АВС. Ці результаті представлено в ранжуванні 
покупців від найприбутковіших до найменш прибуткових. Деякі причини, що розрізняють клієнтів за при-
бутковістю, можуть з’являтися на різних сторінках звіту, наприклад, коли маємо справу з частими покуп-
ками та покупками у комплекті. До питання «що робить цю річ цінною» приєднується питання «чому ці речі 
мають вартість». Проте, коли виникає питання «чому», що якраз відрізняє більш прибуткових клієнтів від 
менш прибуткових, не завжди так просто знайти відповідь, але за допомогою дерева рішень це стає можли-
вим [5, c. 42].

Наступним трендом є покращення методів управлінського обліку. Сьогодні виникають спори щодо вирі-
шення питання, який метод калькулювання собівартості є найбільш доречним. Наприклад, деякі бухгалтери 
критикують АВС, що дивно, адже АВС забезпечує найбільш точною та наочною інформацією щодо драй-
верів витрат порівняно з традиційними системами калькулювання собівартості. Отже, питання у тому, як 
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поєднати у використанні декілька існуючих методів управлінського обліку та таким чином його покращити 
[5, c. 43]. В сучасному конкурентному середовищі організації потребують надійної системи калькулювання 
собівартості та релевантної інформації для виживання. Впроваджуючи систему АВС, менеджери отриму-
ють точну інформацію про реальні витрати на продукт, послуги, процеси, діяльності, канали збуту, сегменти 
ринку, контракти та проекти [6, c. 157].

Проте слід зазначити, що незважаючи на ефективність поєднання різних методів управлінського об-
ліку, що дає набагато більше обліково-аналітичної інформації, не можна не сказати про те, що така політика 
повинна постійно фінансуватись, адже як у ринковому середовищі, так і в бухгалтерському обліку постійно 
відбуваються зміни, які необхідно відслідковувати, врахування цих змін у робочому процесі потребує додат-
кових коштів, що теж не можна ігнорувати.

В управлінському обліку також спостерігається така тенденція, як технологія управління інформацією 
та загальні службі в бізнесі. Так, дані управлінського обліку використовуються при здійсненні внутрішніх 
платежів як постачальникам послуг, так і користувачам. Така інформація також допомагає встановити, на-
скільки ефективно трансфертні ціни базуються на рівні витрат, і взагалі, наскільки змінюється ситуація, 
коли в організації інформаційні технології та загальні служби є доступними для внутрішніх підрозділів. Ко-
ристувачам завжди потрібна відповідь у найкоротші строки, оскільки час – це гроші, крім того, сьогодні су-
часне обладнання спрямовується комп’ютерними технологіями [5, c. 45]. Проте вільний доступ до управління 
може спричинити зловживання своїми посадовими обов’язками з боку працівників, отже, повинна розро-
блятися така технологія управління інформацією та загальними службами, щоб ефект від неї був вигідним 
безпосередньо підприємству, а не менеджерам як фізичним особам.

Крім того, інформаційні технології більше не можуть розглядатись як тільки технологічна підтримка. 
Тепер це додана вартість до організації та забезпечення стратегічної спроможності. Витрати, що виникають 
для надання послуг, повинні розумітися і ставати частиною процесу прийняття рішень. Управління інфор-
маційними технологіями дає змогу інформаційним технологіям бути орієнтованими на послугу та забезпе-
чити споживача вирішенням його проблем і можливостей. Це пояснює, чому управлінський облік повинен 
враховуватись в управлінні інформаційними технологіями та чому загальні служби розглядаються як бізнес 
[5, c. 46–47].

Сьомим трендом в управлінському обліку є потреба у покращених навиках і компетенції в управлінні 
поведінкою витрат. У сфері управлінського обліку необхідні бухгалтери, орієнтовані на зміни в інформацій-
ному середовищі, які будуть мотивувати менеджерів середнього рівня та керівництво демонструвати своїм 
співробітникам, що реалізація прогресивного управлінського обліку та методології з управління підприєм-
ством мають сенс [5, c. 47]. Проте далеко не кожен бухгалтер має достатню кваліфікацію для того, щоб повною 
мірою вести управлінський облік, зокрема, аналізувати поведінку витрат з метою надання рекомендацій 
щодо прийняття можливих управлінських рішень. Разом із удосконаленням виробництва та інформацій-
них технологій підвищуються і вимоги до навиків та компетенції бухгалтера, що підтверджує цю тенденцію 
в сфері управлінського обліку.

Як вже було зазначено раніше, однією з тенденцій в управлінському обліку є орієнтація на прогностич-
ний характер з метою покращення прийняття стратегічних управлінських рішень. Просто аналіз і плануван-
ня прийняття тактичних рішень, виходячи зі стану на сьогодні, стають недостатніми, виникає необхідність 
у прогнозуванні, розробці таких варіантів рішень, що укладаються в стратегію фірми, дають не короткостро-
ковий, а довгостроковий ефект. Це пояснює появу такого різновиду управлінського обліку, як стратегічний.

Стратегічний управлінський облік – це система обґрунтування управлінських рішень, орієнтована на 
зовнішнє середовище, яка повинна забезпечити компанії її конкурентну позицію відносно інших учасників 
ринку, на основі збору необхідної інформації про витрати, ціни, обсяги реалізації, ринкові частки, грошові 
потоки та наявні ресурси основних конкурентів [7, c. 51–52].

Необхідність першочергового врахування зовнішніх факторів є основною відмінністю стратегічного 
управлінського обліку від традиційного, як вже зазначалось раніше. Традиційний управлінський облік кон-
центрується виключно на внутрішній діяльності підприємства, використовуючи лише окремі складові від-
носин з партнерами, операції зовнішнього характеру. В досконалій системі стратегічного менеджменту по-
винна існувати можливість оцінки, контролю та коригування стратегій. Такі коригування можуть приводити 
до значних змін обраних стратегій або до зміни визначеної мети. Відтак, стратегічний менеджмент, основною 
складовою якого є стратегічний управлінський облік, являє собою безперервний процес аналізу, прогнозу-
вання та контролю з метою досягнення довгострокових стратегічний цілей [7, c. 52].

Слід зазначити, що насправді і традиційний, і стратегічний управлінський облік виконують схожі 
функції на операційному рівні, проте стратегічний управлінський облік розвиває ці ідеї у напрямку ви-
мог збільшення розвитку сфери бухгалтерського обліку. Також стратегічний управлінський облік «може 
бачити за межами» фінансових аспектів на підставі даних конкурентного та ринкового аналізів [8]. Так,  
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А. А. Пилипенко стверджує, що стратегічний рівень управління формуватиме інформацію для стратегічного 
менеджменту з метою встановлення траєкторії розвитку підприємства. Отже, своєчасно отримана відпо-
відним рівнем системи управління та відповідним чином інтерпретована до прийняття рішень інформація 
оперативного й бухгалтерського обліку може бути використана для управління розвитком підприємства. Ди-
намічна ж концепція формування системи управління витратами дозволить облікове спостереження спів-
віднести з виробленням стратегічних заходів і прогнозуванням варіантів розвитку подій [9, c. 37].

Ф. Ф. Бутинець також зазначає, що якщо раніше управлінський облік був орієнтований лише на 
управління виробництвом, то тепер він дедалі більше перетворюється на стратегічний управлінський облік 
[10, c. 17].

С. Ф. Голов підкреслює, що система обліку може забезпечувати потреби стратегічного менеджменту 
різними шляхами, зокрема:

1) використанням даних обліку для аналізу ринків, де буде діяти компанія;
2) наданням ключової інформації, що пов’язана з вибраними стратегіями;
3) забезпеченням зворотного зв’язку з досягнутими результатами та їх узгодження зі стратегічними 

цілями;
4) наданням інформації про довгострокові наслідки різних напрямів дій [11, c. 582].
На думку Н. І. Чупахіної, перспектива управлінського обліку також має наступні напрями: стратегіч-

ний управлінський облік та управлінський аналіз [12, c. 8]. Найголовнішою метою управлінського аналізу є 
вивчення минулої, теперішньої, а головне, майбутньої діяльності структурних підрозділів організації, що 
базується на прогнозуванні їхніх доходів, витрат і фінансових результатів при виборі підрозділами тієї чи 
іншої тактики [12, c. 10].

Отже, стратегічний управлінський облік є логічним продовженням розвитку управлінського обліку, що 
виник унаслідок необхідності прийняття довгострокових рішень у рамках розробленої раніше стратегії ком-
панії. Стратегічний управлінський облік стає важливою частиною стратегічного менеджменту, який у свою 
чергу є основою системи управління підприємством.

Проте, на думку автора, важливою тенденцією розвитку управлінського обліку на сьогодні, окрім за-
значених вище, є орієнтація не тільки на споживача в цілому, але перш за все, на його враження, окремими 
витратами стають витрати на якість продукції, товарів, робіт, послуг. Від враження покупців залежить і ре-
кламна кампанія, що підтверджує ще одну тенденцію – взаємозв’язок управлінського обліку з фінансовим 
обліком, менеджментом, маркетингом, фінансами, аналізом та іншими сферами діяльності, що було зазна-
чено раніше.

Відтак, можна зробити висновок, що сьогодні спостерігається поява різних методів і технік кальку-
лювання собівартості в управлінському обліку. Це пояснюється конкуренцією на глобальному ринку, тех-
нологічними інноваціями та постійно змінним ринковим середовищем. Управлінський облік надає багато 
інформації, яка допомагає прийняти відповідні управлінські рішення. Серед основних сучасних тенденцій 
управлінського обліку на підприємствах можна відзначити, що відбувається інтеграція управлінського об-
ліку з іншими сферами діяльностями, спостерігається орієнтація не лише на споживача, але і на його вра-
ження, важливим стає прогностичний характер управлінського обліку, визначення його місця в стратегії 
підприємства, є потреба у більш кваліфікованих бухгалтерах, покращуються методи управлінського обліку. 
Також виникає стратегічний управлінський облік як майбутнє традиційного, проте ці зміни є достатньо но-
вими і потребують подальшого вивчення.

Напрямами подальших досліджень є порівняння традиційного та стратегічного управлінських обліків 
як частини стратегічного менеджменту підприємства.
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ДОСлІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ  
ЕНЕРгОЕфЕКТИВНОСТІ НА пІДпРИЄМСТВІ

Іваненко О. В.    

Анотація. Вирішенню завдання підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на вітчизняних 
підприємствах сприяє впровадження систем забезпечення енергоефективності. Використанню найкращого світово-
го досвіду щодо розробки таких систем, серед яких програми і стандарти екологічного та енергетичного менеджмен-

© іваненко О. В., 2015



 

70
Управління розвитком, № 3 (181), 2015

ту, на українських підприємствах має передувати створення відповідних умов, в тому числі організаційних. У статті 
проаналізовано програми і стандарти, що регламентують вимоги до систем забезпечення енергоефективності на 
підприємстві, визначено їх переваги та недоліки, а також бар’єри їх упровадження. На основі проведеного аналізу 
запропоновано перелік основних етапів формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на під-
приємстві.

Ключові слова: енергоефективність, організаційні умови забезпечення енергоефективності, енергетичний ме-
неджмент, міжнародні стандарти.

ИССлЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСпЕЧЕНИЯ  
эНЕРгОэффЕКТИВНОСТИ НА пРЕДпРИЯТИИ
Иваненко Е. В.

Аннотация. Решению задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов на отече-
ственных предприятиях способствует внедрение систем обеспечения энергоэффективности. Использованию лучше-
го мирового опыта разработки таких систем, среди которых программы и стандарты экологического и энергети-
ческого менеджмента, на украинских предприятиях должно предшествовать создание соответствующих условий, 
в том числе организационных. В статье проанализированы программы и стандарты, регламентирующие требова-
ния к системам обеспечения энергоэффективности на предприятии, определены их преимущества и недостатки, 
а также барьеры их внедрения. На основе проведенного анализа предложен перечень основных этапов формирования 
организационных условий обеспечения энергоэффективности на предприятии.

Ключевые слова: энергоэффективность, организационные условия обеспечения энергоэффективности, энерге-
тический менеджмент, международные стандарты.

STUDYING THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS  
AT THE ENTERPRISE
O. Ivanenko 

Abstract. To solve the problem of increasing the energy use efficiency at Ukrainian enterprises, it is advisable to implement 
energy management systems. Application of the best world practices in development of such systems, among which there is 
a number of environmental and energy management programs and standards, should be preceded by creation of certain condi-
tions, including organizational, at Ukrainian enterprises. In the article the programs and standards, which regulate requirements 
concerning energy management systems at the enterprise have been analyzed, their advantages, disadvantages, as well as imple-
mentation barriers identified. Based on the analysis, the main stages of forming organizational conditions for ensuring energy 
efficiency at the enterprise have been suggested. 

Keywords: energy efficiency, organizational conditions for ensuring energy efficiency, energy management, international 
standards. 

Розробка систем забезпечення енергоефективності на вітчизняних підприємствах має ґрунтуватися на 
використанні наявного світового досвіду із вирішення цієї проблеми. У світовій практиці існує ряд програм та 
стандартів, які встановлюють базові вимоги до підприємств щодо підвищення енергоефективності та змен-
шення негативного впливу від діяльності на стан навколишнього середовища. До таких програм та стандар-
тів відносяться: програма сертифікації підприємств, споруд, процесів та продукції з енергоефективності та 
визначення рівня впливу на навколишнє середовище Energy Star (США) [1]; методологія екологічного ме-
неджменту та аудиту EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), створена Європейською комісією у рамках 
екологічного менеджменту [2]; міжнародні стандарти ISO 14001 – Системи екологічного менеджменту [3] та 
ISO 50001 – Системи енергетичного менеджменту [4], європейський стандарт EN 16001 – Системи енерге-
тичного менеджменту [5], а також ряд локальних програм екологічного менеджменту [6]. В рамках кожної із 
перелічених програм та стандартів регламентуються вимоги, яким має відповідати створена для реалізації 
енергетичної політики система енергетичного менеджменту, функціонування та постійне вдосконалення якої 
забезпечує підвищення енергоефективності на підприємстві. 

Впровадження та підтримання функціонування систем забезпечення енергоефективності на вітчиз-
няних підприємствах, що будуть відповідати вимогам кращих практик, потребує створення організаційних 
умов [7]. Водночас, пропонуючи типові інструменти для впровадження систем забезпечення енергоефектив-
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ності та регламентуючи вимоги до їх функціонування, стандарти та програми не надають методичних реко-
мендацій щодо створення таких умов. Тому метою статі є аналіз систем забезпечення енергоефективності 
і визначення основних етапів формування організаційних умов на підприємстві. 

Представлені вище програми і стандарти є визнаними на світовому рівні документами, що встановлюють 
вимоги до розробки, впровадження та функціонування систем забезпечення енергоефективності на підпри-
ємствах. У них визначено основоположні елементи цих систем, а також рекомендовано етапи їх побудови. 

Загальновизнані системи забезпечення енергоефективності на підприємстві базуються на необхідно-
сті постійного вдосконалення системи управління підприємством таким чином, щоб у результаті відбувалось 
зниження обсягів споживання енергетичних ресурсів у виробничій діяльності. Безперервність підвищення 
енергоефективності системи має бути регламентована в енергетичній політиці підприємства та забезпечу-
ється постійним повторюванням циклу управління, пошуком вузьких місць, які потребують подальшого вдо-
сконалення. Для реалізації енергетичної політики на підприємстві має відбуватися тактичне планування – 
розроблення плану заходів із підвищення енергоефективності. Залежно від того, яку систему забезпечення 
енергоефективності розглядають, етапи та елементи цієї системи можуть відрізнятися. Результати проведе-
ного дослідження наявних систем забезпечення енергоефективності, що регламентовані відповідними стан-
дартами та програмами, наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Особливості наявних систем забезпечення енергоефективності

Документ,  
що регламентує 

вимоги до системи 
забезпечення 

енергоефективності

Стисла характеристика Основна особливість Базова 
методологія

Забезпеченість 
методами та 

інструментами реалізації

Energy Star program

Програма підвищення 
енергоефективності та 
зниження впливу на  
довкілля 

Розгорнуті вимоги до 
процесу впровадження, 
обов’язкові до виконання. 
Необхідність публічного 
звітування

Визначені етапи 
реалізації. 

Рейтингова система 
результату

Наявність методичного 
забезпечення та інстру-
ментів, які водночас є 
необов’язковими до за-
стосування

EMAS Програма екологічного 
менеджменту та аудиту

Вимагає публічного звіту-
вання щодо екологічної 
ефективності

PDCA-цикл Методичні рекомендації  
та довідкова інформація 

Локальні європейські 
системи екологічного 

менеджменту

Висувають вимоги до 
системи екологічного 
менеджменту, більшість 
орієнтована на внутрішнє 
користування 

Враховують особливості 
малих та середніх підпри-
ємств і локальні галузеві 
особливості

PDCA-цикл Часткові рекомендації 
до процесу впровадження

ISO 14001
Стандарт висуває вимоги 
до системи екологічного 
менеджменту 

Встановлює вимоги до сис-
теми екологічного менедж-
менту, частиною завдань 
якого є досягнення цілей 
ефективного використання 
енергетичних ресурсів

РDCA-цикл
Наявність певних інстру-
ментів аналізу стану та 
моніторингу результатів. 
Методичне забезпечення 
процесу реалізації не на-
даєтьсяEN 16001 Стандарт висуває вимоги 

до системи енергетичного 
менеджменту

Встановлює вимоги до 
системи енергетичного ме-
неджменту

PDCA-цикл

ISO 50001 PDCA-цикл

Так, за програмою Energy Star на підприємстві створюється постійно повторюваний процес із залу-
ченням широкого кола відповідальних осіб для пошуку шляхів зниження використання енергії. В рамках 
участі в цій програмі увага акцентується на отриманні результату зниження енергоспоживання, водночас 
набор інструментів, використаних для отримання результату, не регламентується. Крім того, ця програма 
забезпечена значною кількістю методичного інструментарію, рішення про використання якого приймаєть-
ся підприємством самостійно. Програмою запропоновано основні етапи процесу підготовки до проходження 
реєстрації на отримання визнання рівня енергоефективності. Перевагою цієї програми є її широта та визна-
ченість у різноманітних галузях промисловості [8]. Отримання рейтингової оцінки за результатами прохо-
дження реєстрації у програмі дозволяє підприємству користуватися різноманітними перевагами наявності 
цього знаку [9]. 
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У той же час отримання результатів, навіть із використанням запропонованих у рамках програми ме-
тодів та інструментів зниження енергоспоживання, потребує від підприємства прийняття значної кількості 
управлінських рішень. Як і всі аналогічні системи, програма Energy Star вказує, якими мають бути результа-
ти для отримання права, як проходити реєстрацію. Проте для досягнення цих результатів на підприємстві не-
обхідно створювати умови, в тому числі організаційні. Процес створення останніх у рамках програми Energy 
Star складає сферу самостійної компетенції менеджерів підприємства та не входить у рамки рекомендацій, 
наданих цією програмою.

Група програм екологічного менеджменту, представником якої є програма екологічного менеджменту та 
аудиту EMAS, а також ряд локальних європейських програм екологічного менеджменту, схожих із EMAS [6], 
ставлять перед підприємствами більш широкі завдання, ніж Energy Star. Це пов’язано із розширенням пред-
мета таких програм до визначення екологічної ефективності. 

Як вже було зазначено, в рамках екологічної ефективності знаходять своє відображення завдання зни-
ження енергетичного споживання; підвищення частки тепла та електроенергії, що виробляються на підпри-
ємстві для власних потреб із альтернативних джерел енергії; зменшення обсягів впливу на навколишнє се-
редовище через зниження емісії шкідливих викидів в атмосферу; оцінюється також використання вторинної 
сировини, кількість вироблених відходів тощо [8]. Водночас такі програми, як EMAS, можна розглядати як 
програми, що регламентують розробку систем забезпечення енергоефективності. 

Схожий характер отримуваних результатів забезпечує впровадження стандарту ISO 14001 системи 
екологічного менеджменту, який на відміну від EMAS не ставить підприємствам вимог до обов’язкового пу-
блічного звітування [3]. Проведення дослідження та аналізу цих регламентуючих документів надає розуміння 
обов’язкових структурних елементів системи управління, які забезпечують енергоефективність підприєм-
ства. Проте, як і у випадку програми Energy Star, можна зробити висновок, що для досягнення встановлених 
ISO 14001 та EMAS вимог підприємству необхідно створити організаційні умови, що сприятимуть досягненню 
та безперервному підвищенню показників екологічної ефективності, в тому числі енергоефективності. 

Серед наявних регламентів до створення систем забезпечення енергоефективності на підприємстві най-
більш конкретні вимоги висувають Європейський стандарт EN 16001 та міжнародний стандарт ISO 50001 – 
системи енергетичного менеджменту [10]. Ці стандарти регламентують вимоги, яким має відповідати система 
енергетичного менеджменту на підприємстві. Як і попередні регламентуючі документи, вони базуються на 
формулюванні енергетичної політики та її реалізації за рахунок розробки плану заходів зі зниження спо-
живання енергетичних ресурсів. На відміну від інших, тут увагу приділено саме енергетичній ефективності, 
енергоспоживанню та енерговикористанню на підприємстві. Маючи за вихідну методологію побудови проце-
сів у системі енергоменеджменту PDCA-цикл, ці стандарти необхідною передумовою проходження перевірки 
відповідності та сертифікації системи енергетичного менеджменту висувають необхідність проведення періо-
дичного внутрішнього аудиту та впровадження коригуючих дій. Порядок проведення внутрішнього аудиту не 
регламентується, хоча цей аудит може проводитися із допомогою залучення зовнішніх сервісів. Таким чином, 
установлені стандартами вимоги до системи (наявність ключових необхідних елементів) пропонується дося-
гати за рахунок реалізації циклу управління (процес енергетичного менеджменту). Саме тому підприємству 
необхідно створювати організаційні умови реалізації процесів, регламентованих стандартом. 

Проведений аналіз наявних систем забезпечення енергоефективності на підприємстві показав, що базо-
вою методологією забезпечення енергоефективності є PDCA-цикл, однак для впровадження її на вітчизня-
них підприємствах необхідне створення умов. Розробка організаційного забезпечення енергоефективності на 
підприємстві створить умови для координації дій усіх співробітників, задіяних в отриманні, використанні та 
утилізації енергетичних ресурсів (рис. 1). 

Формування організаційних умов забезпечення енергоефективності має розпочинатися з визначення 
відповідального підрозділу, регламентації його прав та обов’язків. Такий підрозділ координуватиме діяль-
ність, спрямовану на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємстві. Ство-
рення цього підрозділу потребує формування відповідної комунікаційної мережі вертикальних та горизон-
тальних зв’язків, регламентування діяльності з енергоефективності в положеннях про підрозділ та посадових 
інструкціях. 

Подальші етапи формування організаційних умов полягають у встановленні науково обґрунтованих 
норм та нормативів використання енергетичних ресурсів, із обов’язковим визначенням правил перегляду цих 
нормативів. Складовою організаційного забезпечення визначено своєчасне освоєння інформаційних ресурсів 
щодо енергоефективності, вивчення сучасних технологій енергозбереження.
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Визначення підрозділу, що координує роботу з забезпечення енергоефективності на підприємстві, 
його прав та обов’язків

Формування відповідної комунікаційної мережі, що складається з вертикальних та горизонтальних 
зв’язків

Створення методичної та розрахункової бази для оцінки стратегічних та оперативних планів 
в аспекті енергоефективності 

Забезпечення співставлення різних видів виробничої й управлінської діяльності з використання 
енергетичних ресурсів при стимулюванні працівників

Контроль за дотриманням норм і правил, що формалізовані в розпорядчій, нормативно-технологічній, 
техніко-економічній та фінансовій документації

Забезпечення своєчасності вивчення інформації та документів із сучасних технологій енергозбереження

Регламентування діяльності з енергоефективності в положеннях про підрозіли
 та посадових інструкціях

Встановлення науково-обгрунтованих норм та нормативів із використання енергетичних ресурсів 

Встановлення правил із перегляду нормативів 

Рис. 1. Основні етапи формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві 

Крім того, необхідно створити методичну та розрахункову базу для оцінки планування діяльності 
з урахуванням критерію енергоефективності, перегляду стратегічних і оперативних планів підприємства; 
стимулювання працівників до участі у досягненні документально визначених завдань енергоефективності. 
Обов’язковим є запровадження контролю за дотриманням встановлених завдань. 

Висновок. Дослідження наявних систем забезпечення енергоефективності на підприємстві, які регла-
ментовані у розглянутих програмах та стандартах, показало, що базовою методологією забезпечення енер-
гоефективності є PDCA-цикл. Водночас виявлено, що для впровадження на підприємствах цієї методології 
необхідно створення організаційних умов. Тому було запропоновано основні етапи формування організацій-
них умов забезпечення енергоефективності на підприємстві. Їх реалізація забезпечить таке функціонування 
системи управління підприємства, за якого будуть досягатися регламентовані вимоги до систем забезпечення 
енергоефективності, що сприятиме не тільки оптимізації витрат енергоспоживання, a й підвищенню енергое-
фективності функціонування підприємства в цілому та його конкурентоспроможності.

Напрямом подальших досліджень є визначення організаційних умов енергоефективності, які складуть 
основу для розроблення механізму забезпечення енергоефективності на підприємстві. 
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ОБлІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОлОгІЧНИх  
НАСлІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИх СИТУАЦІЙ  

Грицишен Д. О. 

Анотація. Дослідження спрямовано на розробку організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку 
економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій на промислових підприємствах. Ця проблема є вкрай важливою 
в умовах нестабільного зовнішнього середовища функціонування промислових підприємств, до того ж нестабільність 
обумовлена не лише економічними факторами, але й екологічними, соціальними та політичними. Під час використання 
загальнонаукових методів аналізу та синтезу, групування та теоретичного узагальнення було отримано якісно новий 
організаційно-методологічний підхід до відображення економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій. Зокрема, 
було обґрунтовано взаємозв’язок економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій із об’єктами бухгалтерсько-
го обліку, що було покладено в основу розвитку методу бухгалтерського обліку. В частині розвитку окремих елемен-
тів методу бухгалтерського обліку запропоновано порядок документування економіко-екологічних наслідків, засто-
сування методів їх оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку через упровадження нового субрахунку 
978 «Витрати від надзвичайних ситуацій». У системі бухгалтерського обліку вся інформація про економіко-екологічні 
наслідки надзвичайних ситуацій формується в розрізах: економічних, екологічних та соціальних наслідків. За кожною 
групою визначено відповідний порядок оцінки та відображення. В цілому, запропоновані організаційно-методологічні 
положення бухгалтерського обліку економіко-екологічних наслідків є першою спробою їх наукового обґрунтування як 
об’єктів бухгалтерського обліку й формування облікової інформації про них для управління економіко-екологічною без-
пекою промислових підприємств. Застосування на практиці зазначених пропозицій дозволяє привести управління про-
мисловим підприємством у відповідність до положень теорії сталого розвитку, внаслідок чого визначається не лише 
економічна результативність господарської діяльності, але й екологічна, а також соціальна. 

Ключові слова: економіко-екологічні наслідки, надзвичайні ситуації, бухгалтерський облік, екологічний збиток, 
втрати.

УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ эКОНОМИКО-эКОлОгИЧЕСКИх  
пОСлЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫх СИТУАЦИЙ  

Грицишен Д. А. 

Аннотация. Исследование направлено на разработку организационно-методологических основ бухгалтерско-
го учета экономико-экологических последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях. Данная 
проблема является крайне важной в условиях нестабильной внешней среды функционирования промышленных пред-
приятий, причем нестабильность обусловлена не только экономическими факторами, но и экологическими, социаль-
ными и политическими. В результате использования общенаучных методов анализа и синтеза, группировки и тео-
ретического обобщения было получено качественно новый организационно-методологический подход к отражению 
экономико-экологических последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, была обоснована взаимосвязь экономико-
экологических последствий чрезвычайных ситуаций с объектами бухгалтерского учета, которые были положены 
в основу развития метода бухгалтерского учета. В части развития отдельных элементов метода бухгалтерского 
учета предложен порядок документирования экономико-экологических последствий, применение методов их оценки 
и отражения на счетах бухгалтерского учета путем внедрения нового субсчета 978 «Расходы от чрезвычайных ситуа-
ций». В системе бухгалтерского учета вся информация об экономико-экологических последствиях чрезвычайных ситуа-
ций формируется в разрезах: экономических, экологических и социальных последствий. За каждой группой определен со-
ответствующий порядок оценки и отражения. В целом, предложенные организационно-методологические положения 
бухгалтерского учета экономико-экологических последствий являются первой попыткой их научного обоснования как 
объектов бухгалтерского учета и формирования учетной информации о них для управления экономико-экологической 
безопасностью промышленных предприятий. Применение на практике указанных предложений позволяет привести 
управление промышленным предприятием в соответствие с положениями теории устойчивого развития, в результа-
те чего определяется не только экономическая результативность хозяйственной деятельности, но и экологическая, 
а также социальная.

Ключевые слова: экономико-экологические последствия, чрезвычайные ситуации, бухгалтерский учет, экологи-
ческий ущерб, потери.
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ACCOUNTING OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL  
CONSEQUENCES OF EMERGENCIES
D. Grytsyshen

Abstract. The research is aimed at developing organizational and methodological principles of accounting economic and 
environmental consequences of emergencies at industrial enterprises. This issue is extremely important under unstable conditions 
of industrial enterprises functioning, with instability caused not only by economic but also ecological, social and political factors. 
As a result of using the scientific methods of analysis and synthesis, grouping and theoretical generalization, a whole new orga-
nizational and methodological approach to reflecting the economic and environmental consequences of emergencies has been 
developed. In particular, there has been substantiated the interrelation of economic and environmental consequences of emer-
gency situations with accounting objects that were taken as a basis for development of the accounting method. The procedure 
for documenting the economic and environmental impacts, the use of the methods of their assessment and reflection on busi-
ness accounts by introducing a new subsidiary account 978 «Expenses on emergency situations» have been proposed in the part 
concerning the development of individual elements of the accounting method. In the accounting system all the information about 
the economic and environmental consequences of emergencies is formed by: economic, environmental and social consequences. 
The relevant procedure of evaluation and reflection is determined for each group. In general, the proposed organizational and 
methodological principles of accounting of economic and environmental consequences is the first attempt of their scientific sub-
stantiation as objects of accounting and forming the accounting information about them to manage economic and environmental 
security of industrial enterprises. Application of the above mentioned proposals in practice allows to bring the industrial enterprise 
management into conformity with the theory of sustainable development resulting in determination of not only the productivity 
of economic activity but of environmental and social activities as well.

Keywords: economic and environmental consequences, emergencies, accounting, environmental damage, loss.

Постановка проблеми. Рівень економіко-екологічної безпеки промислового підприємства в умовах над-
звичайних ситуацій залежить від економіко-екологічних наслідків. Адже економіко-екологічні наслідки впли-
вають на такі сфери функціонування промислового підприємства, як економічна (інвестиційна, виробнича, 
фінансова), екологічна (вплив на навколишнє природне середовище, природні ресурси) та соціальна (вплив на 
соціально-економічний стан населення, жертви надзвичайних ситуацій, руйнування соціальної інфраструк-
тури та ін.). Всі зазначені сфери визначаються концепцією сталого розвитку, на досягнення цілей якої спрямо-
вана система управління економіко-екологічною безпекою промислового підприємства. Зазначене актуалізує 
дослідження організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку економіко-екологічних наслід-
ків надзвичайних ситуацій. 

Сучасні підходи до організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку економіко-
екологічних наслідків надзвичайних ситуацій є нерозробленими в Україні, та наукова активність через публі-
кації також є досить низькою. Така ситуація визначена тим, що в 2012 р. в бухгалтерське законодавство були 
внесені зміни, відповідно до яких таке поняття, як надзвичайна діяльність підприємств вилучено. Відповідно 
було внесено зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку, які передбачали вилучення рахунків надзви-
чайних доходів та витрат. Проте проблема економіко-екологічних наслідків надзвичайних подій не зникла, 
 і, відповідно, виникли питання щодо організаційно-методологічних положень їх облікового відображення. Зо-
крема, сьогодні постає питання ідентифікації таких наслідків із об’єктами бухгалтерського обліку та узгод-
ження понятійного апарату з чинним законодавством щодо регулювання діяльності підприємства в умовах 
надзвичайних ситуацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки та управління економіко-екологічними на-
слідками надзвичайних ситуацій стали об’єктом наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, 
серед яких: Бублик М. І., Коропецька Т. О. [1], Балацький О. Ф. [2], Блехцін І. Я., Мінеєв В. А. [4], Семенен-
ко Б. А. [5], Ревіч Б. А. [6], Биков А. [7], Єрмілов С.Ф. [8], Онищенко С. В. [9], Самойлік М. С. [10], Буравльов Є. П., 
Руденко В. О., Туренко О. В. [11], Бахарева А. Ю. [12], Юрченко В. А., Бахарева А. Ю. [13], Троян Л. В., Туль-
ська О. В. [14], Федак І. А. [15], Дідух Я. П., Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. [16], 
Скиданенко Ю. П. [17]. Питання облікового характеру не знайшли своє відображення в наукових працях.

Формулювання цілей статті. Дослідження спрямоване на розробку організаційно-методологічних по-
ложень бухгалтерського обліку економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій у забезпеченні без-
печного функціонування підприємства.

Виклад основного матеріалу. «Наявність в Україні потужних промислових комплексів, більшість з яких 
потенційно небезпечні, розвинута мережа нафто- і газотранспортних комунікацій, велика кількість енерге-
тичних об’єктів, використання у виробництві в значних кількостях потенційно небезпечних речовин – усе це 
збільшує вірогідність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій, які містять у собі загрозу для насе-
лення, економіки і природного середовища. Крім того, надмірні техногенні навантаження також нерідко при-
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зводять до виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру з тяжкими соціально-економічними та 
екологічними наслідками. В умовах трансформації економіки існують додаткові дестабілізуючі фактори, які 
можуть підвищити аварійність потенційно небезпечних підприємств та знизити ефективність робіт щодо по-
передження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ці фактори пов’язані, перш за все, з приватизацією, зу-
пинками виробництв, послабленням механізмів державного регулювання питань безпеки у виробничій сфері, 
професійно-психологічними факторами, загальним зниженням відповідальності, низьким рівнем життя біль-
шості населення» [18].

Поняття «економіко-екологічні наслідки», як власне й поняття «економічні наслідки», «екологічні на-
слідки» та й «наслідки» загалом, є небухгалтерським поняттям. В економічні науці для ідентифікації наслідків 
надзвичайних подій використовують поняття «збиток», «економічний збиток», «екологічний збиток».

Рюмина Е. В. з цього приводу зазначає: «Якби категорія збитку від екологічних порушень увійшла в еконо-
мічну систему на правах таких властивих їй вартісних категорій, як, наприклад заробітна плата, то екологічних 
проблем стало значно б менше. Те, що цього ще не сталося, не доводить чужорідності категорії збитку для еконо-
міки, в якій далеко не всі присутні в ній категорії виникли природнім шляхом (як, наприклад, категорії товару, 
вартості та ін.). Так, зокрема, податки нині є іманентним елементом економічної системи, незважаючи на те, що 
вони були введені в цю систему штучним шляхом» [19]. Думка автора заслуговує на існування, проте може бути 
використана лише під час аналізу поняття «екологічний збиток». Адже поняття «збиток» загалом сьогодні засто-
совується в економічній літературі, особливо що стосується науки про бухгалтерський облік, для відображення 
фінансових результатів підприємства. Якщо йдеться про економіко-екологічний збиток, то ця категорія буде суто 
економічною і не зможе інтерпретуватися в системі об’єктів бухгалтерського обліку. В системі бухгалтерського об-
ліку екологічний збиток має місце лише за умови його економічної оцінки та необхідності покриття підприємством. 
Звідси випливає, що економіко-екологічний збиток буде відображений у складі витрат промислового підприєм-
ства, які пов’язанні з заподіянням господарською діяльністю шкоди навколишньому природному середовищу. 
Причому в цьому випадку господарська діяльність функціонує в нормальних умовах внутрішнього та зовнішнього 
середовища. 

Інша ситуація виникає при функціонуванні господарської діяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 
У зв’язку з тим, що економіко-екологічні наслідки спричинені надзвичайними ситуаціями різного роду, вони 
можуть вважатися економіко-екологічними збитками, які мають відображатися як матеріальні та фінансові 
витрати, які мають грошову оцінку. 

Таким чином, є необхідність обґрунтування економіко-екологічних наслідків у системі об’єктів бухгалтер-
ського обліку через категорію збиток, яка хоча не є класичною економічною категорією, проте найбільш повно 
відображає результати надзвичайних ситуацій для промислового підприємства. У свою чергу, в системі бухгал-
терського обліку ця категорія не може відразу визначатися як фінансовий результат, а тому відображатиметься 
як втрата. 

Чинним вітчизняним законодавством передбачена методика оцінки збитків від наслідків надзвичай-
них ситуацій техногенного і природного характеру, відповідно до якої визначено розрахунок, що враховує 
сукупність їх складових. Зокрема, в методиці зазначено, що: «Загальний обсяг збитків від наслідків надзви-
чайних ситуацій розраховується як сума основних локальних збитків. Розрахунок збитків (З) при НС прово-
диться за такою загальною формулою, складові якої визначені у розділі I2: З = Нр + Мр + Мп + Рс/г + Мтв 
+ Рл/г + Рр/г + Ррек + Рпзф + Аф + Вф + Зф. Для кожного типу НС згідно з класифікатором надзвичайних 
ситуацій встановлюється перелік основних характерних збитків щодо кожного рівня надзвичайних ситуацій 
залежно від масштабів шкідливого впливу» [20].

Вітчизняні дослідники Комарницький І. та Бублик М., вивчивши зазначену методику оцінки збитків від 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запропонували еколого-економічний 
збиток групувати за трьома групами: соціальні (від втрати життя та здоров’я населення); екологічні (від 
знищення або погіршення якості рекреаційних зон, від утрат природно-заповідного фонду); економічні (від 
руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції, від невироблення продукції 
внаслідок припинення виробництва, від вилучення або порушення лісових угідь; втрати деревини та інших 
лісових ресурсів) [21].

В цілому зазначені підходи до ідентифікації економіко-екологічних наслідків спрямовані на мето-
дичне забезпечення державних установ. «Загалом в Україні оцінювання негативного впливу господарської 
діяльності на довкілля ґрунтується на двох основних альтернативних підходах: перший враховує фактич-
не (повне) оцінювання завданого збитку, а другий – попередні витрати на запобігання можливим збиткам. 

2 Усі збитки поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди, зокрема від: утрати життя та здоров'я на-
селення (Нр); руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції (Мр); невироблення продукції вна-
слідок припинення виробництва (Мп); вилучення або порушення сільськогосподарських угідь (Рс/г); втрат тваринництва 
(Мтв); втрати деревини та інших лісових ресурсів (Рл/г); втрат рибного господарства (Рр/г); знищення або погіршення 
якості рекреаційних зон (Ррек); забруднення атмосферного повітря (Аф); забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, 
внутрішніх морських вод і територіального моря (Вф); забруднення земель несільськогосподарського призначення (Зф); а та-
кож збитки, заподіяні природно-заповідному фонду (Рпзф).
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Крім цього, слід розрізняти методи для оцінювання техногенних збитків від постійних екологічних порушень 
(від постійно діючих джерел забруднення) і від випадкових небезпечних процесів техногенного характеру 
(від  НС)» [22].

Проте окремі з них можуть та повинні використовуватися для оцінки збитків на промислових підприємствах 
для їх облікового відображення, що є основою інформаційного забезпечення управління економіко-екологічною 
безпекою. 

Застосування цієї методики на внутрішньому рівні промислового підприємства є нелогічним і не зовсім 
відповідає чинним організаційно-методологічним положенням бухгалтерського обліку. Так, окремі економіко-
екологічні наслідки, що безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю промислового підприємства, 
впливають на його економіко-екологічну безпеку та відображаються в системі об’єктів бухгалтерського обліку. 
Адже, як зазначає Плосконос Г. М.: «економічна відповідальність підприємств за завдані надзвичайними ситу-
аціями збитки повинна пов’язуватися з обсягом заподіяної шкоди, що має спонукати керівників підприємств 
до здійснення заходів по зменшенню техногенного ризику даного виробництва і, відповідно, зменшення його 
впливу на навколишнє природне середовище та здійснюватися у вигляді компенсаційних платежів» [23, с. 12].

Взаємозв’язок економіко-екологічних наслідків може проявлятися з різних сторін, зокрема: надзвичай-
на ситуація може призвести до пошкодження або руйнування активів, які належать підприємству; надзви-
чайна ситуація, яка сталася з вини промислового підприємства, може призвести до руйнування активів інших 
суб’єктів господарювання, внаслідок чого виникають зобов’язання перед іншими економічними агентами; над-
звичайна ситуація може призвести до зупинки виробництва, внаслідок чого виникають утрачені економічні 
вигоди через відсутність окремої сфери діяльності промислового підприємства; надзвичайна ситуація може 
призвести до порушення договірних відносин, що регулюються положеннями договору, – «форс-мажорні 
обставини», й, відповідно, підприємство повинно відшкодувати збитки іншій стороні договору (покупцю, по-
стачальнику, підряднику та ін.); надзвичайна ситуація з вини промислового підприємства може призвести 
до пошкодження соціальної інфраструктури, внаслідок чого виникають зобов’язання перед власниками цих 
об’єктів (державні органи); надзвичайна ситуація з вини підприємства може призвести до травматизму та 
смертності працівників, внаслідок чого виникають зобов’язання перед працівниками або їх родичами в разі 
смерті; надзвичайна ситуація з вини підприємства може призвести до травматизму, захворюваності та смерт-
ності населення певного територіального утворення (селище, місто, район, область, держава), внаслідок чого 
виникають зобов’язання перед окремими категоріями населення та державою у вигляді штрафів; надзвичай-
ні ситуації можуть призвести до погіршення навколишнього середовища шляхом перевищення викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до передбачених норм, встановлених діючими на під-
приємствах квотами згідно з Кіотським протоколом. Такі наслідки призводять до штрафних санкцій із боку 
держави та міжнародних організацій, а також до перегляду квот на викиди парникових газів, або ж зміни 
обсягів виробництва для дотримання встановлених річних норм; надзвичайні ситуації можуть призвести до 
негативного впливу на природні ресурси (водні, лісові, земельні), внаслідок чого у промислового підприємства 
можуть виникнути зобов’язання перед державою та міжнародними організаціями.

Зазначений перелік можна продовжувати й далі, проте їх можна згрупувати відповідно до відношення до 
об’єктів бухгалтерського обліку: оборотні та необоротні активи, грошові кошти, зобов’язання. Об’єкти визначають 
особливості втрат (економіко-екологічних наслідків) промислового підприємства внаслідок надзвичайних ситуа-
цій. Взаємозв’язок об’єктів бухгалтерського обліку з економіко-екологічними наслідками наведено на рис. 1. 

Такий підхід дозволяє структурувати організаційно-методологічні положення бухгалтерського обліку 
економіко-екологічних наслідків для забезпечення економіко-екологічної безпеки промислових підприємств.

У системі бухгалтерського обліку економіко-екологічні наслідки пропонуємо відображати як втра-
ти на аналітичному рахунку до запропонованого субрахунку 978 «Витрати від надзвичайних ситуацій» – 
978.1 «Втрати від надзвичайних ситуацій». Подальший аналітичний облік пропонуємо організовувати за таки-
ми рівнями: рівень 1 – у розрізі видів економіко-екологічних та соціальних наслідків надзвичайних ситуацій 
(978.1.1 «Економічні наслідки надзвичайних ситуацій», 978.1.2 «Екологічні наслідки надзвичайних ситуацій», 
978.1.3 «Соціальні наслідки надзвичайних ситуацій»); рівень 2 – у розрізі окремих наслідків надзвичайних си-
туацій за кожним видом наслідків; рівень 3 – у розрізі втрат, які можливі за окремими економіко-екологічними 
наслідками надзвичайних ситуацій.

Розглянемо особливості облікового відображення кожного виду втрат промислового підприємства, які 
є  економіко-екологічними наслідками надзвичайних ситуацій. Зважаючи на специфіку таких об’єктів, необ-
хідним є обґрунтування використання окремих елементів методу бухгалтерського обліку. Зокрема, транс-
формації підлягають: 

інвентаризація у частині виявлення оборотних та необоротних активів, які були пошкоджені або зни- –
щені внаслідок надзвичайних ситуацій; 

документування: здійснюється відповідно до затверджених на державному рівні первинних доку- –
ментів та визначених на внутрішньому рівні напрямів реквізитного розширення документування операцій із 
утворення відходів;
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оцінка: залежить від особливостей еко – номіко-екологічних наслідків. Так, за умови оцінки пошкодже-
них або втрачених оборотних чи необоротних активів, які знаходяться у власності промислового підприємства, 
використовуються бухгалтерські методики. Під час оцінки зобов’язань використовуються методи, передбаче-
ні методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

калькулювання: використовується для оцінки впливу надзвичайних ситуацій на собівартість про- –
дукції підприємства та оцінки втрат від припинення виробництва внаслідок надзвичайних ситуацій або втра-
ченої продукції; 

рахунки: організація аналітичного обліку втрат відбувається відповідно до наведеного вище підходу;  –
зобов’язання групуються на рахунках відповідно до видів економіко-екологічних наслідків (економічні, соці-
альні, екологічні) та окремих складових таких наслідків; утворені активи у вигляді зворотних відходів групу-
ються залежно від обраного на підприємстві напряму їх облікового відображення; 

подвійний запис: порядок відображення економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій на- –
ведено в табл. 1;

баланс та звітність: економіко-екологічні втрати мають бути відображені у складі витрат, пов’язаних  –
із надзвичайними ситуаціями, в звіті про фінансові результати та окремим розділом у звітності сталого роз-
витку.

Таким чином, специфічними у використанні будуть такі елементи методу бухгалтерського обліку, як 
оцінка та подвійний запис, що визначатимуться залежно від виду економіко-екологічних наслідків. Зважаючи 
на визначену специфіку економіко-екологічних наслідків та відсутність діючих методик їх облікового відо-
браження, пропонуємо впровадити такі положення, які дозволять сформувати якісне інформаційне забезпе-
чення управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств (табл. 1, табл. 2).

Запропоновані організаційно-методологічні положення бухгалтерського обліку економіко-екологічних 
наслідків надзвичайних ситуацій мають комплексний характер, адже враховують усі можливі витрати для 
промислових підприємств. Специфічним є облікове відображення втрачених оборотних та необоротних акти-
вів, адже необхідним є врахування не лише їх балансової вартості, але й потенційних втрат від вибуття таких 
активів. 

Проблема відображення пошкоджених та втрачених необоротних активів полягає в тому, що їх реальна вар-
тість на момент ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій може не співпадати із залишковою вартістю на балансі 
промислового підприємства. Особливо гостро стоїть проблема за умови, що реальна вартість необоротного активу 
є більшою, ніж залишкова вартість. Адже вартість втрати для підприємства оцінюється не лише залишковою вар-
тістю, але й альтернативною вартістю об’єкта, яка може визначатися як вартість можливого придбання. 

Таким чином, існує ряд проблем відображення такої вартості, адже діючими П(С)БО така ситуація не 
передбачена. Вважаємо, що механізм визнання наслідків від втрати об’єкта необоротних активів має бути 
таким: 

по-перше, необхідно здійснити оцінку справедливої вартості такого об’єкта з урахуванням його пере- –
бування у використанні. Справедлива вартість може визначатися або шляхом експертної оцінки, або за рин-
ковою вартістю можливого придбання такого об’єкта;

по-друге, визначення залишкової вартості такого об’єкта шляхом порівняння його первісної вартості з на- –
копиченим зносом на цей об’єкт та подальшого порівняння залишкової вартості з оціненою справедливою вартістю 
об’єкта;

по-третє, під час прийняття рішення про списання такого об’єкта з балансу у зв’язку з неможливістю  –
його подальшого використання або приведення у стан, придатний до використання, першочерговим відбува-
ється списання накопиченого зносу на цей об’єкт;

по-третє, списання залишкової вартості об’єкта необоротних активів; –
по-четверте, відображення у складі втрат суми перевищення справедливої вартості об’єкта необо- –

ротних активів над його залишковою вартістю. Цю суму пропонуємо відображати як зменшення гудвілу про-
мислового підприємства, за умови його наявності. 

За відсутності гудвілу є неможливим, відповідно до діючих підходів, відобразити різницю між справед-
ливою та залишковою вартістю. В такому випадку перед списанням активу пропонуємо здійснити його до-
оцінку. Це приведе до збільшення власного капіталу: Д 10 К 41 «Капітал у дооцінках». Одночасно ця вартість 
відобразиться у складі втрат, а у разі списання об’єкта призведе до зменшення вартості необоротного активу. 
У зв’язку з тим, що зазначені господарські операції будуть відображені одночасно, це не вплине лише на 
обороти по рахунках власного капіталу, проте не вплине на його вартість, а отже, й показники фінансового 
стану

Недоліком першого варіанта є те, що таке відображення спотворить інформацію у балансі, адже це озна-
чатиме, що внаслідок надзвичайної ситуації у підприємства зросла вартість власного капіталу. Це, у свою 
чергу, вплине на показники фінансового стану промислового підприємства. Другий варіант зменшить вартість 
наявних необоротних активів, навіть за умови подальшого придбання або заміни втрачених чи пошкоджених
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об’єктів. Найбільш актуальним є третій варіант, адже таке відображення відповідатиме визначенню витрати 
підприємства в частині збільшення зобов’язань. Крім того, сума, що відображена у складі доходів майбутніх 
періодів, буде списуватися на покриття витрат, пов’язаних із ремонтом об’єктів необоротних активів. 

Використання в запропонованій методиці гудвілу для відображення втрат від знищення об’єкта необорот-
них активів є логічним із тієї позиції, що промислове підприємство, за умови втрати основних засобів, є менш 
привабливим для інвесторів. Адже для налагодження його нормального функціонування потрібно відображати 
втрати від знищення об’єкта основних засобів на суму більшу, ніж їх балансова вартість. Ця методика дозволяє 
сформувати якісне інформаційне поле для забезпечення управління економіко-екологічною безпекою з позиції 
його інвестиційної привабливості. Крім того, її впровадження на промислових підприємствах стане основою за-
безпечення виконання бухгалтерським обліком його функції – збереження майна власника. Приклад такого 
відображення наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Порядок оцінки та облікового відображення втрат об’єктів необоротних активів унаслідок надзвичайних ситуацій

Довідка № 7803, від 16.03.2015 р.

Об’єкт Фрезерувальний станок

Оцінка  
вартості

Вартості

Знос Первісна Залишкова Справедлива

20000,00 144000,00 124000,00 140000,00

Списання
В межах балансової вартості Понад балансову вартість

Д 978.1.1 К 10,11 Д 978.1.1 К 191

Сума 124000,00 Сума 16000,00

Документи
Акт інвентаризації № НС 1609, від 12.03.2015 р.

Акт оцінки № ОНА 098, від 15.03.2015 р.

Акт списання № 67, від 16.03.2015 р.

Зазначена форма розрахунку може використовуватися як довідка бухгалтерії для відображення зазна-
чених операцій. Та, у свою чергу, буде додатком до акта списання об’єкта необоротних активів за його втрати 
внаслідок надзвичайних ситуацій на промисловому підприємстві. 

Наступною складовою організаційно-методологічного підходу до бухгалтерського обліку економіко-
екологічних наслідків є відображення у складі втрат вартості пошкоджень об’єкта, за умови прийняття рі-
шення про його подальше використання в господарській діяльності. Так, для достовірної оцінки таких втрат 
необхідно також застосовувати оцінку за справедливою вартістю. Причому оцінюватися можуть як власне 
втрати, так і справедлива вартість об’єкта до його пошкодження та після. В першу чергу, в системі бухгал-
терського обліку відображатиметься вартість втрат об’єкта відповідно до його балансової вартості, а в по-
дальшому різниця між балансовою та справедливою, яка призведе до зменшення гудвілу промислового під-
приємства.

Всі зазначені втрати від знищення та пошкодження об’єктів необоротних активів характеризують економіко-
екологічні наслідки з економічної точки зору та відображаються на запропонованому аналітичному рахунку 978.1.1 
«Економічні наслідки надзвичайних ситуацій». Основними первинними документами для відображення зазначе-
них операцій є акт інвентаризації (в якому містяться результати виявлених об’єктів необоротних активів, які були 
втрачені або пошкоджені внаслідок надзвичайних ситуацій); акт оцінки (за умови залучення професійних оціню-
вачів); акт списання (на основі якого відбувається списання об’єкта або його окремих складових).

Особливістю відображення втрат готової продукції промислового підприємства є те, що необхідно відобра-
жати як втрачену готову продукцію, яка вже оприбуткована, так і ту, яка знаходилася у виробництві, тобто ви-
никає потреба у списанні витрат виробництва, які не перетворилися в готову продукцію внаслідок надзвичайної 
ситуації. Під час списання пошкодженої або втраченої готової продукції, яка знаходилася на складі, перш за все 
оцінюються відходи, які утворилися внаслідок надзвичайної ситуації та можуть у подальшому використовува-
тися як виробничі запаси або бути оприбутковані як відходи, які потребують переробки для подальшого викорис-
тання як виробничі запаси. Оцінку таких відходів варто здійснювати за методом оцінки вартості подібних запасів. 
У свою чергу, в системі позабалансового обліку потрібно відобразити кількість утворених незворотних відходів.

Вартість втраченої готової продукції за мінусом вартості зворотних відходів обліковується у складі 
економічних наслідків надзвичайних ситуацій на аналітичному рахунку 978.1.1 «Економічні наслідки надзви-
чайних ситуацій». Підставою для відображення зазначених господарських операцій будуть первинні документи: 
акт списання, акт інвентаризації готової продукції на складі. 
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Для відображення втрат виробничого процесу, тобто списання виробничих витрат, які були понесені, 
проте внаслідок надзвичайної ситуації не було випущено готової продукції, необхідно ідентифікувати такі 
об’єкти: 

виправний брак. –  Внаслідок пошкодження технологічних процесів може утворитися виправний брак, 
який після здійснення відповідних заходів із доробки може бути визнаний як готова продукція. Його оцінка 
здійснюється за фактичною собівартістю, тобто визначається вартість витрат, понесених на його утворення; 

відходи.  – Утворені внаслідок пошкодження технологічних процесів зворотні відходи мають бути оці-
нені та оприбутковані, й, відповідно, необхідно зменшити суму втрат промислового підприємства від надзви-
чайних ситуацій. Оцінка відходів здійснюється за вартістю подібних активів. 

Отже, втрати виробничих процесів від надзвичайних ситуацій відображаються за мінусом суми виправ-
ного браку та відходів на рахунку 978.1.1 «Економічні наслідки надзвичайних ситуацій».

Особливою складовою економічних наслідків надзвичайних ситуацій є зобов’язання, які виникають перед 
фізичними та юридичними особами, а також перед державними органами. Зокрема, такими зобов’язаннями 
є зобов’язання, які виникли внаслідок невиконання договорів із контрагентами (покупцями та замовниками, по-
стачальниками та підрядниками). Зазвичай такі зобов’язання передбачені договором у розділі «Форс-мажорні 
обставини», проте діючим господарським законодавством (Господарський кодекс України) та цивільним зако-
нодавством (Цивільний кодекс України) не передбачено, а надається лише визначення непереборної сили – «це 
надзвичайна або невідворотна за даних умов подія» [24]. Проте досить часто «Форс-мажорні обставини» перед-
бачені договорами. У випадку виникнення таких зобов’язань їх оцінка проводиться відповідно до умов договору, 
що тягне за собою збільшення зобов’язань (рахунки 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»).

Іншим джерелом виникнення зобов’язань є пошкодження майна інших суб’єктів господарювання вна-
слідок надзвичайної ситуації, що виникла з вини промислового підприємства. Такі зобов’язання можуть ви-
никнути внаслідок судового рішення або внаслідок оформлення договору про відшкодування збитків іншому 
суб’єкту господарювання.

Щодо екологічних збитків, то вони мають таку структуру: зобов’язання за понаднормові відходи, утворені 
внаслідок надзвичайних ситуацій; зобов’язання за забруднення навколишнього середовища в розрізі природних 
ресурсів; екологічний податок за мінусом суми при звичайній діяльності, яка відображається як зобов’язання 
підприємства перед державними органами у вигляді штрафів, податків і зборів. Крім того, у складі втрат від 
екологічних наслідків пропонуємо відображати витрати на відновлення природних ресурсів, рекреаційних зон, 
які варто обліковувати в розрізі елементів витрат.

Соціальні наслідки надзвичайних ситуацій призводять до виникнення зобов’язання перед державними 
органами, суб’єктами господарювання, працівниками та фізичними особами.

Зобов’язання перед працівниками виникають внаслідок травматизму, а перед його родичами – внаслі-
док смерті, спричиненої надзвичайною ситуацією. Ці зобов’язання виникають таким чином: виплати праців-
никам за травматизм внаслідок надзвичайних ситуацій, оплата за лікування працівників, виплати внаслідок 
смерті працівника, нараховані штрафи за травматизм від надзвичайних ситуацій. Нарахування та порядок 
сплати таких зобов’язань передбачено Кодексом законів про працю, Законом України про охорону праці, 
а також окремі складові можуть бути передбачені Колективним договором або трудовою угодою. Причому 
зобов’язання можуть виникати за різних надзвичайних ситуацій, які спричинені небезпечними подіями як 
з вини підприємства, так і зовнішнім середовищем. Вартість таких зобов’язань необхідно відображати у скла-
ді соціальних наслідків надзвичайних ситуацій, а саме на рахунку втрат від надзвичайних ситуацій. 

Аналогічним чином відображаються зобов’язання перед фізичними особами, які не є працівниками під-
приємства, проте постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої господарською діяльністю під-
приємства. Зазвичай вартість таких зобов’язань визначається в судовому порядку шляхом визначення мате-
ріального та морального збитку постраждалих осіб.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Удосконалено організаційно-методологічні положення 
бухгалтерського обліку економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій у розрізі: економічних на-
слідків (втрата оборотних і необоротних активів та зобов’язання перед третіми сторонами); екологічних наслід-
ків (втрата природних ресурсів, понаднормові викиди, відходи та скиди); соціальних наслідків (зобов’язання 
перед працівниками та фізичними особами), які передбачають застосування релевантної оцінки залежно від 
специфіки наслідків, реквізитне розширення документування та порядок відображення на рахунках бух-
галтерського обліку. Запропоновані положення враховують специфіку надзвичайних ситуацій та їх вплив 
на господарську діяльністю, що, в свою чергу, проявляється на елементах методу бухгалтерського обліку. 
Запровадження запропонованих організаційно-методологічних положень у практику промислових підпри-
ємств дозволить сформувати інформаційний простір управління економіко-екологічною безпекою в умовах 
надзвичайних ситуацій.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСпЕКТ СТАТИСТИЧНОгО  
АНАлІЗУ  ДІЯлЬНОСТІ пІДпРИЄМСТВ  

гОТЕлЬНОгО гОСпОДАРСТВА
Остапенко Я. О. 

Анотація. Обґрунтовано важливість проведення статистичного аналізу діяльності підприємств готельного 
господарства. Висвітлено теоретичну сторону проведення аналізу, поєднану з практичним використанням ста-
тистичних методів та розроблених аналітичних форм внутрішньої звітності. Під час дослідження було зроблено 
висновок про те, що розробка системи контролю за діяльністю підприємств готельного господарства повинна ба-
зуватись на проведенні статистичного аналізу показників підприємства за допомогою обґрунтованого аналітико-
інформаційного забезпечення процесу внутрішнього аналізу та контролю. Завдання проведення контролю, у свою 
чергу, необхідно адаптувати до виявлених ризикових ділянок діяльності підприємств, що дасть змогу концентрувати 
ресурси на потенційно проблемних аспектах діяльності, а використання статистичного інструментарію і належно-
го аналітико-інформаційного забезпечення створює економічне підґрунтя для реалізації контрольних функцій систе-
ми управління такого підприємства.

Ключові слова: статистичний аналіз, статистичне дослідження, статистичні показники, статистичні мето-
ди, готельне господарство, підприємство готельного господарства.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСпЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОгО  
АНАлИЗА ДЕЯТЕлЬНОСТИ пРЕДпРИЯТИЙ  

гОСТИНИЧНОгО хОЗЯЙСТВА 
Остапенко Я. А.

Аннотация. Обоснована важность проведения статистического анализа деятельности предприятий гостинич-
ного хозяйства. Освещена теоретическая сторона проведения анализа, совмещенная с практическим использованием 
статистических методов и разработанных аналитических форм внутренней отчетности. Во время исследования 
был сделан вывод о том, что разработка системы контроля за деятельностью предприятий гостиничного хозяйства 
должна базироваться на проведении статистического анализа показателей предприятия с помощью обоснованного 
аналитико-информационного обеспечения процесса внутреннего анализа и контроля. Задачи проведения контроля не-
обходимо, в свою очередь, адаптировать к выявленным рисковым участкам деятельности предприятий, что позволит 
концентрировать ресурсы на потенциально проблемных аспектах деятельности, а использование статистического 
инструментария и надлежащего аналитико-информационного обеспечения создаст экономическую основу для реализа-
ции контрольных функций системы управления таким предприятием.

Ключевые слова: статистический анализ, статистическое исследование, статистические показатели, стати-
стические методы, гостиничное хозяйство, предприятие гостиничного хозяйства.

THE THEORETICAL ASPECT OF STATISTICAL  
ANALYSIS OF ENTERPRISE ACTIVITY  

IN THE HOTEL INDUSTRY 
Ya. Ostapenko

Abstract. The importance of conducting statistical analysis of enterprise activity in the hotel industry has been substantiated. 
The theoretical side of conducting the analysis combined with practical application of statistical methods and the developed 
analytical forms of the internal reporting has been highlighted. As a result of the study there has been made a conclusion that the 
development of the system of control over the activity of enterprises in the hotel industry should be based on statistical analysis 
of the enterprise performance indicators with the help of a justified analytical and information support of the process of internal 
analysis and control. The objectives of the control, in turn, should be adapted to the identified risky areas of the enterprise activity, 
which will allow concentrating resources on potentially problematic aspects of the activity, and the use of statistical tools and 
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adequate analytical and information support will create an economic basis for implementing control functions of the management 
system at such enterprises.

Keywords: statistical analysis, statistical research, statistics, statistical methods, hotel industry, hotel industry enterprise.

Постановка проблеми. Діяльність підприємств готельного господарства знаходиться під впливом чис-
ленних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування таких підприємств. 

Всі ці фактори прямо впливають на економічний та фінансовий стан підприємств готельного бізнесу, вар-
тість ресурсів, які споживає, величину доходів від надання готельних послуг. Співвідношення доходів і витрат 
підприємства готельного господарства обумовлює рівень його рентабельності, управління якою є основним напря-
мом фінансового управління на сучасному підприємстві, а отже, стає об’єктом внутрішнього аналізу та контро лю. 
Для з’ясування напрямів, у яких слід здійснювати управління економічним та фінансовим станом досліджуваних 
підприємств, необхідно провести статистичне дослідження діяльності зазначених суб'єктів діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток туристичної галузі в Україні та діяльність підпри-
ємств готельного господарства а також економічні механізми їх функціонування в ринковому середовищі та 
окремі аспекти діяльності готельного господарства, що підлягають статистичному аналізу, є об’єктом дослі-
дження багатьох учених та дослідників, зокрема таких, як І. Б. Андренко [1], Л. А. Бовш [2], С. Ю. Візерський 
[3], В. В. Волошин [4], З. В. Герасимчук, С. В. Сидорук [5], З. О. Іванова [6], М. В. Лазарєв [7]. Дослідження та 
публікації зазначених науковців здебільшого стосуються дослідження економічних показників стану та роз-
витку зазначених підприємств та характеризуються використанням показників економічного та фінансового 
аналізу. Значний внесок у наукове дослідження стану та розвитку готельного господарства з використанням 
статистичного інструментарію зробила С. В. Сєміколенова [8]. Але її наукові розробки більш притаманні галузі 
та регіональному розподілу підприємств готельного бізнесу. Тому ця проблема є актуальною та потребує по-
дальшого дослідження.

Мета дослідження. Головною метою є висвітлення питань статистичного аналізу діяльності підприємств 
готельного господарства та обґрунтування важливості його проведення на зазначених підприємствах.

Основні результати дослідження. Готельне господарство виступає пропускною карткою туристичного 
потенціалу будь-якої країни. Так, для забезпечення належного рівня розвитку готельного господарства, ство-
рення передумов для розширення ділових, культурних, наукових, освітніх, спортивних контактів, регуляр-
них обмінів у сфері освіти, спорту, оздоровлення тощо українські підприємства готельного господарства за 
організаційними формами, ступенем розвитку інфраструктури, за відповідністю нормативно-правової бази 
їх роботи потребують реформування на кшталт кращих світових зразків. 

У цьому контексті глибшого дослідження потребують питання аналізу та господарського контролю ді-
яльності підприємств готельного господарства, що дозволить посилити позитивні тенденції у розвитку го-
тельного господарства, зокрема у фінансовій, трудовій та управлінській сферах діяльності.

Об'єктивну оцінку діяльності підприємств готельного господарства дозволяє здійснити статистичний 
аналіз, який сприяє виявленню закономірностей та тенденції розвитку цих підприємств та галузі в цілому, 
надає можливість охарактеризувати її структуру, визначити структурні зрушення. Статистичний аналіз та-
кож є умовою успішного прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Економічні явища є більш точно визначеними, якщо вони статистично відображені, тобто надані у формі 
статистичних показників. Статистичні показники отримують та використовуються в результаті проведення 
статистичного дослідження, яке традиційно складається з 3 етапів:

Перший етап: статистичне спостереження. Передбачає збір статистичної інформації шляхом опиту-
вання або реєстрації фактів. Для дослідження діяльності підприємств готельного господарства на цьому етапі 
доцільним є використання статистичної звітності (внутрішньої та зовнішньої), а також проведення спеціально 
організованого статистичного спостереження.

Для полегшення та підвищення ефективності проведення дослідження та аналізу діяльності підпри-
ємств готельного господарства нами розроблено та запропоновано для використання форми внутрішньої звіт-
ності, зміст яких наведено в табл. 1.

Другим етапом статистичного дослідження є зведення та групування. На цьому етапі здійснюється упо-
рядкування, систематизація та узагальнення зібраної інформації з метою виявлення типових рис, ознак для 
подальшого групування показників. Зазвичай підприємства готельного господарства групують за ємністю 
номерного фонду, рівнем цін, тривалістю перебування клієнтури, сезонністю роботи, забезпеченням харчу-
вання, місцем розташування, призначенням, асортиментом послуг, рівнем комфорту та обслуговування (зір-
ковістю) [9; 10; 11]. Готельні послуги науковці пропонують класифікувати за джерелом оплати послуг, сферою 
надання, прибутковістю, рівнем застосування різних видів праці, залежно від ступеня нормативно-правового 
регулювання [12; 13; 14; 15]. На основі вивчення наукових та практичних літературних джерел, публічної ін-
формації підприємств готельного господарства України (в тому числі підприємств, розміщених у курортних 
зонах) та для ефективного проведення статистичного аналізу пропонуємо готельні послуги об’єднувати за 
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наявністю в основному пакеті, за платністю, індивідуальністю надання, частотою користування, формою, 
суб’єктом надання, енергомісткістю. Цей етап статистичного дослідження дозволяє визначити структуру го-
тельного господарства та готельних послуг, проаналізувати структурні зрушення.

Таблиця 1
Зміст запропонованих форм внутрішньої звітності підприємств готельного господарства 

Форма Назва Зміст

ГП-1 Звіт про місткість готелю  
та обсяги номерного фонду

Загальна місткість, місць (на початок періоду, на кінець періоду, відхилення).
Кількість номерів та їх місткість, в тому числі за категорією номерів та кількістю 
місць за номерним фондом (на початок періоду, на кінець періоду, відхилення).
Кількість номерів, що тимчасово вилучені з обороту та їх місткість, в тому числі 
за категорією номерів та кількістю місць номерного фонду (на початок періоду, 
на кінець періоду, відхилення)

ГП-2 Звіт про обсяги наданих основних 
готельних послуг із розміщення

Плановий обсяг готельних послуг, ліжко-місць (за звітний період, аналогічний 
період попереднього року, відхилення).
Фактичний обсяг наданих послуг із розміщення, в тому числі у номерах, ліжко- 
місць за категорією номерів (за звітний період, аналогічний період 
попереднього року, відхилення).
Обсяг послуг із розміщення, що не були надані у зв'язку з тимчасовим 
вилученням номерів із обороту, в тому числі за категорією номерів (за звітний 
період, аналогічний період попереднього року, відхилення)

ГП-3 Звіт про обсяги наданих 
додаткових готельних послуг

Обсяг наданих послуг за категорією номерів та структурними підрозділами.
Обсяг понесених витрат за категорією номерів та структурними підрозділами

(розроблено автором)

Третій етап статистичного дослідження діяльності підприємств готельного господарства передбачає 
проведення статистичного аналізу. На цьому етапі статистичного дослідження за допомогою статистичних 
показників (абсолютних, відносних, середніх) аналізують економічний та фінансовий стан підприємства або 
галузі, визначають перспективи розвитку. За допомогою абсолютних величин аналізують динаміку показни-
ків діяльності підприємств готельного господарства в абсолютному розмірі, визначають резерви покращення 
економічного та фінансового стану суб'єктів діяльності. Для аналізу відносних показників діяльності підпри-
ємств готельного господарства важливим є застосування відносної величини порівняння. Зокрема, порівняння 
показників діяльності готелів із показниками попередніх періодів та запланованими показниками дозволить 
проаналізувати стан та перспективи розвитку діяльності підприємства готельного господарства, виявити ре-
зерви поліпшення економічного та фінансового стану. Порівняння показників у регіональному розрізі з показ-
никами інших підприємств готельного господарства сприятиме визначенню конкурентоспроможності підпри-
ємства, поліпшенню рівня комфортності, цінової політики та доцільності впровадження програм клієнтської 
лояльності. Відносна величина структури відобразить структуру підприємства, питому вагу наданих осно-
вних та додаткових готельних послуг, структуру доходів та витрат за структурними підрозділами та підпри-
ємства в цілому, а також відобразить структурні зрушення, що сприятиме оптимальному прийняттю управ-
лінських рішень. Для аналізу витрат як фактора збільшення прибутковості та поліпшення фінансового стану 
пропонуємо для використання розроблені нами аналітичні форми, що відображені в табл. 2.

Застосування відносної величини координації для аналізу діяльності підприємств готельного господар-
ства дозволить визначити ступінь комфортності готелю (співвідношення кількості номерів підвищеної ком-
фортності типу «люкс», «президентський», покращений стандарт» тощо та номерів менш комфортного типу), 
ступінь завантаженості номерного фонду. Відносна величина інтенсивності визначить інтенсивність вико-
ристання номерного фонду, надасть можливість своєчасно коригувати обсяги тимчасово вилученого з обо-
роту номерного фонду з урахуванням нормальної завантаженості готелю та в такому обсязі, який не вплине 
на обсяги надання готельних послуг, дозволить розрахувати показники дохідності на одне ліжко-місце або 
людино-добу від наданих готельних послуг. Відносні та абсолютні величини динаміки показників діяльності 
готелю покажуть ступінь розвитку підприємства за певний проміжок часу та тенденцію розвитку готельного 
господарства країни. Нами розроблено та запропоновано для аналізу діяльності підприємства готельного гос-
подарства аналітичні форми: АП-1, АП-3, АП-4, АП-5, АП-6, АП-7 та АП-2. Аналіз виручки від реалізації 
готельних послуг (за категоріями номерів) дозволяє проаналізувати показники в динаміці, визначити відхи-
лення та тенденцію розвитку як підприємства готельного господарства, так і галузі в цілому. Доречним під час 
аналізу діяльності підприємств готельного господарства є використання статистичних індексів як складових 
відносних величин, які сприятимуть визначенню факторів впливу на зміну інтенсивних та екстенсивних по-
казників діяльності. 
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Таблиця 2
Аналітичні форми для проведення статистичного аналізу діяльності  

підприємств готельного господарства 

Форма Назва Зміст Використання  
у статистичному аналізі 

Напрями формування 
управлінських рішень

АП-1
Аналіз структури  

загально-
виробничих витрат

Обсяги діяльності, ліжко-дні, величина 
та питома вага змінних та постійних за-
гальновиробничих витрат (за нормальної 
виробничої потужності та фактичної по-
тужності за звітний місяць та аналогічний 
місяць попереднього року; абсолютне та 
відносне відхилення від показника нор-
мальної виробничої потужності від показ-
ника фактичної потужності в аналогічний 
місяць попереднього року)

Аналіз обсягів діяльності го- 
тельного підприємства: 
наданих готельних послуг із 
розміщення (у ліжко-днях), 
обсягів змінних та постій-
них загальновиробничих 
витрат

Прийняття управлін-
ських рішень щодо 
зменшення загальнови-
робничих витрат

АП-3

Аналіз структури  
собівартості  

основних послуг  
з розміщення  

у категорії номерів

Витрати на одиницю послуг за статтями 
за місяць (за плановими розрахунками, за 
фактичними показниками звітного місяця 
та аналогічного місяця попереднього 
року; відхилення показників)

Аналіз величини собівар-
тості готельних послуг  
із розміщення за категорія-
ми номерів у розрізі статей 
витрат 

Дозволить визначити 
затратні категорії номе-
рів готелю, відшукати 
резерви покращення 
фінансового стану

АП-4
Аналіз змін місткості 

готелю та обсягів 
номерного фонду

Кількість та питома вага номерів готелю 
за категорією, кількість місць у номері, 
кількість номерів, що тимчасово, вилучені 
з обороту, та їх місткість за категоріями 
номерів на початок та кінець періоду; 
абсолютне та відносне відхилення

Аналіз обсягів, структури та  
структурних зрушень но-
мерного фонду, місткості 
номерного фонду, номер-
ного фонду, що тимчасово 
вилучений із обороту за 
категорією номерів 

Дозволяє управляти но-
мерним фондом готелю

АП-5

Аналіз обсягів 
наданих основних 
готельних послуг  

з розміщення

Обсяг та питома вага наданих готельних 
послуг із розміщення за нормальної ви-
робничої потужності, за фактичної потуж-
ності, послуг із розміщення, що не були 
надані у зв’язку з тимчасовим вилученням 
номерів із обороту за категоріями номерів 
(за звітний період, за аналогічний період 
попереднього року)

Аналіз обсягів структури 
та структурних зрушень 
наданих основних послуг із 
розміщення

Дозволяє управляти 
завантаженістю номер-
ного фонду 

АП-6
Аналіз обсягів  

наданих додаткових 
готельних послуг

Питома вага наданих додаткових послуг за 
структурними підрозділами  
та категорією номерів

Аналіз обсягів та структури 
наданих додаткових послуг  
за категорією номерів

Прийняття рішень щодо 
розширення чи скоро-
чення асортименту 
надання додаткових 
послуг

АП-7
Аналіз обсягів  
використання  
енергоносіїв

Вартість та питома вага спожитих енер- 
гоносіїв за видами та категорією номерів 
основного номерного фонду та обслугову-
ючих підрозділів 

Аналіз ефективності вико-
ристання енергоносіїв 

Прийняття управлін-
ських рішень щодо 
впровадження енергоз-
берігаючих технологій

  (розроблено автором)

Найбільш використовуваними показниками узагальнення статистичної інформації є середні величини. 
Для аналізу стану та розвитку підприємств готельного господарства найчастіше використовують показни-
ки середньої місткості готелю, номерного фонду, житлової площі, вартості послуги. Доцільно проаналізувати 
середню заробітну плату персоналу, середньорічний дохід та витрати за структурними підрозділами та під-
приємства в цілому, а також середні витрати на використання енергоресурсів, що сприятиме впровадженню 
енергозберігаючих технологій та економії ресурсів готельного підприємства.

Під час статистичного дослідження діяльності підприємств готельного господарства важливо розраху-
вати та проаналізувати показники варіації, зокрема середньоквадратичне відхилення та квадратичний кое-
фіцієнт варіації середньої місткості готелю, завантаженості номерного фонду, витрат від надання готельних 
послуг, дохідності тощо. Важливо їх порівняти з середніми показниками по Україні. Розподіл готельного біз-
несу за регіонами, концентрацію як вітчизняних клієнтів так і клієнтів-іноземців допомагають визначити по-
казники концентрації та локалізації.
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Для визначення причин збитковості готелю з метою їх усунення або дохідності з метою їх поширення 
необхідно визначити взаємозв'язок між показниками діяльності: обсягом номерного фонду, завантаженістю, 
обсягом наданих послуг (як основних, так і додаткових), доходом, витратами тощо. Аналіз взаємозв'язків між 
показниками здійснюється як за допомогою параметричних, так і непараметричних методів. За допомогою 
непараметричних методів можна визначити інвестиційну привабливість готельного бізнесу, зокрема в регіо-
нальному розрізі. За допомогою параметричних методів, таких як кореляційно-регресійний або дисперсійний 
аналіз, визначають взаємозв'язок і взаємозалежність між кількісними показниками діяльності підприємства 
готельного господарства, зазначеними вище. За результатами дослідження виявлено, що коефіцієнт кореля-
ції між доходом підприємств готельного господарства від наданих послуг, кількістю розміщених осіб протягом 
року та витратами складає 0,97, що свідчить про тісний прямий зв'язок між зазначеними показниками. Але 
якщо проаналізувати вплив кожного окремого фактора на рівень доходу, то доходи підприємств готельного 
господарства на 94 % залежать від понесених витрат, що свідчить про необхідність на кожному підприємстві 
готельного господарства проводити оперативний аналіз понесених витрат та собівартості готельних послуг 
у розрізі складових витрат та структурних підрозділів підприємства. 

Для отримання всебічної характеристики діяльності готелів та галузі важливо комплексно застосувати 
статистичні показники та методи проведення статистичного спостереження.

Висновки. За результатами наукового дослідження виявлено, що на підприємствах готельного господар-
ства практично не проводиться статистичний аналіз, а під час економічного аналізу та контролю практично не 
використовується статистичний інструментарій, здебільшого здійснюють порівняння показників діяльності 
за два останніх періоди, що не дозволяє виявити тенденцію розвитку підприємства чи галузі та визначити 
перспективи розвитку. Тому, на нашу думку, управлінцям зазначених підприємств слід звернути увагу на 
такий важливий аспект діяльності, як проведення аналізу з використанням широкого різноманіття статис-
тичних методів та показників, що сприятиме виявленню проблемних ділянок діяльності, резервів підвищення 
показників діяльності та швидкому реагуванню на зміну кон'юнктури ринку надання готельних послуг.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ  
фУНКЦІОНАлЬНОЇ ОРгАНІЗОВАНОСТІ  
НА пРОМИСлОВОМУ пІДпРИЄМСТВІ
Муренець І. Г. 

Анотація. Розглянуто сутність та значення таких термінів, як «організованість», «функціональна організова-
ність» промислового підприємства. Показано прояв організованості та функціональних зв’язків промислового підпри-
ємства на основі системного підходу. Запропоновано модель процесу забезпечення функціональної організованості 
промислового підприємства, входом в який є внутрішня та зовнішня інформація; управління цим процесом здійснює 
методичне забезпечення: методи, методики, норми, нормативи; результатом процесу є організаційне забезпечення 
щодо формування та функціонування підприємств; інструментом забезпечення є персонал підприємства. Досліджено 
процеси формування функціональної організованості на підприємстві, котрі складаються з п’яти рівнів: планування 
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окремих операцій, організація виробничих процесів, організація системи з оборотними зв’язками по результатах, ор-
ганізація управління під час виникнення проблемних економічних питань, організація на базі розвитку підприємства. 

Ключові слова: функціональні зв’язки, функціональна організованість промислового підприємства, процеси фор-
мування та забезпечення.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСпЕЧЕНИЯ  
фУНКЦИОНАлЬНОЙ ОРгАНИЗОВАННОСТИ  

НА пРОМЫШлЕННОМ пРЕДпРИЯТИИ  
Муренец И. Г.

Аннотация. Рассмотрены сущность и значение таких терминов, как «организованность», «функциональная 
организованность» промышленного предприятия. Показано проявление организованности и функциональных связей 
промышленного предприятия на основе системного подхода. Предложена модель процесса обеспечения функциональ-
ной организованности промышленного предприятия, входом в который является внутренняя и внешняя информация; 
управление данным процессом осуществляет методическое обеспечение: методы, методики, нормы, нормативы, 
результатом процесса является организационное обеспечение по формированию и функционированию предприятий; 
инструментом обеспечения является персонал предприятия. Исследованы процессы формирования функциональной 
организованности на предприятии, состоящие из пяти уровней: планирование отдельных операций, организация про-
изводственных процессов, организация системы с оборотными связями по результатам, организация управления при 
возникновении проблемных экономических вопросов, организация на базе развития предприятия.

Ключевые слова: функциональные связи, функциональная организованность промышленного предприятия, про-
цессы формирования и обеспечения.

THE THEORETICAL BASIS FOR ENSURING  
THE FUNCTIONAL ORGANIZATION  
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE  

I. Murenets

Abstract. The essence and meaning of such terms as «organization», «functional organization» of the industrial enterprise 
have been considered. Manifestation of organization and functional relationships of the industrial enterprise on the basis of sys-
tematic approach has been demonstrated. There has been proposed a model of the process for ensuring the functional organiza-
tion of the industrial enterprise, which entry is presented by the  internal and external information; the management of this pro-
cess is carried out by means of methodological support: methods, techniques, standards, regulations; the result of the process is 
organizational support for the formation and operation of enterprises; the instrument for its ensuring is the enterprise personnel. 
There have been studied the processes of forming the functional organization of the enterprise consisting of five levels: the plan-
ning of individual operations, organization of production processes, organization of the system with  the result-based feedback, 
organization of management in case of emergence of economic problems, organization based on the enterprise development.

Keywords: functional relationships, functional organization of the industrial enterprise, formation and support processes.

Управління сучасними українськими промисловими підприємствами характеризується проявом все 
більшого інтересу до функціональної організованості на підприємстві. На промислових підприємствах однією 
з важливих проблем постає необхідність здійснення відповідної функціональної організованості процесів їх ді-
яльності. Питаннями функціональної організованості підприємств займалися такі вчені: С. Вагнер-Цукамото, 
І. Гонтарева, А. Нікельсон, Дж. Пфефер, А. Савченко, М. Хатч, О. Чувардинський, І. Шиянов [1–8] та ін. Однак 
недостатність дослідження цієї проблеми знижує якість рішень із управління поточною господарською діяль-
ністю під час функціонування та розвитку підприємства.

Метою дослідження є забезпечення функціональної організованості на промисловому підприємстві. 
Спочатку визначимо, що таке «організованість». Дослідивши літературу з менеджменту, виявлено, що 

термін «організованість» походить від лат. «organize» – стрункий вигляд, улаштування. Термін також має 
багато інших значень, проте найважливішими з них є: діяльність людини щодо створення систем; властивість 
систем, що характеризує її цілісність та впорядкованість; функціонування систем, котре характеризується 
чіткою взаємодією, злагодженістю їх елементів [1; 3; 10]. Таким чином, під організованістю будемо розуміти 
функціонування системи, що характеризується цілісністю, цілеспрямованістю забезпечення взаємодії еле-
ментів, які, у свою чергу, характеризуються погодженістю, взаємодією, впорядкованістю. 
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Аналізуючи праці А. Нікельсона, Дж. Пфефера А. Сабадирьової, О. Чувардинського [3; 4; 7; 9], виявлено 
прояв організованості та функціональних зв’язків промислового підприємства, що наведено на рис. 1.

Ресурси

Апарат управління Досвід

Матеріальні ресурси

Нематеріальні ресурси

Керівник

Організованість

Функціональні зв’язки

Ціль

Рис. 1. Процес прояву організованості та функціональних зв’язків промислового підприємства 

В основі процесу лежить закон організованості та ідея доцільності. Процес прояву організованості під-
приємства залежить від цілі, яку переслідує керівник або апарат управління, тобто керівник, який органі-
зовує підприємство, згруповує інших людей для реалізації поставленої цілі. Діяльність підприємства спря-
мована на упорядкування праці персоналу шляхом налагодження якісних функціональних зв’язків для 
досягнення встановлених цілей діяльності підприємства під впливом зовнішнього середовища. Звідси ви-
пливає, що функціональна організованість – це сукупність робіт, що спрямовані на створення підприємств, 
формування си стеми управління та її структури, а також забезпечення підприємства всім необхідним для 
його ефективного функціонування. Мета функціональної організованості полягає в забезпеченні високого 
рівня якості організованості діяльності підприємства. Для цього необхідно, щоб функціональна організова-
ність була спроектованою, націленою, регламентованою, нормованою, щоб була забезпечена методичною ін-
формацією, ресурсами та здійснювалася за допомогою раціональної технології. Елементи продуктивних сил 
діяльності підприємства різні за своєю суттю і функціональним призначенням. Під час формування системи 
необхідно, щоб всі елементи взаємодіяли між собою та за рахунок організації утворювали єдність функціо-
нальних характеристик.

Функціональна організованість підприємства потребує забезпечення певних умов, що наведені на рис. 2.

Методичне забезпечення

Персонал

Організувати забезпечення 
функціональної організованості 

промислового підприємства

Забезпечення 
функціональної 
організованості 
промислового 
підприємства

Зовнішня 
інформація

Внутрішня 
інформація

В
И
Х
І
Д

В
Х
І
Д

Рис. 2. Модель процесу забезпечення функціональної організованості промислових підприємств 

Входом у цьому процесі є внутрішня та зовнішня інформація, управлінням цим процесом виступає ме-
тодичне забезпечення: методи, методики, норми, нормативи. Виходом з цього процесу є організаційне забез-
печення щодо формування та функціонування підприємств, та інструментом механізму є персонал підпри-
ємства, до нього відносяться керівники підрозділів, фахівці підприємства, сторонні консультанти, аудитори, 
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експерти тощо. Складність процесу формування функціональної організованості полягає у виконані таких дій 
[2; 9; 10; 13;14], що наведені на рис. 3.

1. Планування окремих операцій

2. Організація виробничих процесів

3. Організація системи з оборотними зв'язками по результатах

5. Організація на базі розвитку підприємства

4. Організація управління під час виникнення проблемних економічних питань

Рис. 3. Процеси формування функціональної організованості на промислових підприємствах

 

Функціональна організованість на промисловому підприємстві виконується на різних етапах діяльності, 
тобто від планування окремих операцій до організації розвитку підприємства.

Таким чином, автором визначено сутність функціональної організованості промислових підприємств, по-
казано процес прояву організованості та функціонування зв’язків промислового підприємства, надано модель 
забезпечення функціональної організованості підприємства та наведено процеси формування функціональ-
ної організованості на промисловому підприємстві. Тож якість функціональної організованості визначених 
процесів складає фундамент для ефективної діяльності підприємства. У подальшому дослідженні необхідно 
розглянути етапи формування умов забезпечення функціональної організованості на промислових підпри-
ємствах.
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МОДЕлЬ УпРАВлІННЯ ЦИКлАМИ  
ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАлЬНИх РЕСУРСІВ  
НА МАШИНОБУДІВНОМУ пІДпРИЄМСТВІ  
Крохмаль С. С.

Анотація. Досліджено наявні моделі управління матеріальними ресурсами та встановлено, що вони не врахо-
вують характеристики машинобудівних підприємств, а саме багатономенклатурність продукції і тривалість ци-
клу виробництва. Тому постає об’єктивна необхідність у розробці моделі управління матеріальними ресурсами для 
цих підприємств, яка дозволить здійснювати управління матеріальними ресурсами на всіх етапах відтворювального 
циклу підприємства. Особливістю запропонованої системи є координація функціонально-організаційних зв’язків між 
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суб’єктами управління та процесами відтворення матеріальних ресурсів, що здійснюються відповідно до фінансово-
економічної ситуації на підприємстві.

Ключові слова: матеріальні ресурси, модель управління, інформаційні системи управління, відтворення матері-
альних ресурсів, машинобудівне підприємство.

МОДЕлЬ УпРАВлЕНИЯ ЦИКлАМИ  
ВОСпРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАлЬНЫх РЕСУРСОВ  

НА МАШИНОСТРОИТЕлЬНОМ пРЕДпРИЯТИИ  
Крохмаль С. С.

Аннотация. Исследованы существующие модели управления материальными ресурсами. Установлено, что они 
не учитывают характеристики машиностроительных предприятий, а именно многономенклатурность продукции 
и продолжительность цикла производства. Поэтому возникает объективная необходимость в разработке модели 
управления материальными ресурсами для таких предприятий, позволяющей осуществлять управление материальны-
ми ресурсами на всех этапах воспроизводственного цикла предприятия. Особенностью предлагаемой модели является 
координация функционально-организационных связей между субъектами управления и процессами воспроизводства ма-
териальных ресурсов, осуществляемых в соответствии с финансово-экономической ситуацией на предприятии.

Ключевые слова: материальные ресурсы, модель управления, информационные системы управления, воспроизвод-
ство материальных ресурсов, машиностроительное предприятие.

A MODEL FOR MANAGING THE REPRODUCTION  
CYCLE OF MATERIAL RESOURCES  

AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE  
S. Krokhmal

Abstract. The existing models of material resources management have been studied and it was determined that they do 
not take into account the characteristics of the machine-building enterprises, namely, the multiproduct output and duration of 
the production cycle. Therefore, there is an objective need to develop a model of material resources management for these enter-
prises permitting to control material resources at all stages of the reproductive cycle of the enterprise. A characteristic feature of 
the proposed model is the coordination of the functional and organizational relationships between the subjects of management 
and the coordination of the reproduction process of material resources carried out in accordance with the financial and economic 
situation at the enterprise.

Keywords: material resources, management model, management information systems, reproduction of material resources, 
machine-building enterprise.

Вступ. У сучасних умовах виробництво не може існувати і розвиватися без високоефективної систе-
ми управління. Постійно зростаючі вимоги ринку, завдання оптимізації витрат, необхідність швидкого ре-
агування виробництва на зростаючі вимоги споживачів в умовах жорсткої ринкової конкуренції не можуть 
базуватися тільки на досвіді та інтуїції менеджерів. Тому для вирішення зазначених завдань управлінської 
діяльності на сучасних підприємствах використовують різні моделі управління, в яких інформаційний процес 
управління автоматизований за рахунок застосування спеціальних методів обробки даних, що використову-
ють комплекс обчислювальних, комунікаційних та інших технічних засобів із метою отримання і доставки 
результатної інформації користувачеві-фахівцю для виконання покладених на нього функцій управління. 
Одним із ключових об’єктів управління на підприємстві виступають матеріальні ресурси, що обумовлено зна-
чною часткою матеріальних витрат у собівартості продукції промислового підприємства, а також високою 
залежністю виробництва від ритмічності поставок матеріалів тощо. Використання різних моделей управління 
створює умови для підвищення ефективності управління матеріальними ресурсами за рахунок рішення задач 
складання і контролю виконання планів закупівлі матеріальних ресурсів відповідно до потреб виробництва 
і збуту продукції (товарів, послуг), завдяки чому стає можливою оптимізація обсягу і структури складських 
запасів, знижується ризик зупинки виробництва через відсутність необхідних видів матеріальних ресурсів.

Питання управління матеріальними ресурсами на основі використання різних моделей управління 
розглянуто у працях таких науковців: М. А. Окландер [1], А. І. Якімова [2], Р. Р. Ларіної [3], І. В. Бабенко [4],  
Д. П. Хоббса [5], Г. І. Карімова [6], Д. А. Гаврилова [7], О. В. Бахурець [8], Е. Л. Шуремова [9]. Але всі науковці 
розглядають управління матеріальними ресурсами лише на фазі постачання, проте такий підхід є неприйнят-
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ним для машинобудівних підприємств, які характеризуються багатономенклатурним випуском продукції та 
її тривалим циклом виробництва. Для цих підприємств управління матеріальними ресурсами слід розглядати 
на всіх етапах відтворювального циклу підприємства.

Постановка задачі. У зв’язку з вищеозначеним виникла як наукова, так і практична необхідність роз-
робки моделі управління циклами відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівних підприємствах, 
яка б дозволяла координувати функціонально-організаційні зв’язки між суб’єктами управління та процеса-
ми відтворення матеріальних ресурсів відповідно до фінансово-економічної ситуації на підприємстві, в чому 
і полягає мета статті.

Результати. Автором було проаналізовано основні моделі управління, що використовуються на прак-
тиці під час управління матеріальними ресурсами. До основних моделей, які забезпечують штовхаючу сис-
тему управління матеріальними ресурсами, є MRP I (планування потреби в матеріальних ресурсах), MRP II 
(планування виробничих ресурсів), DRP (розподіл ресурсів), ERP (планування ресурсів підприємства), ERP 
II (управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв’язками підприємства), LRP (планування та контроль 
матеріального потоку), CALS (безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу). Особливий 
інтерес представляють моделі тягнучої системи управління матеріальними ресурсами, базовими та найбільш 
розповсюдженими з них є JIT («точно в термін»), KANBAN (у перекладі «картка»), OPT (оптимізована ви-
робнича технологія), LP («худе виробництво»). В останні роки в багатьох країнах були здійснені спроби ство-
рити комбіновані моделі для взаємного усунення недоліків, притаманних тягнучим та штовхаючим системам 
управління матеріальними ресурсами. Зазвичай до таких комбінованих моделей відносять MRP III (поєднан-
ня MRP II-KANBAN), ECR (ефективне реагування на запит споживачів), CRM (менеджмент безперервного 
поповнення запасів), EDI (електронний обмін даними), SСМ (управління ланцюгом постачання), TMB (логіс-
тика в реальному масштабі часу), VAL (логістика доданої вартості), E-Logistics, VL (електронна логістика).

Таким чином, на сьогодні існує велика кількість моделей, які дозволяють підвищити ефективність 
управління матеріальними ресурсами. Одні дозволяють побудувати управління на принципах штовхаючої 
системи, другі – на принципах тягнучої системи, треті є удосконаленням перших і других. Усі розгляну-
ті моделі взаємозв’язані, а виникнення нових моделей – це розвиток попередніх. Такий розвиток моделей 
управління матеріальними ресурсами обумовлений вимогами підприємств та зовнішнього середовища, які 
виникали у певний період розвитку економіки, а також еволюцією комп’ютерно-інформаційних технологій. 
За такого різноманіття моделей управління матеріальними ресурсами керівникам машинобудівних підпри-
ємств нелегко прийняти рішення щодо вибору конкретної моделі. Цьому процесу має передувати ретельний 
аналіз потреб підприємства, передумов для впровадження подібних рішень та ще багато інших факторів, які 
можуть вплинути на кінцевий вибір. Важливе значення для розв’язання цієї проблеми мають задачі, що ви-
рішуються цією моделлю. Перелік таких задач для кожного підприємства буде своїм, але загальними можна 
вважати: вартість упровадження та експлуатації моделі; зручність та відкритість для інтеграції, зручний та 
зрозумілий інтерфейс; гнучкість налаштувань; наявність спеціалістів із відповідним рівнем кваліфікації для 
роботи з системою тощо.

Всі розглянуті моделі управління матеріальними ресурсами були сформовані за певного стану зовніш-
нього та внутрішнього середовищ, що накладає суттєві обмеження щодо їх упровадження, проте на їх основі 
підприємство може сформувати власну систему, яка задовольняє всім поставленим задачам.

На основі аналізу розглянутих вище моделей управління матеріальними ресурсами, враховуючи осо-
бливості машинобудівної галузі та специфіку вітчизняної економіки, ґрунтуючись на системному підході, по-
стає завдання сформувати таку модель управління матеріальними ресурсами, яка б змогла використовува-
тись у практичній діяльності на машинобудівному підприємстві України.

Формування моделі управління матеріальними ресурсами повинно мати за мету забезпечення ефектив-
ності витрат та одержання прибутку, що реально виправдовує ці витрати, орієнтуватися на випереджаюче 
відображення динаміки розвитку матеріальних ресурсів промислового підприємства [10]. Побудова моделі 
управління матеріальними ресурсами дозволить виявити вузькі місця цієї системи, оцінити наявні резерви, а 
також спланувати напрямок і темпи розвитку системи. Означені вище теоретичні положення надають основу 
для побудови моделі управління матеріальними ресурсами на підприємстві, що наведено на рис. 1.

Наведена на рис. 1 модель сприяє оптимізації матеріальних ресурсів і фінансових потоків, а також під-
вищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: суб’єкти 
управління, об’єкти управління, функціональні етапи, рівні та інструменти управління, а також інформацій-
на складова, поєднання яких являє собою дієву систему управління матеріальними ресурсами підприємства. 

Модель управління матеріальними ресурсами включає три рівні управління – стратегічний, тактичний 
(функціональний) та оперативний рівні, які характеризують різні етапи розвитку підприємства, періоди до-
сягнення поставлених цілей та вирішення завдань. На стратегічному рівні розробляються рішення, спрямо-
вані на досягнення цілей довгострокового характеру. Тут визначаються цілі та здійснюється довгострокове 
планування. На тактичному рівні розробляються середньострокові, поточні та оперативно-календарні плани 
і контролюється хід їх виконання. 
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Рівень 
управління 

Формування загальної мети 
управління на підприємстві

Встановлення цілей з 
управління МР

Дослідження ринку закупівель 
(Збір й аналіз інформації про 

постачальників)

Вибір пріоритетних 
постачальників 

Визначення потреби у 
матеріальних ресурсах

Погодження матеріальних 
ресурсів за видами продукції

Погодження  залишк ів 
матеріальних ресурсів на  

початок пер іоду та потреби  
у цьому ресурсі

Визначення обсягу залишк ів 
матеріального ресурсу на

кінець періоду

Визначення обсягу постачання 
МР 

Аналіз відповідності виробни -
чих можливостей постачальника 

потребам під-ва у МР 

Укладення договору 
постачання

Аналіз відповідності транс-
портних можливостей постачаль-

ника потребам під-ва у МР 

Передача замовлення 
постачальнику

Поставка МР на підприємство

Контроль термінів постачання 
МР

Вхідний контроль якості МР

Оприходування МР на склад

Передача МР у виробниицтво

Перехід МР у матеріальні 
витрати

Аналіз ефективності 
використання МР

Встановлення в ідповідності 
результатів сформованим цілям

Аналіз закупівельної ціни

Отримання пропозицій та 
оцінка їх від потенційних 

постачальників

Вибір постачальник ів 

Встановлення оптимальних 
заділів матеріальних ресурсів для 

оптимізації виробничих запасів

П ідтримка на нормативному 
рівні запасів МР на складах

Координація та системний 
взаємозв’язок закупівель  
з виробництвом, збутом , 

складуванням 
і транспортуванням

Галузева угода , державна програма розвитку 
галузі, маркетингове дослідження ринку, 

стратегічна программа розвитку підприємства

Бізнес-план підприємства, фінансовий план, 
організаційно-технічний план переозброєння, 
стратегічна програма розвитку підприємства 

Тендерні пропозиції по закупівлі , виставки 
профільної продукції , галузеві інтернет-
портали виробників, пропозиції заводів-

виробників та посередників

Комерційні пропозиції постачальників, 
відгуки від інших споживачів, імідж підпр-ва 

на ринку, відповідність меті управління

Специфікації до контракт ів, відомості 
матеріалів, норми витрат, ліміти на МР по 

допоміжному та обслуговуючим виробництвам

План виробництва, план реалізації , план 
запуску -випуску продукції , розміри 

незавершеного виробництва

Облікові дані по залишкам МР на початок 
періоду на складах МР та на складах цех ів , 

відомість обліку залишків матеріалів на складі

Розрахунок середньодобової норми 
споживання МР по основним видам МР, 

статистистичн і дані обліку запасів 

Облікові дані по залишкам МР на початок 
періоду, розрахований обсяг потреби у МР, 

розрахований обсяг заділів МР

Асортимент та номеклатура МР, 
технологічні властивості МР , можливості 

матеріально-технологічної бази виробника МР

Договір постачання, всі юридичні 
документи , пов’ язані з погодженням договору

Наявність транспортних засобів у 
постачальника, можливість найму стороннього 
транспорту, наявність власних транспортних 

засобів у п ідприємства

Замовлення на покупку , заявочний лист

Рахунок- фактура (рахунок), видаткова 
накладна, товаро-транспортна накладна, 

журнал обліку вантажів, що надійшли

Договір, фактично зафіксований момент 
прибуття МР

Сертиф ікат якост і , нормативні документи 
на основі яких були виготовлен і МР 

( креслення , ТУ, ДСТУ ), візуальний огляд, 
випробування у лабораторії

Прибутковий ордер, акт про приймання 
матеріалів,зважування

Л імітно-заб ірна картка, акт-вимога на 
відпуск ( додатковий відпуск) матеріалів, 
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів

Списання МР на замовлення продукції

Розрахунок комплексних показників 
ефективності управління МР

Порівняння фактичного значення критерію 
ефективності управління МР з плановим 

(або з показником минулого періоду)

Комерційні пропозиції постачальників, 
прайс-листи

Сертиф ікати якост і МР , мінімальна партія 
замовлення, транзитна норма, можливості 

встановлення оптових ц ін та знижок , місце -
знаходження постач -ка, термін постачання

Управлінськ і рішення на основі поперед-
нього аналізу , проведення тендерних торгів

Розрахунок середньодобової норми 
споживання МР по основним видам МР, 

статистистичн і дані обліку запас ів, витрати на 
зберігання продукц ії 

В ідомість обліку залишків матеріалів на 
складі , розрахований обсяг заділів МР

Управлінські рішення з питань планування, 
організації , контролю та регулювання 

матеріальних ресурсів 

Функціональна складова Інформаційна складова Суб ’єкт управління

Об’єкт управління: матеріальні ресурси
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Рис. 1. Модель управління циклами відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві
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На оперативному рівні здійснюється збір первинної інформації про всі зміни, що відбуваються в об’єкті 
управління, її аналіз і розробка рішень, спрямованих на досягнення встановлених планами цілей і завдань. 
Тому суб’єктами управління на різних рівнях управління виступають різні суб’єкти, такі як керівництво під-
приємства та усі працівники структурних підрозділів, які впливають на процес відтворення матеріальних 
ресурсів. 

Група суб’єктів управління, які впливають на елементи системи на стратегічному рівні, забезпечує вста-
новлення стратегічних цілей функціонування підприємства та визначає мету управління матеріальними ре-
сурсами на цьому етапі розвитку підприємства, а також проводить їх коригування. До цієї групи суб’єктів 
управління відносять топ-менеджерів підприємства. 

На тактичному рівні суб’єкти управління забезпечують планування оптимальних розмірів заводських 
замовлень на певний період, організовують роботу з постачальниками, здійснюють контроль за підтримкою 
запасів на нормативному рівні, а також забезпечують координацію та системний взаємозв’язок постачання зі 
складуванням, транспортуванням, виробництвом та збутом. Це керівники та заступники відділів / управлінь 
постачання та виробництва, планово-економічного, фінансового відділу, відділу головної бухгалтерії, тендер-
них закупівель, стандартизації та якості, транспортного відділу, юридичний відділ, виробничо-диспетчерське 
управління. 

На оперативному рівні суб’єктами управління виступають фахівці, розглянутих вище відділів / управ-
лінь, які приймають управлінські рішення та відповідають за результати руху матеріальних ресурсів у проце-
сі їх відтворення. На цьому рівні визначають планову суму необхідних матеріальних ресурсів, розраховують 
їх кількість на плановий обсяг товарної продукції, погоджують кожну асортиментну позицію матеріальних 
ресурсів за видами продукції, а також співідносять із залишками матеріальних ресурсів, розраховують обсяг 
постачання, враховують транспортні норми та, як результат, формують бюджет закупівель. Також організо-
вують надходження матеріальних ресурсів на підприємство та оцінюють пропозиції потенційних постачаль-
ників за рівнем їх відповідності потребам підприємства. 

Таким чином, суб’єкти управління формують цілі функціонування об’єкта управління та здійснюють 
контроль за їх виконанням, безпосередньо організовують постачання матеріальних ресурсів, їх збереження, 
переміщення у технологічному циклі та збереження до моменту відвантаження готової продукції, тобто за-
безпечують цикли відтворення матеріальних ресурсів підприємства. Об’єктом управління є матеріальні ре-
сурси, а саме сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, операційні 
заділи деталей та складальних вузлів, інші матеріальні цінності, які розглядаються у розрізі основних номен-
клатурних груп, підрозділів підприємства, видів діяльності, процесів, а також готова продукція до моменту її 
відвантаження.

Основними зі складових елементів моделі управління циклів відтворення матеріальних ресурсів є 
функціональні завдання, які охоплюють планування, організацію, контроль і регулювання матеріальних 
ресурсів. Слід зазначити, що виконання функціональних завдань проводиться у чітко окресленій послі-
довності, яка являє собою алгоритм управління циклами відтворення матеріальних ресурсів, що зображе-
ний у вигляді послідовності прийняття рішень. Це дозволяє організувати систематичну злагоджену роботу 
суб’єктів управління та налагодити горизонтальні зв’язки між ними, при цьому подолати непогодженість 
у прийнятті рішень керівників. Вирішення функціональних завдань досягається за рахунок застосування 
ряду інструментів (ABC-аналіз, XYZ-аналіз, сценарне планування, бюджетування, нормування, факторний 
аналіз тощо).

Найбільш змістовними елементами моделі управління матеріальними ресурсами на підприємстві є ін-
формаційне забезпечення бізнес-процесів та контроль за їх протіканням. У процесі управління виникають 
інформаційні потоки між об’єктом і суб’єктом управління матеріальними ресурсами, а також між ними і зо-
внішнім середовищем. Спрямованість внутрішніх інформаційних потоків характеризує прямий і зворотний 
зв’язок у системі управління. 

В моделі управління циклами відтворення матеріальних ресурсів мають використовуватись певні регу-
лятивні індикатори, які дозволяють визначити стан системи у конкретний період часу та прийняти відповідні 
управлінські рішення. Це передбачає використання комплексу показників ефективності управління, а саме 
рентабельності матеріальних ресурсів, матеріаломісткості та оборотності запасів матеріальних ресурсів, 
що відображає успішність реалізації усіх операцій, які включено до моделі, та надає інформаційну базу для 
контролю. 

Висновки. Сформовано модель управління циклами відтворення матеріальних ресурсів на машинобу-
дівному підприємстві, яка включає функціональну складову, що являє собою послідовність етапів впливу 
організаційної складової на об’єкт управління за допомогою використання інструментарію управління та ін-
формаційної складової на всіх етапах циклу відтворення та рівнях управління. Використання запропонованої 
моделі дозволить машинобудівному підприємству оцінити стан управління матеріальними ресурсами, вияви-
ти вузькі місця в управлінні, покращити його рівень у майбутньому, а також дозволить побудувати та оцінити 
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майбутні можливі варіанти розвитку подій на підприємстві. Напрямами подальших досліджень є проведення 
імітаційного експерименту з метою вивчення закону функціонування і поведінки з урахуванням заданих об-
межень і цільових функцій в умовах імітації і взаємодії із зовнішнім середовищем.
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ІНТЕгРАЦІЙНІ ЗАСАДИ УпРАВлІННЯ РОЗВИТКОМ  
пОТЕНЦІАлУ пРОМИСлОВОгО пІДпРИЄМСТВА
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О. 

Анотація. Розглянуто теоретико-методичне забезпечення управління розвитком виробничого потенціалу про-
мислових підприємств на основі поширення інтеграційних та коопераційних відносин у сфері інноваційного оновлення 
їх бізнес-процесів. Розвиток потенціалу розглянуто в контексті удосконалення окремих елементів матеріально-тех-
нічної бази підприємства, заснованого на управлінні трансфертом технологій. Запропоновано схему процесу розроб-
ки програми інтеграційного розвитку потенціалу промислових підприємств та наведено результати її практичного 
використання. Як інструментарій обґрунтування програми розвитку потенціалу підприємства використано лінійне 
програмування. За його допомого здійснено формування оптимального переліку організаційно-технічних заходів щодо 
розвитку матеріально-технічної бази підприємства. 

Ключові слова: потенціал підприємства, інтеграційна взаємодія, дифузія інновацій, матеріально-технічна база, 
програма розвитку. 

ИНТЕгРАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УпРАВлЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
пОТЕНЦИАлА пРОМЫШлЕННОгО пРЕДпРИЯТИЯ
Пилипенко А. А., Литвиненко А. О.

Аннотация. Рассмотрено теоретико-методическое обеспечение управления развитием производственного 
потенциала промышленных предприятий на основе распространения интеграционных и кооперационных отноше-
ний, ориентированных на инновационное обновление их бизнес-процессов. Развитие потенциала представлено в кон-
тексте усовершенствования отдельных элементов материально-технической базы предприятия через управление 
трансфертом технологий. Предложена схема процесса разработки программы интеграционного развития потенци-
ала промышленных предприятий и приведены результаты ее практического использования. В качестве инструмента 
обоснования программы развития потенциала предприятия использовано линейное программирование. С его помо-
щью формируется оптимальный перечень организационно-технических мероприятий по развитию материально-
технической базы предприятия. 

Ключевые слова: потенциал предприятия, интеграционное взаимодействие, диффузия инноваций, материально-
техническая база, программа развития.

THE INTEGRATION BASIS FOR MANAGING  THE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE CAPACITY
A. Pylypenko, A. Lytvynenko

Abstract. The article presents theoretical and methodical support for managing the development of industrial enterprise 
capacity by spreading the integration and cooperative relations directed at innovative renewal of their business processes. The ca-
pacity development is considered in the context of improving individual elements of the enterprise material and technical base by 
means of technology transfer management. The scheme of the process for designing a program for the integration development 
of industrial enterprise capacity has been proposed. The results of the scheme practical implementation have been presented. The 
linear programming was used as a tool to justify the program of the enterprise capacity development. With its help the optimal list 
of organizational and technical measures on the development of the enterprise material and technical base has been formed. 

Keywords: enterprise capacity, integration interaction, diffusion of innovation, material and technical base, program of 
development.

Однією з головних тенденцій світового економічного розвитку є поширення інтеграційних процесів та 
виникнення різного роду м’яких інтеграційних утворень. Актуальність цієї тенденції для національної еко-
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номіки вже доведено в роботах авторів статті [1, с. 15–42]. З теоретичної точки зору доречність прийняття 
інтеграційного підґрунтя розвитку економіки пояснюється, зокрема, високим розповсюдженням положень 
концепції динамічних спроможностей фірми [2] у наукових дослідженнях. Ця концепція на високому рівні 
агрегації обґрунтовує доречність інтеграційної взаємодії підприємств у процесі утворення ними конкурент-
них переваг. Водночас певні питання максимізації потенціалу інтеграційної взаємодії та вироблення відповід-
ного управлінського інструментарію потребують більш детального розгляду.

У цьому контексті звернемо увагу на достатнє поширення в економічних дослідженнях категорії по-
тенціалу та виділення ряду концепцій до визначення його сутності. Учені [3; 4], як правило, розглядають по-
тенціал через наявність у підприємства певного виду ресурсів та можливостей щодо їх використання. Отже, 
і розвиток потенціалу можна розглядати як удосконалення елементів матеріально-технічної бази підприєм-
ства (МТБП), що вже було доведено авторами [5]. На жаль, у більшості випадків, під час розгляду розвитку 
потенціалу підприємства нівелюється саме інтеграційне підґрунтя. Певним виключенням є робота С. Сасш [6], 
де розглядається управління потенціалом взаємодії підприємства з його стейкхолдерами. На жаль, при цьому 
не надається підходу до кількісного визначення такого потенціалу. 

Окремо зазначимо, що існує багато робіт, що присвячені оцінюванню потенціалу підприємства. Зокрема, 
В. С. Пономаренко та І. В. Гонтарева [7, с. 90–92] розглядають рівень розвитку виробничого потенціалу як одну 
з головних характеристик системної ефективності розвитку підприємства. М. В. Новікова [8], у свою чергу, 
зміщує акцент уваги на управління стратегічним потенціалом, високий рівень якого є основою стійкого розви-
тку підприємства. Ці роботи підтверджують актуальність формування контурів управління потенціалом під-
приємства, орієнтованих на оптимізацію використання його елементів. Далі нами запропоновано розглянути 
лише ресурсну складову з зазначеної проблеми, пов’язаної з розвитком матеріально-технічної бази підпри-
ємства.

Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень організації управління розвитком матері-
ально-технічної бази підприємства як складової його потенціалу на основі поширення інтеграційно-коопе-
раційної взаємодії. 

В основу реалізації мети статті покладено розробки авторів [5] щодо представлення матеріально-технічної 
бази підприємства (МТБП) через сукупність засобів праці (ЗП), предметів праці (ПП) та використовуваних тех-
нологій (ТХ), що забезпечують їх взаємодію. При цьому, розширюючи концепцію динамічних спроможностей 
набутками економіки знань, МТБП розглядатиметься з огляду на розуміння ресурсів підприємства як знань 
про можливість залучення до складу МТБП певного матеріального об’єкта. Цілком природно, що такі знання 
можуть розповсюджуватися й на контрагентів підприємства. Відповідно, встановлення інтеграційних зв’язків 
із власниками таких матеріальних об’єктів може виступати умовою їх залучення до елементів матеріально-
технічної бази підприємства, а отже, й до збільшення його потенціалу.

За такого підходу зміняться і критерії ефективності функціонування механізму управління розвитком 
матеріально-технічної бази підприємства (МУРМТБ). Тут запропонуємо для МУРМТБ врахувати виникнення си-
нергії елементів МТБП, виділивши внутрішній та зовнішній прояви синергії. Внутрішній прояв характеризу-
ватиме появу синергії у рамках сформованої композиції елементів МТБП підприємства та його контрагентів 
(ресурсна чи технологічна синергія). Внутрішнім проявом буде також поява синергії між елементами МТБП 
та бізнес-процесами залучених у інтеграційну взаємодію підприємств. Зовнішній прояв синергії визначатиме 
появу додаткових ефектів від присутності підприємства в зонах компетентності (товарна чи операційна си-
нергія).

У контексті визначення ефекту синергії від забезпечення розширеного відтворення МТБП інтеграцій-
ним шляхом вельми цінною є наша пропозиція [9, с. 68] щодо виділення унікальних та компліментарних ре-
сурсів. Ми пропонуємо її розширити відносно МТБП в цілому. Отже, в рамках МТБП виділятимуться уні-
кальні елементи (ті елементи, які визначають позицію підприємства в зоні компетентності) та компліментарні 
елементи (ті елементи, які не є критичними обмеженнями в діяльності підприємства). Відповідно, переважну 
увагу МУРМТБ віддаватиме унікальним елементам МТБП, та саме унікальні елементи МТБП становитимуть 
інтерес для старту інтеграційного процесу та розвитку потенціалу підприємства. Інтеграційне підґрунтя ро-
боти МУРМТБ відноситься також і до технологічної складової. У такому випадку трансферт технологій пере-
творюється в інструмент МУРМТБ. Аналогічно, як видно з рис. 1, на інтеграційній основі може бути організовано 
впровадження інновацій у розвиток МТБП та потенціалу підприємства в цілому. 

Подану на рис. 1 схему можна розглядати як елемент інтеграційного залучення елементів МТБП, виділе-
ний у складі МУРМТБ (далі трактуватимемо як субмеханізм ). Тут зазначимо, що коопераціно-інтеграційна 
взаємодія підприємств можлива на рівні обґрунтування програм технологічного оновлення. Прикладом такої 
ситуації може слугувати інтеграційна взаємодія ПАТ «Велт» та ДП «Електроважмаш». Інтеграційна взаємо-
дія цих підприємств із боку ДП «Електроважмаш» реалізується через постачання до ПАТ «Велт» елементів 
технологічної оснастки. З іншого боку, ПАТ «Велт» пропонує інноваційні розробки, які можуть розкрити по-
тенціал МТБ ДП «Електроважмаш». Частина інноваційних розробок ПАТ «Велт», орієнтованих на зниження 
норм витрат та забезпечення економії матеріалів, можуть передаватися на ДП «Електроважмаш» та роз-
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глядатися як організаційно-технічні заходи (ОТЗ). Зрозуміло, що такі ОТЗ входять як складовий елемент до 
програми розвитку МТБ ДП «Електроважмаш». При цьому дія МУРМТБ має враховувати можливість як від-
окремленого застосування ОТЗ, так і можливість створення комплексної програми щодо їх застосування. Від-
повідно, прийняття рішення щодо відбору ОТЗ чи формування набору заходів входить у зону впливу МУРМТБ.

Встановлення логіки інтеграційної взаємодії та визначення консолідованих цілей 
провадження інновацій

Формування механізму адміністрування для оперативного управління 
реалізацією цілей та максимізації інтегративних переваг розвитку 

МТБ підприємства

Вдосконалення адміністрування для попередження опортуністичної поведінки учасників 
трансферту технологій

Придбання готових 
технологічних рішень

Ціна інновації 
вища за ринкову?

Ні

Так

Перегляд умов контракту

Оцінювання можливості перегляду умов 
контракту (порівняння ціни новації із ринковою)

Оцінка відповідності отриманої технічної інновації наявному стратегічному розриву 
між засобами та предметами праці

Розрахунок ефективності трансферту технологічних новацій

Закріплення змін у параметрах матеріально-технічної бази підприємства
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Відмова від контракту, перехід 
до ринкової взаємодії

Розробка стратегії залучення 
технологічної інновації 

Інтеграційна взаємодія 
і спільне продукування

Контур 
управління 

трансфертом 
технологій 
(інновацій) 

в рамках 
МУРМТБ

Прийняття рішення на користь залучення інновацій через поширення інтеграційних взаємин 
чи реалізацію спільних із контрагентами проектів

Рис. 1. Інтеграційне підґрунтя розвитку потенціалу підприємства

Звідси стає природним виділення оптимізаційних контурів у роботі МУРМТБ, які на підставі апарату ліній-
ного програмування [10] обирали б оптимальні впливи на елементи МТБП. Виділення оптимізаційних контурів 
особливо актуально з огляду на об’єктивні відмінності в ефективності різних ОТЗ та за різного рівня витрат 
на їх реалізацію. Особливості застосування оптимізаційних методів у роботі МУРМТБ розглянемо на прикладі 
формування програми заходів щодо економії матеріалів, які ПАТ «Велт» може запропонувати ДП «Електро-
важмаш». Перелік таких заходів наведено у табл. 1.

Як можна побачити, впровадження зазначених у табл. 1 ОТЗ забезпечує для ДП «Електроважмаш» ре-
алізацію переходу до нової конфігурації використовуваних технологій ({ТХ(t)} → {ТХ(t+1)}). Окрім того, з боку 
механізму управління розвитком МТБ ДП «Електроважмаш» передбачено можливість оптимізації викорис-
тання матеріалів у рамках переходу {ПП(t)} → {ПП(t+1)}. В цілому, в табл. 1 задекларовано сім можливих захо-
дів, комбінація яких формуватиме програму розвитку МТБП на ДП «Електроважмаш». Під час формування 
такої програми доречним буде скористатися розробками В. В. Черкасова [11] щодо формування оптимізації 
виробничої програми й завантаження потужностей промислових підприємств. Їх адаптацію до умов функціо-
нування МУРМТБ та заданих у табл. 1 параметрів наведено на рис. 2.
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Таблиця 1
Варіанти заходів для формування програми розвитку потенціалу підприємства 

Аспект розвитку 
МТБП

Характеристика можливого організаційно-технічного заходу 
(ОТЗj)

Бізнес-процеси для застосування 
ОТЗ (БПі)

Зміна 
завантаження 
засобів праці

ОТЗ1 – зміна параметрів завантаження устаткування в рамках 
перегляду норм витрачання матеріалів

БП1 – виробництво асинхронних 
електричних двигунів потужністю 
понад 1 кВтОТЗ2 – збільшення частки виробів із алюмінію та мідної проволоки 

власного виробництва у загальному обсязі напівфабрикатів БП2 – виробництво тягових двигунів 

Зміна параметрів 
використання 

матеріалів

ОТЗ3 – зміна марки та постачальника роликових підшипників для 
ротору та мідної проволоки для обмотки збудження 

БП3 – виробництво генераторних 
мобільних установок 

ОТЗ4 – заміна прокату з плоскої сталі на прокат із гарячим 
прокатуванням та перехід до прокату кратних розмірів

БП4 – виробництво пристроїв 
захисту від коливань напруги 
(стабілізаторів) для силових 
електричних кабелів змінного 
струмуТехнологічні та 

організаційні 
заходи

ОТЗ5 – підвищення ритмічності роботи вантажно-
розвантажувальних пристроїв 

ОТЗ6 – збільшення обсягів страхового запасу з економією від 
масштабу закупівлі БП5 – виробництво генераторів 

змінного та постійного струму та 
перетворювачів

ОТЗ7 – укладання довгострокових угод із постачальниками частин 
електродвигунів, генераторів та трансформаторів

Робота субмеханізму інтеграційного 
залучення складових МТБП (               ) 

На ДП «Електроважмаш»

Робота субмеханізму інтеграційного 
залучення складових МТБП (               ) 

на ПАТ «Велт»

Робота субмеханізму 
інституціоналізації інтеграційної  

взаємодії (               )

Обгрунтування матраці bij 
для окремих елементів 

бізнес-процессів

Коригування на виробничу 
програму за елементами 

бізнес-процесів (Ni)

Обгрунтування програми 
розвитку МТБП з урахуванням 

цільової функції

Формування програми 
технологічного розвитку

(ТХ(t)            ТХ( t + 1))    

Визначення 
напрямів 
взаємодії

Реалізація програми на 
ДП «Електроважмаш»

Формалізація переліку 
бізнес-процесів і елементів яких 

потребують удосконалення 
з боку ПАТ «Велт»

Врахування обсягу (N) 
виробничої програми та 
виділення коштів (Q) на 

фінансування 

Врахування 
обмежень на 
фінансування

Визначення 
напрямів 
взаємодії

Обґрунтування j напрямків 
удосконалення (програм 

технологічного розвитку) для 
ДП «Електроважмаш»

Визначення ефективності 
заходів (С) у розрізі кожного j. 
Удосконалення i-го елемента 

бізнес-процеса ДП 
«Електроважмаш» (сij)

Реалізація закладених 
у матрицю (xij) заходів із боку 

ПАТ «Велт» для 
ДП «Електроважмаш»

елементи 
техоснастки

інноваційні 
розробки

Прийняття рішення на користь розвитку МТБП через реалізацію інтеграційної взаємодії

ІЗ
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ІД
МТБМУР
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Рис. 2. Схема процесу розробки програми розвитку потенціалу 
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Зазначимо, що ДП «Електроважмаш» випускає турбогенератори для теплових і атомних електростан-
цій, гідрогенератори – для гідроелектростанцій, великі електричні машини та тягове обладнання. Відповідно, 
й поданий на рис. 2 підхід доречно використовувати лише для тягового обладнання, оскільки бізнес-процеси 
з виробництва решти продукції вимагають більш індивідуалізованого підходу (логіка формування програми 
розвитку потенціалу зміниться лише в напрямку врахування більшої кількості факторів). Практичне впро-
вадження означеної на рис. 3 схеми реалізовано за допомогою елемента «пошук рішення» пакету Microsoft 
Excel. Похідні умови для розробки програми розвитку та базові умови реалізації виділених у табл. 1 бізнес-
процесів ДП «Електроважмаш» наведено на рис. 3. З нього можна побачити розподіл означених у табл. 1 за-
ходів у розрізі бізнес-процесів підприємства.

Рис. 3. Похідні умови для розробки програми розвитку потенціалу

В елементі «пошук рішення» задаються такі умови його налаштування: задається вимога максимізації 
цільової функції (ячейка $I$61); встановлюється діапазон для підбору значень (діапазон $С$28:$I$32); зада-
ється вимога бінарного значення параметрів xij (значення в діапазоні $С$28:$I$32), що визначають перелік 
відібраних ОТЗ; встановлюється вимога неперевищення вартості програми розвитку розміру виділеного фі-
нансування (реалізується введенням обмеження «$С$42 <=$С$24»). Опис сформованої програми розвитку 
МТБП для ДП «Електроважмаш» та визначення параметрів її фінансування відображено на рис. 4.

Результати реалізації наведеної на рис. 4 програми розвитку потенціалу підприємства подано на рис. 5. 
При цьому безпосередньо програма розвитку МТБП задається через коефіцієнт xij. Цей коефіцієнт приймає 
бінарне значення. Коли він дорівнює одиниці, то приймається рішення про реалізацію j-го заходу щодо і-го 
бізнес-процесу з табл. 1. Значення  xij на рівні нуля свідчить про неможливість реалізації певного ОТЗ при-
наймні у поточному циклі розвитку МТБП. Отже, через здійснення циклу оптимізації відбувається розпо-
діл наведених у табл. 1 організаційно-технічних заходів між бізнес-процесами (вони також задані у табл. 1) 
в  рамках значень  xij:

  

 =

0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 .
1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1

ijx   (1)

Як видно з формули (1) та рис. 6, сформована в результаті застосування оптимізаційної моделі програ-
ма розвитку МТБП дозволяє підвищити рентабельність виходу бізнес-процесів (рентабельність продажів) 
з 13,9 % до 18,1 %.
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Рис. 4. Опис сформованої програми розвитку та її фінансування 

 

Рис. 5. Сформована програма розвитку потенціалу підприємства 

Таким чином, у статті запропоновано варіант практичного вирішення завдання з формування переліку 
заходів із розвитку матеріально-технічної бази підприємства як вагомого елементу його потенціалу. Зазна-
чимо, що остаточне рішення про впровадження відібраних організаційно-технологічних заходів приймається 
суб’єктом управління з МУРМТБ. Такому суб’єкту потрібен інструмент, що моделюватиме реакцію підпри-
ємства від впливу на будь-який із важелів управління розвитком потенціалу. Обґрунтування процесу прове-
дення такого моделювання і визначатиме напрямки подальших досліджень авторів.
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ОРгАНІЗАЦІЯ ОБлІКОВО-АНАлІТИЧНОЇ  
пІДТРИМКИ РОЗВИТКУ лОгІСТИЧНИх СИСТЕМ  

НА ОСНОВІ пРОЦЕСНОгО пІДхОДУ

 
Дзьобко І. П. 

Анотація. Обґрунтовано й розроблено практичні рекомендації щодо організації діяльності, пов’язаної з обліково-
аналітичним забезпеченням розвитку підприємства. Підприємство розглянуто як логістична система, що склада-
ється із низки пов’язаних та взаємозалежних бізнес-процесів. Особливістю розробки рекомендацій є використання 
процесного підходу до формування інформаційної бази даних щодо діяльності логістичної системи. Запропоновані 
рекомендації та пропозиції ґрунтуються на застосуванні поопераційної системи обліку та розподілу витрат із по-
дальшою консолідацією інформації щодо витрат за кожним бізнес-процесом. Визначено конкретні етапи розподілу 
витрат і перенесення на вартість бізнес-процесів. За результатами робіт, що входять до складу бізнес-процесів, 
наведено послідовність розподілу управлінської відповідальності. 

Ключові слова: процесний підхід, логістична система, бізнес-процес, обліково-аналітичне забезпечення, витрати.

ОРгАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-АНАлИТИЧЕСКОЙ  
пОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ лОгИСТИЧЕСКИх СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ пРОЦЕССНОгО пОДхОДА

 
Дзёбко И. П. 

Аннотация. Обоснованы и разработаны практические рекомендации по организации деятельности, связанной 
с учетно-аналитическим обеспечением развития предприятия. Предприятие рассмотрено как логистическая систе-
ма, состоящая из взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-процессов. Особенностью разработки рекомендаций 
является использование процессного подхода к формированию информационной базы данных о деятельности логи-
стической системы. Предложенные рекомендации основаны на применении пооперационной системы учета и распре-
деления затрат с последующей консолидацией информации по затратам по каждому бизнес-процессу. Определены 
конкретные этапы распределения и перенесения затрат на стоимость бизнес-процессов. По результатам работ, 
входящих в состав бизнес-процессов, представлена последовательность распределения управленческой ответствен-
ности. 

Ключевые слова: процессный подход, логистическая система, бизнес-процесс, учетно-аналитическое обеспече-
ние, расходы.

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL 
 SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF LOGISTICS SYSTEMS  

BASED ON THE PROCESS APPROACH

 
I. Dzobko 

Abstract. The article is devoted to substantiation and development of practical recommendations on the organization of 
activities related to accounting and analytical support for the enterprise. The enterprise is considered as a logistics system consisting 
of interconnected and interdependent business processes. One of the features in development of the recommendations is using 
the process approach to the formation of information database on the logistics system activities. The suggested recommendations 
are based on the use of operational accounting and cost allocation followed by consolidation of cost information for each business 
process. The specific stages of distributing and transferring the costs of business processes have been identified. As a result of the 
operations forming part of business processes, the sequence of the management responsibility distribution has been presented.

Keywords: process approach, logistics system, business process, accounting and analytical support, costs. 
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У рамках поширення глобалізаційних процесів та ускладнення зовнішнього середовища актуалізуються 
питання удосконалення менеджменту підприємств та залучення у практику господарювання більш ефектив-
них підходів до випереджаючого задоволення попиту споживача за мінімізації інтегральних витрат виведен-
ня на ринок споживчої цінності. Це можливо лише у разі підпорядкування всіх процесів підприємства вимо-
гам розкриття власного потенціалу та задоволення платоспроможного попиту з відповідною переорієнтацією 
менеджменту на логістичні засади. 

За цих умов виправдним є представлення підприємства як логістичної системи, тобто адаптивної гос-
подарської системи (пристосування якої до змін умов функціонування досягається на основі самонастрою-
вання або самоорганізації) із зворотним зв’язком, яку спроектовано та яка функціонує для виконання певних 
логістичних функцій та логістичних операцій, пов’язаних із забезпеченням сталості здійснення процесів та 
упорядкуванням відповідних потоків, а також яка звичайно складається з декількох функціонально спеціалі-
зованих підсистем та має розгалужений комплекс зв’язків із зовнішнім оточенням.

Розвиток логістичних систем потребує відповідного до умов їх функціонування обліково-аналітичного 
забезпечення, яке трактується [1] через сукупність форм, методів та інструментів управління інформаційни-
ми ресурсами, необхідних і придатних для реалізації аналітичних та управлінських процедур, що забезпечу-
ють стабільне функціонування підприємства, його стійкий перспективний розвиток [2]; стимулювання інфор-
маційного обміну між суб’єктами взаємодії [3]; організацію масивів, потоків та процесів переробки інформації 
для всіх рівнів системи управління підприємством [4] тощо.

Однак, як влучно охарактеризував Пилипенко А. А. [5], облік, як і кожна система знань, постійно роз-
вивається. Наявні системи фінансового обліку звернені у минуле та не повною мірою наділяють користувачів 
дієвою й актуальною інформацією, що необхідна для розробки стратегії розвитку логістичних систем. У су-
часних умовах потрібні більш виразні перспективні індикатори, націлені на випереджаюче системне відобра-
ження динаміки розвитку [1; 5].

За цих умов актуальним є застосування процесного підходу до організації обліково-аналітичної під-
тримки розвитку логістичних систем. 

Метою дослідження є обґрунтування і розробка практичних рекомендацій щодо організації обліково-
аналітичного забезпечення розвитку логістичних систем на основі процесного підходу.

Актуалізація уваги науковців та підприємців щодо застосування саме логістичної концепції у діяльності 
підприємств пов’язана із можливістю розкриття ними потенціалу підвищення ефективності господарювання, 
забезпеченням гнучкості та зміцненням здатності до виживання у суперництві з конкурентами.

З такою точкою зору цілком погоджуються, наприклад [1; 3; 6; 7], зазначаючи, що для інноваційного ме-
неджменту логістичних систем пріоритетним є вирішення завдань забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на засадах оптимізації управління потоковими процесами з дотриманням цільових установок 
постачань із мінімальними витратами необхідної конкретному покупцеві продукції відповідної якості й певної 
кількості в потрібне місце і в потрібний час.

Питання управління потоковими процесами на логістичних засадах ще більше актуалізуються у разі 
поширення інтеграційних тенденцій та розгляду бізнес-процесів у рамках взаємодії декількох підприємств. 
Однак це висуває особливі вимоги щодо дієвої інформаційної підтримки, стрижнем якої є облікові дані. За да-
ними авторів монографії [1], облікова парадигма у своїй основі містить орієнтування на ретроспективність ві-
дображення інформації, що не є виправданим з точки зору прийняття стратегічних рішень. Тому об’єктивною 
необхідністю є перехід до нової моделі організації обліково-аналітичного процесу.

Питання сутності та особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення широко наведені 
в літературі [1; 2; 5; 10].

У Законі [8] сутність облікового процесу представляється як процес виявлення, вимірювання, реєстра-
ції, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства, що об’єднує 
в собі як джерела, так і інструменти збирання інформації. Водночас завдання, що ставляться до обліково-
аналітичного забезпечення, мають розбіжності за наявністю різних користувачів облікової інформації. Ви-
ходячи з розуміння діяльності підприємства як логістичної системи, основною метою організації обліково-
аналітичного забезпечення є підтримка інтересів усіх учасників ланцюгів постачань через оперативне 
надання об’єктивної інформації щодо стану та динаміки матеріальних, фінансових, інформаційних потоків 
тощо. Реалізація поставленої мети можлива завдяки застосуванню процесного підходу, основу якого складає 
структурування обліково-аналітичного забезпечення відповідно до бізнес-процесів підприємства.

У рамках процесного підходу до організації обліково-аналітичного забезпечення розвитку логістичних 
систем ключовим об’єктом стає система потоків (однорідних за природою походження сукупностей об’єктів), 
що протягом певного періоду в ході повторюваних технологічних операцій динамічно змінюються та перемі-
щуються у просторі й часі відповідно до наявних закономірностей протікання процесів утворення нової вар-
тості, а також під впливом змін умов середовища господарювання. 

Слід зазначити, що система потоків, рух яких складає продуктивну господарську діяльність підприєм-
ства, до цього часу залишаються дискусійними. Проте є певна погодженість думок [3; 5; 9; 10], що стрижне-
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вим елементом системи потоків є сукупність матеріальних (речовинних) потоків, трансформація параметрів 
яких власне відбиває динаміку здійснення загального процесу утворення нової вартості у вигляді корисних 
товарів і послуг, вироблених для задоволення платоспроможного попиту споживачів. Економічний аспект 
плину матеріальних ресурсів, у свою чергу, відображають фінансові потоки як рух належних певному госпо-
дарюючому суб’єкту коштів, переміщення яких відбувається в результаті здійснення різного роду грошових 
відносин між цим суб’єктом та рештою економічних агентів, що у будь-якій спосіб виступають учасниками 
ланцюжку утворення нової вартості або споживання благ (логістичного циклу). Інформаційні потоки являють 
собою сукупність упорядкованих даних про стан та динаміку матеріальних та фінансових потоків, а також 
повідомлень та розпоряджень, що відображають зміни зв’язків учасників логістичного циклу у процесі його 
управлінського регулювання. 

Розуміння сутності потокових процесів відбивається на формуванні обліково-аналітичного забезпечен-
ня, а саме на необхідності врахування параметрів руху потокових процесів. На жаль, традиційні системи об-
ліку нездатні всебічно охопити всю складність взаємозв’язків, які виникають у логістичній системі між осно-
вними та обслуговуючими бізнес-процесами. 

Для управління підприємством як логістичною системою необхідна інформація двох типів: концепту-
альна (для обґрунтування загальної схеми реалізації логістичних функції в рамках наявної організаційної 
структури) та статистична (для вирішення оптимізаційних задач щодо управління потоковими процесами). 
При цьому загальноприйнятим підходом є формування масиву даних із орієнтацією на регістри бухгалтер-
ського обліку. Водночас наявна облікова методологія має ряд недоліків, а саме проблеми визначення бази 
віднесення логістичних витрат до того чи іншого бізнес-процесу. Окрім цього, центри витрат обмежуються 
адміністративно відокремленими структурними підрозділами, в той час як центри логістичних витрат ви-
ходять за ці межі. Об’єкти калькулювання та їх вимірники – калькуляційні одиниці – виокремлюються 
виходячи з продуктової концепції, за якої витрати на виробництво узагальнюються за номенклатурою 
вже освоєної продукції. З непродуктових об’єктів виділені лише стадія і фаза технологічного процесу, а 
стосовно обслуговуючих підрозділів – одиниця ремонтної складності, об’єкт ремонту. Такий підхід обмеж-
ує можливість отримувати інформацію про допоміжні (обслуговуючі) процеси, які перетинають усі сфери 
діяльності. Так, витрати, пов’язані з виконанням обслуговуючих операцій, розповсюджені за всіма стат-
тями витрат.

Прикладом можуть бути витрати на пакування продукції, які входять: 1) до виробничої собівартості, 
якщо пакування здійснюється в цехах до передачі на склад готової продукції, і 2) до комерційних витрат, 
якщо пакування проводиться після передачі на склад. Або ж витрати на утримання відділу постачання, які 
входять до адміністративних витрат, а витрати на відрядження водіїв та вантажників, пов’язані із заготівлею 
сировини і матеріалів, – до статті транспортно-заготівельних витрат. 

Наведені приклади показують, що під час використання традиційної системи обліку для обчислення ви-
трат на узгоджений рух потокових процесів присутні моменти неповноти та погрішності кінцевих кількісних 
показників. Робота механізму управління підприємством як сукупністю потокових процесів вимагає іншого 
підходу до розподілу логістичних витрат. Для більш повного та точного виміру цих витрат слід орієнтуватися 
на удосконалення наявної системи обліку через застосування поопераційної системи обліку, логіку якої на-
ведено на рис. 1. 

Бізнес-процес 1
Всього за

Бізнес-процесом 1

Всього за
Бізнес-процесом 2

Всього за
Бізнес-процесом ...

Всього за
Бізнес-процесом N

Підрозділ 1

Функціональна система обліку за бізнес-процесами

Підрозділ 2 Підрозділ ... Підрозділ N

Бізнес-процес 2

Бізнес-процес ...

Бізнес-процес N

Рис. 1. Розподіл витрат за виконуваними бізнес-процесами
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Одна з головних відмінностей поопераційної системи обліку логістичних витрат, що пропонується, – 
це процесний підхід до організації обліку витрат, інтегрований із системою моніторингу потокових проце-
сів підприємства. Загальною основою застосування поопераційної системи є розподіл бухгалтерських даних 
щодо логістичних витрат та витрат на узгодження потокових процесів на кінцеві продукти або послуги через 
бізнес-процеси (виконувані щодо потоків види діяльності підприємства, як це показано на рис. 2).

Перший етап 
перенесення витрат
(на основі ресурсних 

факторів витрат)

Функціональний 
центр витрат 1

(центр 
відповідальності 1)

Функціональний 
центр витрат 2

(центр 
відповідальності 2)

Функціональний 
центр витрат N

(центр 
відповідальності N)

Другий етап 
перенесення витрат

(на основі 
функціональних 
факторів витрат)

Облік логістичних витрат
(Витрати за кожною операцією)

Кінцевий результат 
(Продукт, послуга або клієнт)

Прямі витрати

...

 

Рис. 2. Поопераційна система обліку та розподілу логістичних витрат

Наведена на рис. 2 поопераційна система обліку логістичних витрат передбачає встановлення для кож-
ного бізнес-процесу бази розподілу, яка пояснює причину витрат та визначає інтенсивність використання 
ресурсів. При цьому нами приймається традиційне розуміння бази розподілу як причини або фактора, що 
найбільш адекватно відбиває перерозподіл витрат між задіяними об’єктами; визначає спосіб розподілу ло-
гістичних витрат на кінцевий об’єкт (продукція, послуга або клієнт). Водночас орієнтація менеджменту під-
приємства на логістичну концепцію вимагає відповідного розширення бази розподілу витрат на узгодження 
потокових процесів. У цьому випадку слід враховувати, що під час організації обліку логістичних витрат база 
розподілу витрат має бути практичною, доступною для вимірювання та відповідати вимогам: по-перше, це 
цілеспрямованість функціональної системи (підрахунок вартості не для стимулювання витрат, а задля по-
шуку факторів і резервів їх зниження); по-друге, це забезпечення взаємозв’язку між бізнес-процесами та 
ресурсами; по-третє, це врахування наведених на рис. 1 причинно-наслідкових зв’язків. 

Таким чином, можна стверджувати, що основним інструментом організації обліково-аналітичного за-
безпечення розвитку логістичної системи є детальний опис допоміжних (обслуговуючих) бізнес-процесів че-
рез ідентифікацію виконуваних функцій й операцій та визначення рушіїв (факторів) використання ресурсів, 
тобто з’ясування причинно-наслідкових зв’язків із кінцевими результатами діяльності (основними бізнес-
процесами).

Наведена на рис. 2 інформація щодо понесених витрат за бізнес-процесами консолідується за поданою 
на рис. 3 схемою.

Таким чином, представлення підприємства як логістичної системи дозволяє повністю охопити всі аспек-
ти його діяльності як у внутрішньому середовищі, так і у взаємодії з рештою учасників ланцюгів створення 
вартості. Відповідно підсилюються й вимоги до обліково-аналітичної підтримки розвитку логістичної системи, 
задовольнити які пропонується через застосування процесного підходу до формування належного складу ін-
дикаторів. У ролі ключового індикатора пропонується використовувати рівень логістичних витрат, що визна-
чається через наведену систему поопераційного обліку.

Впровадження процесного підходу до організації обліково-аналітичного забезпечення розвитку логіс-
тичної системи вимагає, в першу чергу, виконання послідовності робіт із опису і регламентації бізнес-процесів 
(рис. 4).

Слід підкреслити, що особливе місце у розподілу управлінської відповідальності за результатами робіт 
належить витратам. Проте реальна модель розподілу витрат на підприємстві є набагато складнішою, ніж її 
процесне уявлення. Крім власне виконуваних прямих функцій, підрозділи підприємства можуть надавати 
один одному взаємні послуги, що відбивається на ускладненні регламентації бізнес-процесів. 
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Показники 
ефективності 

обслуговуючих 
бізнес-процесів

Причини 
(фактори) 

здійснення 
логістичних 

операцій 

Функціональний 
центр витрат 1

Функціональний 
центр витрат 2

Ресурси

Погляд з точки зору розподілу витрат

ПРИЙНЯТТЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ 

РІШЕНЬ

Функціональний 
центр витрат N

Погляд з точки 
зору взаємодії 

логістичних 
операцій 

і структури 
бізнес-процесів

Перенесення логістичних витрат 
на кінцеві об'єкти 

(продукт, послуга, клієнт) 

Основні та допоміжні 
(обслуговуючі) бізнес-процеси, 
регламентовані до конкретних 

функцій і операцій 

 

Рис. 3. Консолідація інформації щодо витрат за бізнес-процесами 

Визначення системи взаємодії 
бізнес-процесів між собою 

й із зовнішніми 
постачальниками 

і споживачами

Укладання графіку 
розробки і впровадження 

розробленої системи 
документації

Встановлення критеріїв,
 за якими починаються 

роботи з усунення причин 
відхилення

Визначення меж показників, що 
характеризують нормальний стан 
функціонування бізнес-процесів

Зворотний 
зв'язок

Визначення показників 
діяльності бізнес-процесів, 

способи і форми збору 
інформації і порядок 

звітності перед керівниками

Визначення переліку документації, 
необхідної для функціонування 

бізнес-процесів (інструкції, порядки, 
положення, методики, посадові 

інструкції тощо)

Рис. 4. Послідовність розподілу управлінської відповідальності за результатами робіт,  
що входять до складу бізнес-процесів

Під час організації поопераційного обліку витрат за бізнес-процесами база розподілу має бути практич-
ною, доступною для вимірювання та відповідати вимогам: по-перше, це цілеспрямованість функціональної 
системи (підрахунок вартості не для стимулювання витрат, а задля пошуку факторів і резервів їх зниження); 
по-друге, забезпечення взаємозв’язку між бізнес-процесами та ресурсами. Інформація щодо витрат має за-
безпечувати можливість у кожному конкретному випадку встановлювати, яка частка вивільнених потуж-
ностей може без додаткових витрат бути переведена на виконання іншої операції, а яку треба скорочувати 
взагалі. Особливо гостро постає питання у випадку, коли під час ліквідації певної операції вивільняється час-
тина неподільної одиниці потужності, і відповідні витрати (фактично це витрати простою) автоматично пере-
носяться на інші об’єкти калькулювання. Без детального аналізу витрат, зв’язаних у логістичних операціях, 
неможливе прийняття рішень щодо оптимізації бізнес-процесів. Таким чином, поопераційна система обліку 
та розподілу витрат потребує виконання етапів, як показано на рис. 5. 

Удосконалення економічного обґрунтування розподілу витрат підприємства та їх перенесення на кін-
цеві результати діяльності логістичного центру («продукт», «послуга», «клієнт») дозволяє також підвищити 
якість організації робіт щодо обслуговування всіх учасників логістичної мережі.
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Визначення функцій, що відносяться
 до допоміжних (обслуговуючих)

Визначення функціональних залежностей між витратами 
та обсягами діяльності (за центрами витрат)

Визначення функцій, що 
відносяться до основних

Визначення бази розподілу витрат (за кожною виконуваною функцією 
в центрах витрат)

Перенесення витрат на кінцевий результат діяльності логістичного центру  («продукт», «послуга», «клієнт»)

Виокремлення центрів 
витрат

Розрахунок витрат 
(за кожним центром 

витрат)

Рис. 5. Послідовність розподілу витрат підприємства

Таким чином, застосування процесного підходу до організації обліково-аналітичної підтримки розвитку 
логістичної системи є таким: визначено мережу (систему) бізнес-процесів підприємства; виконано регламен-
тацію бізнес-процесів (і зв’язок процесів за входами / виходами за принципом «клієнт-постачальник» на при-
йнятному рівні деталізації); розроблено і впроваджено систему показників для управління бізнес-процесами; 
забезпечено роботу власників процесів (регламентація управлінської діяльності керівників, планування по-
ліпшення, звітність за показниками процесів та ін.); розроблено і впроваджено систему мотивації персоналу, 
що стимулює співробітників до безперервного поліпшення бізнес-процесів. Організація обліково-аналітичного 
забезпечення саме за процесним підходом дозволяє одержувати й використовувати вчасну, об’єктивну та не-
упереджену інформацію про стан бізнес-процесів на кожному з етапів ланцюжка створення цінності. 

Використання наведених рекомендацій дозволяє підвищити обґрунтованість щодо вироблення управ-
лінських рішень, спрямованих на коригування потокових процесів і, як наслідок, бізнес-процесів. Однак за-
лишаються невирішеними питання контролінгу рівня витрат на забезпечення відповідності бізнес-процесів 
запланованим показникам із застосуванням рекомендованої бази розподілу. Отже, напрямком подальших до-
сліджень є розробка такої системи інформаційного забезпечення, яка відстежуватиме входи й виходи проце-
сів та їх окремих елементів із одночасним встановленням правил реагування на відхилення. Основний наголос 
при цьому повинен робитися на структуруванні інформації відповідно до бізнес-процесів підприємства, а не 
відповідно до його організаційно-штатної структури.
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ВИЗНАЧЕННЯ СКлАДОВИх МЕхАНІЗМУ  
ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ ОРгАНІЗАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ  

фУНКЦІОНУВАННЯ пІДпРИЄМСТВА

 
Земцова К. А.

Анотація. Виявлено проблему створення ефективного механізму забезпечення організаційної стійкості функці-
онування підприємства. Метою статті є обґрунтування складових механізму забезпечення організаційної стійкості 
функціонування підприємств у сучасних умовах. Розглянуто підходи до визначення економічного механізму. Проаналізо-
вано підходи до забезпечення організаційної стійкості підприємства. Обґрунтовано переваги і недоліки складових ме-
ханізму забезпечення організаційної стійкості відповідно до кожного з підходів. Визначено складові механізму забезпе-
чення організаційної стійкості функціонування підприємства, необхідні для його ефективної реалізації та розвитку.

Ключові слова: організаційна стійкість, механізм забезпечення організаційної стійкості, підходи до забезпечення 
організаційної стійкості, складові механізму забезпечення організаційної стійкості підприємства.

© Земцова К. А., 2015



 

116
Управління розвитком, № 3 (181), 2015

ОпРЕДЕлЕНИЕ СОСТАВлЯюЩИх МЕхАНИЗМА  
ОБЕСпЕЧЕНИЯ ОРгАНИЗАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
фУНКЦИОНИРОВАНИЯ пРЕДпРИЯТИЯ
Земцова Е. А.

Аннотация. Выявлена проблема создания эффективного механизма обеспечения организационной устойчиво-
сти функционирования предприятия. Целью статьи является обоснование составляющих механизма обеспечения 
организационной устойчивости функционирования предприятий в современных условиях. Рассмотрены подходы 
к определению экономического механизма. Проанализированы подходы к обеспечению организационной устойчиво-
сти предприятия. Обоснованы преимущества и недостатки составляющих механизма обеспечения организационной 
устойчивости в соответствии с каждым из подходов. Определены составляющие механизма обеспечения организа-
ционной устойчивости функционирования предприятия, необходимые для его эффективной реализации и развития.

Ключевые слова: организационная устойчивость, механизм обеспечения организационной устойчивости, под-
ходы к обеспечению организационной устойчивости, составляющие механизма обеспечения организационной устой-
чивости предприятия.

IDENTIFYING THE COMPONENTS  
OF THE MECHANISM FOR ENSURING  
THE ENTERPRISE ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY
K. Zemtsova

Abstract. The problem of creating an effective mechanism for ensuring the enterprise organizational sustainability has been 
identified. The aim of the article is to substantiate the components of the mechanism for ensuring organizational sustainability of 
enterprises under modern conditions. The approaches to the determination of the economic mechanism have been considered and 
the approaches to ensuring organizational sustainability of the enterprise have been analyzed. The advantages and disadvantages 
of the components of the mechanism for ensuring organizational sustainability in compliance with each of the approaches have 
been substantiated. The components of the mechanism for ensuring organizational sustainability of the enterprise, which are 
required for its effective implementation and development, have been identified.

Keywords: organizational sustainability, mechanism for ensuring organizational sustainability, approaches to ensuring or-
ganizational sustainability, components of the mechanism for ensuring the enterprise organizational sustainability.

Для забезпечення організаційної стійкості функціонування підприємства важливим є розробка та впро-
вадження спеціального механізму, який забезпечить досягнення мети, реалізація якої задовольняє інтереси 
різних груп стейкхолдерів підприємства. Кожен елемент системи функціонування підприємства потенційно 
містить у собі можливість протиріччя, що є причиною порушення його організаційної стійкості. Механізм за-
безпечення організаційної стійкості повинен містити інструменти, застосування яких попередить можливі 
конфлікти та підвищить ефективність комунікативної взаємодії на підприємстві.

Аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку, що у сучасних умовах існує декілька підходів до 
розуміння сутності механізму в економіці. Дослідженням сутності економічного механізму займалися такі ви-
датні вчені, як О. В. Василик, О. А. Грішнова [1], Л. Гурвіц [2], Ю. О. Лисенко, П. Єгоров [3], В. Пономаренко,  
О. Ястремська, В. Луцковський [4], А. Тирінов [5] та ін. Вивченню інструментарію забезпечення організаційної 
стійкості функціонування підприємств присвячено праці Дж. Акерлофа [6], Д. Арнольд, Р. МакКей [7], В. Врум 
[8], Дж. Кебот, Ст. Істербрук, Дж. Хоркофф, Л. Лессар, С. Ліаскос [9], В. Сате [10], М. Старік та Дж. Рендс [11],  
Ю. Н. Старцева [12], Дж. Стігліца [13], Ст. Соу, Д. Паркер, Г. Сюй [14] та ін. Проте науковці розглядають лише 
окремі складові механізму забезпечення організаційної стійкості, що викликає необхідність їх визначення та 
аналізу для ефективної реалізації комплексного механізму у функціонуванні підприємства.

Тому метою статті є визначення та аналіз складових механізму забезпечення організаційної стійкості 
функціонування підприємств у сучасних умовах.

В економічній теорії та сучасній науці сутність механізму трактується по-різному. У «Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови» поняття «механізм» визначено як внутрішню будову, систему, су-
купність станів і процесів, із яких складається звичайне явище [15, c. 673]. Проте в економіці поняття механізму 
є більш складним та розґалудженим, оскільки залежить від наукового підходу, сфери застосування, області 
поширення та процесу, для якого його слід застосовувати. У сучасних умовах існує декілька підходів до розу-
міння сутності механізму в економіці. 
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Початком для теорії економічних механізмів стало створення механізму розподілу ресурсів для вста-
новлення загальної рівноваги Л. Гурвіцем [2]. Його формулювання визначає механізм як взаємовідносини між 
суб’єктами та центром, які складаються із трьох стадій: кожен суб’єкт в особистому порядку надсилає центру 
повідомлення m; центр, після отримання всіх повідомлень, розраховує імовірний результат: Y = f (m1,… , mn); 
центр оголошує результат Y та, у разі потреби, втілює його в життя [16]. Проте у підході до розуміння меха-
нізму як комунікації на підприємстві відсутня інструментна складова, яка демонструє засоби забезпечення 
організаційної стійкості та їх імплементацію.

Прихильниками підходу до розуміння механізму як частини системи управління є Е. А. Смирнов, Т. Л. Без-
рукова, Ю. О. Лисенко, П. Єгоров [3, с. 87], О. В. Василик, О. А. Грішнова [1, с. 22], Г. В. Астапова, О. Кендюхова, 
В. Васильєв і А. Недрянко [17]. Учені наголошують на важливості економічного механізму у системі управління 
і включають до його складу цілі управління, критерії управління, фактори впливу на систему управління та 
результати.

Є. І. Ануфрієва [18], А. Н. Тридіда, Г. Козаченко [19], І. Булєєв визначають механізм управління як су-
купність управлінських методів та інструментів. Цей підхід дає широке розуміння економічного механізму, до 
складу якого входить сукупність різноманітних процесів, послідовність станів або частин деякої системи, по-
рядок визначання економічної діяльності.

Згідно із підходом В. Пономаренка, О. Ястремської, В. Луцковського [4] та А. Тирінова [5] до механізму 
управління як до сукупності форм, структур, методів і засобів управління, об’єднаних єдністю мети, за допо-
могою яких здійснюється взаємодія і узгодження суспільних, групових та індивідуальних інтересів, визна-
чимо, що механізм забезпечення організаційної стійкості має містити сукупність інструментів, використання 
яких сприятиме раціональному розподілу і використанню ресурсів задля забезпечення стійкої комунікативної 
взаємодії між елементами структури підприємства та задоволення домінуючої потреби стейкхолдерів резуль-
татами спільної діяльності.

Відповідно до процесного підходу визначення організаційної стійкості її досягнення здійснюється через 
ефективне виконання функцій управління підприємством. Одним із найбільш ефективних механізмів стійкого 
функціонування підприємства у рамках цього підходу є система JIT («точно в строк»). Серед складових меха-
нізму виділяють людські ресурси і виробництво, закупівлю, постачання, планування та організацію функції 
організації [20, с. 11]. Механізм системи JIT передбачає інформування та залучення всіх зацікавлених сторін 
у хід прийняття та виконання організаційних рішень. До груп стейкхолдерів, від яких має бути отримана згода, 
відносять акціонерів і власників підприємства, персонал підприємства, управлінців та уряд. Проте інтереси 
різних груп стейкхолдерів вимагають співставлення, порівняння та координації у виконанні задля задоволен-
ня кожної із них. Тому механізм JIT не забезпечує комплексного досягнення організаційної стійкості функціо-
нування підприємства, а спрямований на створення досконалого виробничого процесу.

Крім того, для забезпечення стійкості та організації процесу управління М. Старік та Дж. Рендс [11] від-
значають важливість навчання, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємства задля коор-
динації власної діяльності, співпраці, швидкої реакції на зміни у внутрішньому середовищі підприємства, що 
удосконалює ланцюг постачання та знижує витрати.

Ст. Соу, Д. Паркером та Г. Сюй [14] запропонована модель, яка відображає процес взаємозв’язку від поста-
чальника до замовника і від виробника до клієнта по ланцюгу постачання. Проте у своєму розвитку ця модель 
визначає пріоритетність екологічної стійкості та демонструє її позитивні сторони як для підприємства, так і за-
галом для суспільства, та не враховує поведінкового аспекту механізму забезпечення організаційної стійкості.

Дж. Кебот, Ст. Істербрук, Дж. Хоркофф, Л. Лессар, С. Ліаскос [9] під час дослідження впровадження ор-
ганізаційної стійкості на різних рівнях відзначають однією з основних складових її моделювання пошук аль-
тернатив для досягнення компромісу між стейкхолдерами підприємства. Проблеми, які виникають під час ко-
мунікативної взаємодії між стейкхолдерами, автори пропонують вирішувати за допомогою мови моделювання 
Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE). Складовими цієї моделі, які забезпечують організаційну 
стійкість підприємства, є: 1) визначення стійкості функціонування як мети, яка забезпечить задоволення ін-
тересів різних груп стейкхолдерів; 2) відображення внеску кожної альтернативи для реалізації цієї мети з ура-
хуванням факторів, які впливають на ці альтернативи; 3) вибір альтернативи, яка забезпечить компроміс між 
інтересами зацікавлених сторін.

Проте GORE враховує лише якісну оцінку, яка є суб’єктивною і не завжди раціональною. Крім того, для 
забезпечення організаційної стійкості важливою є прозорість та доступність інформації, можливість коригу-
вання та зручність застосування механізму. GORE є мовою моделювання, яка є не загально відомою і недоліки 
якої мало досліджені.

Прихильники підходу до організаційної стійкості на основі забезпечення стійкості організаційної куль-
тури розглядають механізм погодження цінностей організаційної культури як основу забезпечення стійкої ко-
мунікативної взаємодії між стейкхолдерами підприємства. У своїй моделі впливу організаційної культури на 
рівновагу та функціонування підприємства В. Сате [10] виділяє сім процесів: кооперація між індивідами, части-
нами організації; прийняття рішень; контроль; комунікації; присвяченість організації; сприйняття організацій-
ного середовища; виправдання своєї поведінки. Проте модель В. Сате не враховує зв’язок складових процесів із 
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процесом управління і можливих конфліктних ситуацій стосовно сприйняття організаційної культури, що не 
може повноцінно забезпечити організаційну стійкість підприємства.

На думку Ю. Н. Старцева [12, с. 95–96], організаційна культура реалізується через такі механізми, як лі-
дерство, відбір і соціалізація, навчання персоналу, організаційні структури, оформлення фізичного середови-
ща. Проте це є окремими процесами, інструментами та елементами функціонування підприємства, що можуть 
розглядатися лише як складові та фактори впливу механізму забезпечення організаційної стійкості, а не як 
самостійні механізми.

Д. Арнольд, Р. МакКей [7] у рамках створення стійкої корпоративної культури підкреслюють необхід-
ність взаємної довіри стейкхолдерів підприємства через випереджаюче управління ризиками, прозорість 
колективного прийняття рішень та стратегічного керівництва, спільність розподілу можливих ризиків і отри-
маних вигід, мотивацію та соціальний захист співробітників підприємства. Проте відсутні будь-які гарантії 
стосовно достовірності етичної поведінки стейкхолдерів, прозорості інформації та можливості культурної 
трансформації.

Визначаючи комунікацію на підприємстві як основу механізму забезпечення організаційної стійко сті, 
представники цього підходу визначають важливою умовою наявність досконалої та повної інформації від 
стейкхолдерів підприємства. Так, Дж. Акерлоф побудував математичну модель ринку з недосконалою інфор-
мацією [6], в якій асиметрія інформації створює ситуацію володіння неповною інформацією про агента вза-
ємодії, що може призвести до несприятливого відбору та конфліктних ситуацій на підприємстві. Дослідження 
Дж. Стігліца [13] асиметрії інформації під час найму працівників та заходів щодо заохочення працівників є до-
цільними для впливу на неформальні норми і правила під час розподілу обов’язків та оплати праці. 

Емпіричні дослідження підтвердили абстрактну модель ринку з недосконалою інформацією Дж. Акер-
лофа та висновки Дж. Стігліца, проте вони демонструють лише процес виникнення, а також можливі наслідки 
існування асиметрії інформації, що є причинами порушення комунікативної взаємодії на підприємстві.

Для забезпечення стійкості процесу комунікації виникає необхідність в оперативному сприйнятті інфор-
мації, аналізі та прогнозуванні розвитку ситуації, виборі одного з можливих варіантів дій та реалізації обраного 
варіанта. Тому ефективність комунікації як складової організаційної стійкості залежить від колективної вза-
ємодії її учасників. Так, ситуаційна модель прийняття рішень Врума–Йєттона–Яго, запропонована у 1988 р. 
[21, с. 469–473], що була розвинута В. Врумом у 2003 р. [8], демонструє рівень залучення підлеглих до прийнят-
тя рішення залежно від ситуації та погодження їх інтересів із цілями підприємства.

Для узгодження взаємодії керівника та підлеглих у процесі прийняття рішень автори моделі пропонують 
використовувати дерево рішень, у якому керівник послідовно згори-вниз розглядає різні ситуаційні вузли та 
проблеми прийняття рішень. Таким чином, керівник може дістати один із п’яти рекомендованих стилів при-
йняття рішень: самостійне рішення; консультації наодинці; консультації у групі; фасилітація або делегування.

Проте модель Врума–Йєттона–Яго запропонована до використання здебільшого керівниками, з відсут-
ністю взаємозв’язку для співробітників між ситуаціями, які пропонують у моделі, та стилями прийняття рі-
шень. Механізм забезпечення організаційної стійкості має враховувати інтереси різних груп стейкхолдерів 
через здійснення колективного вибору з організацією повноцінного обміну інформацією для досягнення спіль-
ного корисного результату.

Для узгодження інтересів має виконуватися вимога ефективності В. Парето, за якої задоволення потреб 
однієї сторони не повинно знижувати споживання інших сторін і системи в цілому до певної величини, що по-
рушує стан рівноваги. Ситуація рівноваги можлива тільки у випадку компромісного, коаліційного рішення. 
Множинність способів формування рішення створює безліч можливих станів рівноваги [22]. Згідно з умовами 
рівноваги Дж. Неша неантагоністична гра є біматричною, а отже, має хоча б одну точку рівноваги у змішаних 
стратегіях функціонування та розвитку підприємства. Сума виграшу кожного гравця не є рівною нулю. Ситу-
ація рівноваги згідно з цією теоремою становить собою одну або кілька точок у просторі станів, відхилення від 
яких не вигідне для будь-якого із гравців, якщо вибір протилежної сторони не зміниться. Можна передбачити, 
що інформація про можливу поведінку однієї сторони відсутня в іншої. 

На відміну від неантагоністичних, кооперативні ігри припускають існування різноманітних угод, обмін та 
використання інформації, що дає можливість спільного вибору варіантів діяльності. 

Так, для кооперативних ігор доцільне застосування вектора Шеплі, який забезпечує оптимальність роз-
поділу між гравцями, рівного середньому внеску в добробут діючої коаліції. Цей вектор задовольняє таким 
аксіомам: ефективність – під час поділу загального виграшу носія гри нічого не виділяти на частку сторонніх, 
які не належать цьому носію, так само нічого не стягувати з них; симетрія – виграш гравця не залежить від його 
номеру; агрегація – заради справедливості треба вважати, що за участі гравців у двох іграх їх виграші повинні 
складатися; оптимальність за Парето – визначення серед можливих, не домінуючих між собою рішень.

Отже, за умови досягання бажаного виграшу кожним із стейкхолдерів підприємства існує зацікавленість 
в отриманні спільного ефективного результату, сприянні функціональній організованості та подальшому стій-
кому розвитку підприємства.

Відповідно до проведеного аналізу кожного із підходів до забезпечення організаційної стійкості можемо 
виділити основні складові, які мають входити до її механізму (табл. 1).
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Таблиця 1
Визначення складових механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування підприємства

№ Підхід до забезпечення 
організаційної стійкості Автори Складові механізму забезпечення організаційної 

стійкості підприємства

1

Процесний підхід 
до забезпечення 

організаційної стійкості 
функціонування 

підприємства

А. Дж. Кутені, Starik та Rands, 
Stuart So, David Parker,  
Henry Xu, J. Cabot, St. 

Easterbrook, J. Horkoff, 
 L. Lessard, S. Liaskos

організація виробничого процесу на основі системи JIT, 
залучення стейкхолдерів у виробничий процес, навчання, 
підготовка та підвищення кваліфікації персоналу, пошук аль-
тернатив для компромісу між стейкхолдерами

2
Підхід на основі 

забезпечення стійкості 
організаційної культури

Ю. Н. Старцева, В. Сате,  
D. H. Arnold, R. McKay

сприйняття організаційного середовища, кооперація між 
індивідами, оформлення фізичного середовища, соціалізація 
персоналу, взаємна довіра між стейкхолдерами підприємства

3

Підхід через 
забезпечення стійкої 

комунікативної взаємодії 
між стейкхолдерами 

підприємства

Л. Гурвіц, Дж. Акерлоф,  
Дж. Стігліц, В. Врум, Ф. Йєттон, 

А. Яго, Дж. Неш, Л. Шеплі

врахування асиметрії інформації, колективне прийняття 
рішень, застосування дерева рішень, рівновага Дж. Неша, 
вектор Шеплі

Таким чином, аналіз складових механізму забезпечення організаційної стійкості підприємства відпо-
відно до підходів щодо її визначення дав змогу виявити основні елементи, процеси та моделі, необхідні для 
його ефективної реалізації. Врахування складових, наведених у табл. 1, дозволить створити необхідні умови 
для взаємодії між стейкхолдерами, забезпечити стійкість та розвиток комунікацій між ними для ефективного 
функціонування підприємства. Перспективою подальших досліджень є розробка та реалізація механізму за-
безпечення організаційної стійкості з урахуванням визначених його складових.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ пІДхІД ДО ВИБОРУ  
МАРКЕТИНгОВОЇ СТРАТЕгІЇ У пРОЦЕСІ УпРАВлІННЯ  

КОНКУРЕНТОСпРОМОЖНІСТю пРОДУКЦІЇ

Пасічник І. Ю.  

Анотація. Розглянуто проблему управління конкурентоспроможністю продукції підприємств машинобудування 
на основі маркетингової стратегії. Метою роботи є дослідження управління конкурентоспроможністю продукції як 
концепції маркетингової стратегії підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до вибору маркетинго-
вої стратегії, який поєднує такі етапи: оцінка рівня конкурентоспроможності продукції за допомогою методу екс-
пертних оцінок, оцінка ефективності наявної маркетингової стратегії із застосуванням матричних методів, розроб-
ка рекомендацій щодо управління рівнем конкурентоспроможності продукції на основі методів теорії автоматичного 
управління та вибір нової маркетингової стратегії за допомогою побудови стратегічного профілю. 

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, маркетингова стратегія, ефективність маркетингової 
стратегії.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ пОДхОД К ВЫБОРУ  
МАРКЕТИНгОВОЙ СТРАТЕгИИ В пРОЦЕССЕ УпРАВлЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСпОСОБНОСТЬю пРОДУКЦИИ
Пасичник И. Ю.  

Аннотация. Рассмотрена проблема управления конкурентоспособностью продукции предприятий машино-
строения на основе маркетинговой стратегии. Целью работы является исследование управления конкурентоспособ-
ностью продукции как концепции маркетинговой стратегии предприятия. Предложен научно-методический подход 
к выбору маркетинговой стратегии, который объединяет следующие этапы: оценка уровня конкурентоспособности 
продукции с помощью метода экспертных оценок, оценка эффективности существующей маркетинговой стратегии 
с применением матричных методов, разработка рекомендаций по управлению уровнем конкурентоспособности про-
дукции на основе методов теории автоматического управления и выбор новой маркетинговой стратегии с помощью 
построения стратегического профиля.

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, маркетинговая стратегия, эффективность маркетинго-
вой стратегии.

RESEARCH AND METHODOLOGICAL  
APPROACH TO CHOOSING A MARKETING STRATEGY  
IN PRODUCTION COMPETITIVENESS MANAGEMENT

I. Pasichnik  

Abstract. The problem of managing the competitiveness of production of mechanical engineering enterprises on the basis 
of the marketing strategy has been considered. The aim of the work is to study management of the production competitiveness 
as a concept of the enterprise marketing strategy. There has been proposed a scientific and methodical approach to choosing a 
marketing strategy, which includes the following stages: assessing the level of production competitiveness with the method of peer 
review, assessing the effectiveness of the existing marketing strategy with the use of matrix methods, developing recommenda-
tions for managing the product competitiveness level on the basis of the theory of automatic control and choosing a new market-
ing strategy by means of building a strategic profile.

Keywords: production competitiveness, marketing strategy, marketing strategy effectiveness.

Ефективна діяльність підприємства в умовах сучасної економіки забезпечується всією сукупністю наяв-
них у нього засобів. Виробництво та реалізація конкурентоспроможної продукції – узагальнюючий показник 
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життєздатності підприємства. При цьому особливо важлива здатність підприємства оперативно і адекватно 
реагувати на зміни в поведінці споживачів, їх смаків, вимог і уподобань.

Необхідно відзначити, що більшість авторів [1 – 6] говорять про необхідність упровадження маркетинго-
вого підходу до підвищення конкурентоспроможності продукції.

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію на споживача під час вирішення будь-яких завдань щодо 
управління конкурентоспроможністю продукції. Відповідно до цього підходу необхідно відносити маркетинг 
до основоположної функції управління. При цьому в задачі маркетингу доцільно включати розробку стра-
тегій розвитку продукції, забезпечення її конкурентоспроможності, порядку використання на всіх стадіях 
життєвого циклу товару концепції маркетингу [7]. 

Виходячи з вищевикладеного, метою роботи є дослідження управління конкурентоспроможністю про-
дукції як концепції маркетингової стратегії підприємства.

Для вибору маркетингової стратегії пропонується застосовувати науково-методичний підхід, основні 
положення якого зображено на рис. 1.

Аналіз рівня конкурентоспроможності
Метод експертних оцінок

Оцінка стратегії
Матричні методи

Розробка рекомендацій
Методи теорії автоматичного управління

Вибір стратегії
Побудова стратегічного профілю

Рис. 1. Науково-методичний підхід до вибору маркетингової стратегії у процесі управління  
конкурентоспроможністю продукції

Як видно з рис. 1, на першому етапі вибору маркетингової стратегії необхідно провести аналіз наявного 
рівня конкурентоспроможності продукції.

Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції існують різні методики. Найбільш розповсю-
дженими з них є:

1) визначення рівня конкурентоспроможності продукції методом розрахунку одиничних і групових по-
казників. В основі цього методу полягає розрахунок одиничних та групових показників методом екс-
пертних оцінок, на базі яких розраховують інтегральний показник конкурентоспроможності [8];

2) визначення конкурентоспроможності продукції з використанням функції бажаності [9];
3) визначення конкурентоспроможності продукції методом багатокритеріальної оптимізації [10].
 Кожен із цих методів має свої переваги та недоліки. В умовах нестабільної економічної ситуації про-

понується застосовувати метод експертних оцінок, що спирається на досвід фахівців-експертів та дозволяє 
більш точно визначити рівень конкурентоспроможності продукції. Згідно з проведеними розрахунками для 
лічильника електричної енергії електронного однофазного СО-ЕАО9М2, що випускається ДНВП «Об’єднання 
Комунар», рівень конкурентоспроможності складає 3,4774 бали.

На другому етапі проводиться оцінка ефективності маркетингової стратегії. Проблема визначення ефек-
тивності маркетингової стратегії управління конкурентоспроможністю продукції переслідує дві мети:

1) обґрунтувати ефективність маркетингової стратегії на стадії розробки або прийняття рішення;
2) визначити кінцеву ефективність маркетингової стратегії після закінчення певного періоду часу, ви-

ходячи з фактично досягнутих результатів.
Отже, щоб визначити ефективність маркетингової стратегії управління конкурентоспроможністю про-

дукції, для початку потрібно визначити ефект (результат) дії цієї стратегії.
Критерієм успішності стратегії може служити частка ринку чи сегмента, що виробник зможе завоюва-

ти, дотримуючись обраної стратегії просування. При цьому необхідно звернути увагу на мінімізацію витрат 
під час досягнення максимальної частки. Отже, успішною можна назвати маркетингову стратегію, під час 
реалізації якої товар займе максимальну частку ринку (сегмента) за мінімальних витрат, зв’язаних із реалі-
зацією продукції.
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Доля ринку лічильника електричної енергії електронного однофазного СО-ЕАО9М2, що випускається 
ДНВП «Об’єднання Комунар», складає 46 %.

Оскільки ефективність як продуктивність передбачає кількісну оцінку і спрямована на оцінку, в пер-
шу чергу, самої продукції, то доцільно прийняти за критерій ефективності рівень конкурентоспроможності 
продукції. Причому важливо визначати рівень конкурентоспроможності не тільки щодо аналогічної про-
дукції конкурентів, а й щодо ідеального товару, оскільки часто сила виробника полягає в слабкості його 
конкурентів.

Як показали результати досліджень, серед характеристик однофазних електролічильників для спожи-
вача найбільше значення мають: стартовий струм (чутливість); активна (повна) потужність, що споживається 
ланцюгом напруги лічильника; передаточне число; маса; міжповірочний інтервал; термін служби; гарантія 
виробника.

Аналізуючи отримані дані, можна сказати, що серед всього спектра характеристик однофазних лічиль-
ників споживачі віддають перевагу виробам, які мають характеристики, що знаходяться в інтервалах, які 
характеризують мінімальне і максимальне бажане значення кожної характеристики. Таким чином, для ви-
значення «ідеального лічильника», що відповідає вимогам основних споживачів, у більшості випадків доціль-
но вибирати середину інтервалу.

За результатами проведеного дослідження модель лічильника СО-ЕАО9М2 в цілому задовольняє ви-
моги основної групи споживачів, але поступається «ідеальному лічильнику» за такими характеристиками, як 
передаточне число, термін служби, маса та гарантійний термін. За цими ж характеристиками аналізований 
пристрій може гідно конкурувати з аналогами основних виробників-конкурентів.

Для оцінки ефективності маркетингової стратегії просування товарів на ринку рекомендується роз-
глядати результати розрахунків на тлі матриці «Ефективності товару / стратегії просування», наведеної на 
рис. 2.

 

Неефективна стратегія 
просування

Ефективна стратегія 
просування

Неефективний товар

Ефективний товар

Рівень 
конкурентоспроможності, 

бали

Доля ринку, %10050

46

5

2,5

3,4774 СО-ЕА09М2

0

Знаходиться у процесі 
виживання

Повільно вмирає

Швидко іде з ринку

Успішно розвивається

Рис. 2. Матриця оцінки ефективності продукції / маркетингової стратегії

Таким чином, лічильник однофазний СО-ЕАО9М2, що випускається ДНВП «Об’єднання Комунар», мож-
на віднести до категорії «ефективний товар / неефективна стратегія просування». Товари, що відно сяться до 
цієї категорії, зазвичай знаходяться у стадії виживання. Тому перед підприємством стоїть завдання карди-
нальних змін у маркетингу.

На третьому етапі для розробки рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю продукції 
рекомендується застосовувати методи теорії автоматичного управління, оскільки вони дозволяють швидко 
реагувати на дії конкурентів і зміни на ринку. 

У цьому випадку математична модель являє собою функціональну залежність зміни рівня продажів 
аналізованого товару від елементів маркетингової стратегії: зміни ціни, якості, сервісу та реклами, а також 
зовнішніх факторів (зміна сукупного попиту і стадії життєвого циклу товару).

Отримані математичні моделі сегмента ринку й оптимальні алгоритми управління рівнем продаж нада-
ли можливість провести машинне дослідження системи управління рівнем продаж лічильника електричного 
однофазного СО-ЕАО9М2. У розглянутому сегменті ринку лічильників електричної енергії електронних од-
нофазних конкурують чотири фірми: ДНВП «Об’єднання Комунар», м. Харків, Харківський електротехніч-
ний завод «Енергоміра», ТОВ ВКФ «Електромотор», м. Київ, ТОВ «Телекарт-Прилад», м. Одеса.

Результатом експериментів є зміна рівня продажів досліджуваної фірми і відповідні зміни управляючих 
впливів (табл. 1).
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Таблиця 1
Сценарії зміни продажів ДНВП «Об’єднання Комунар» під впливом дій конкурентів 

Графічне представлення Опис
Зміна рівня продажів під впливом дій конкурентів
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Як видно з наведеного графіка, при зміні по-
питу, викликаного діями фірм-конкурентів, 
рівень продажів, попит і різниця між попитом  
і пропозицією розглянутої фірми Ф1 знизилися 
на 200 тис. грн, і приблизно за 18 днів  
(0,05 року) було досягнуто стан рівноважної 
ціни

Зміна управляючих впливів: 1 – ціна; 2 – якість; 3 – сервіс; 4 – реклама
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Для регулювання системи при діях конкурен-
тів отримано такі значення управляючих 
впливів:
1) збільшення ціни на 1,4 % (2,6 грн);
2) зниження коефіцієнта реклами на 13 % 
(4 • 10–4);
3) збільшення коефіцієнта якості на 13 % 
(0,115);
4) збільшення коефіцієнта сервісу на 7,6 % 
(0,065)

Зміна рівня продажів за незмінного значення ціни товару
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питу, викликаного діями фірм-конкурентів, та 
незмінному рівні ціни на продукцію підпри-
ємства Ф1 рівень продажів, попит і різниця 
між попитом і пропозицією розглянутої фір-
ми знизилися на 200 тис. грн. і приблизно 
за 22 дня (0,06 року) було досягнуто стан 
рівноважної ціни

Зміна управляючих впливів за незмінного значення ціни товару: 1 – ціна; 2 – якість; 3 – сервіс; 4 – реклама
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Як видно з графіків, за фіксованої ціни продажу 
рекомендовано такі значення управляючих 
впливів:
1) зниження коефіцієнта реклами на 15 %  
(4.5 • 10–4);
2) збільшення коефіцієнта якості на 13 % 
(0,115);
3) збільшення коефіцієнта сервісу на 5,4 % 
(0,047)
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Вибір маркетингової стратегії проводиться за допомогою побудови стратегічного профілю (табл. 2). Про-
філем передбачена оцінка наявного і бажаного стану бізнесу за 5-бальною шкалою. Величина розриву між 
бажаним і майбутнім станом визначає пріоритетні напрями розробки стратегії. Формулювання стратегії по-
винне, з одного боку, відображати рух у напрямку усунення розриву між сьогоденням і бажаним майбутнім, 
а  з іншого – вбирати в себе основний зміст стратегічної мети. 

Таблиця 2
Стратегічний профіль вибору маркетингової стратегії

Найменування 
середовища Параметри

Оцінка наявного та бажаного стану Величина 
розриву1 2 3 4 5

Зовнішнє 
середовище

Зміна сукупного попиту 2

Вплив конкурентів 1

Внутрішнє 
середовище

Зміна елементів маркетингової 
стратегії підприємства:

якість 2

ціна 1

реклама 2

сервіс 1

Таким чином, запропонований науково-методичний підхід дозволить вітчизняним виробникам більш об-
ґрунтовано обирати маркетингову стратегію у процесі управляння конкурентоспроможністю продукції.

У подальшому планується продовжити дослідження в напрямку удосконалення запропонованого 
науково-методичного підходу з метою оцінки впливу конкурентного положення виробника та кон’юнктури 
ринку на конкурентоспроможність продукції під час вибору маркетингової стратегії.
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ВАРІАЦІЇ МОДЕлЕЙ УпРАВлІННЯ  
АКТИВАМИ пІДпРИЄМСТВ ТА Їх ОЦІНюВАННЯ
Рєпіна І. М.

Анотація. Розглянуто зміни у формуванні стилю управління, які обумовлені глобалізаційними процесами в  еко-
номіці; досліджено варіацію моделей управління активами підприємств. Проведено їх ретроспективний еволюційний 
аналіз з урахуванням зміни пріоритету розгляду конкретного виду активу як фокус-фактора управління. Запропонова-
но окта-критеріальну систему оцінювання моделей управління активами підприємств, за якою підприємства визна-
чають підходи стосовно їх вибору та використання з урахуванням критеріїв об’єктивності, практичності, зіставної 
трудомісткості, універсальності, гнучкості, прозорості, релевантності та економічності.

Ключові слова: активи, системний підхід, управління активами, модель, окта-критеріальна система.

ВАРИАЦИИ МОДЕлЕЙ УпРАВлЕНИЯ  
АКТИВАМИ пРЕДпРИЯТИЙ И Их ОЦЕНИВАНИЕ
Репина И. Н.

Аннотация. Рассмотрены изменения в формировании стиля управления, обусловленные глобализационными 
процессами в экономике; исследована вариация моделей управления активами предприятий. Проведен их ретро-
спективный эволюционный анализ, учитывающий изменение приоритета рассмотрения конкретного вида актива 
в качестве фокус-фактора управления. Предложена окта-критериальная система оценивания моделей управления 
активами предприятий, с помощью которой предприятия определяют подходы к их выбору и использованию с уче-
том критериев объективности, практичности, сопоставимой трудоемкости, универсальности, гибкости, прозрач-
ности, релевантности и экономичности.

Ключевые слова: активы, системный подход, управление активами, модель, окта-критериальная система.
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VARIATIONS OF MODELS FOR THE ENTERPRISE  
ASSET MANAGEMENT AND THEIR EVALUATION

I. Rіepina  

Abstract. The changes in forming the management style caused by globalization processes in the economy have been 
considered; the variations of models of the enterprise asset management studied. The retrospective evolutionary analysis taking 
into account the changes in the priority of considering a specific type of assets as a focus factor of management has been carried 
out. There has been offered an octa-criteria system to evaluate the models of the enterprise asset management, with the help of 
which enterprises can determine approaches to their selection and use, taking into account the criteria of objectivity, practicality, 
comparative labor intensity, versatility, flexibility, transparency, relevance and efficiency.

Keywords: assets, systematic approach, asset management, model, octa-criteria evaluation system.

Більшість науковців зазначають, що моделі управління активами розроблені переважно зарубіжними 
науковими школами. У вітчизняній економічній науці питання управління активами набули актуальності і по-
чали досліджуватися лише останнім часом. Тому розробка підходів до управління активами вітчизняних під-
приємств має базуватися на оцінюванні наявних моделей та їх критичному аналізі з метою подальшої адап-
тації до вимог внутрішнього використання. Незважаючи на ґрунтовність проведених досліджень, це важливе 
питання потребує наукового обґрунтування та практичного вирішення, що зумовило його детальний розгляд. 

Дослідженню ресурсів, активів та капіталу підприємства присвячено праці багатьох відомих вітчизня-
них учених, серед яких: І. Бланк, О. Бутнік-Сіверський, В. Гєєць, О. Гребешкова, А. Чухно, Г. Швиданенко,  
Н. Шевчук та ін.). Цьому питанню приділило увагу чимало закордонних дослідників, а саме: Б. Лев, Дж. Барні, 
Г. Кокінз, П. Друкер, Р. Каплан, Г. Мінцберг, Д. Нортон, Е. Пенроуз, Д. Тіс, К. Прахалад, Г. Хамел та ін. У ро-
ботах цих авторів досліджуються переважно базові категорії зазначеної наукової проблематики, алгорит-
мізується формування та використання активів підприємства. Але питання варіації та оцінювання моделей 
управління активами підприємств відповідно до потреб сучасної економіки підприємства розглядається лише 
фрагментарно.

Метою цієї статті є дослідження варіації моделей управління активами підприємства та обґрунтування 
технології їх вибору на основі багатокритеріального оцінювання.

Розглядаючи питання управління активами, слід наголосити також і на змінах у формуванні стилю 
управління, які обумовлені глобалізаційними процесами в економіці. Так, на сьогодні успіх у бізнесі пов’язаний 
із культурними основами та етикою поведінки, які властиві певній країні. Вочевидь посилення ролі нематері-
альних активів, зокрема організаційної культури підприємства. 

Досвід господарювання розвинутих країн привів до створення успішних моделей менеджменту, які 
умовно можна диференціювати на три групи: американська, європейська та східноазіатська моделі. Перша 
модель – це американська демократична модель управління зі сприйняттям особистості як самоцілі розвитку 
суспільства та спрямування його талантів на розробку інновацій. «Основна мета американського бізнесу – 
це прибуток та можливість його отримати кожним членом суспільства, що призводить до появи особливої 
організаційної-культури з агресивною конкуренцією та є наріжним каменем конкурентоспроможності, еко-
номічного зростання та ефективності», – пишуть Дж. Грейсон і Карл О.Делл [1, с. 192]. Друга модель – євро-
пейська модель, яка поширилася та розділилася за такими напрямами: британська, французька, німецька, 
італійська та шведська. Проте всі вони зорієнтовані, в першу чергу, на людей, цінності та культуру (тобто 
теж на нематеріальні активи підприємств). Третя модель – це ідеологія східноазіатського (конфуціанського) 
капіталізму, в основі якої закладений трактат Конфуція «Лунь Юй» [2, с. 110–124]. «Справжня цінність Лунь 
Юя, – писав Сібусава, – може бути збагнена через використання його у бізнесі. Без сильного бажання до-
могтися одержати прибуток неможливе підвищення народного добробуту. Не розвивши підприємництва, ми 
ніколи не досягнемо національного процвітання. З іншого боку, національне процвітання не протриває довго, 
якщо не буде базуватися на моральних принципах добра й справедливості» [3, с. 33–34]. Так було введено 
поняття щирої вигоди, яке сполучає особисту та суспільну вигоду з пріоритетом останньої. Східноазіатські 
підприємці виділяють два види взаємозалежних вигод – велику й малу. Велика вигода означає вигоду держа-
ви й нації; мала вигода – вигоду підприємства і його власника. Може саме тому японські компанії очолюють 
рейтинги найбільш успішних компаній світу та достойно конкурують із американськими та європейськими 
компаніями. В усьому світі давно зрозуміли, що людина – це найбільш цінний актив компанії. Це спільна риса 
трьох моделей управління, але суттєва різниця між ними відчувається у сприйнятті людини компанією. Для 
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американської моделі характерним є сприйняття людей як джерела інновацій та максимізації прибутку; для 
європейської моделі люди – центральний елемент механізму управління, «кров» компанії; для японської мо-
делі людина постає у її гармонічному поєднанні з підприємством та суспільством. В Україні процес формуван-
ня моделей управління активами підприємств триває. Тому вивчення міжнародного досвіду у вирішенні цього 
питання, на нашу думку, є надзвичайно корисним.

Структурно-генетичний аналіз моделей управління активами підприємства, на нашу думку, має бути 
спрямовано на розгляд їх сутності, особливостей застосування, періодизації у розрізі застосування  до окремих 
видів активів (нематеріальних необоротних активів, матеріальних необоротних активів, матеріальних оборот-
них активів, грошових активів) [4, с. 387]. У різні часові періоди змінювався пріоритет розгляду системи управ-
ління того чи іншого активу підприємства. Виходячи з цього, доцільно виокремлювати чотири періоди в еволю-
ції розвитку управління активами суб’єкта господарювання: інвестиційний, операційний, оптимізаційний та 
інформаційний періоди [5, с. 182]. В інвестиційний період (до 1900–1929 рр.) науковою думкою було запропоно-
вано моделі управління, головною метою яких було обґрунтувати доцільність інвестування в діяльність підпри-
ємства. В операційний період (1930–1959 рр.) головне завдання управління активами зводилося до організації 
їх ефективного використання. Метою оптимізаційного періоду (1960–1989 рр.) став пошук шляхів оптимізації 
витрат на активацію економічних ресурсів при збереженні відповідного рівня ефективності їх використання. 
Інформаційний період (1990 р. – наш час) переводить фокус науковців на нематеріальні активи і підкреслює 
необхідність більш результативного використання інтелектуальних можливостей та компетенцій. 

Правильно обрати ту чи іншу модель управління активами підприємства досить складно. Тому про-
понуємо окта-критеріальну систему, для того щоб допомогти менеджерам підприємства оцінити простоту 
застосування, практичність і корисність кожної. Вона базується на восьми критеріях, а саме: критерій 1 – 
об’єктивність (модель має бути своєчасною, раціональною і системною); критерій 2 – практичність (повнота 
оцінки); критерій 3 – трудомісткість (оптимальна потреба в трудо-, часо- та інших ресурсах); критерій 4 – уні-
версальність (охоплення різних функціональних сфер діяльності підприємства та ієрархічних рівнів управ-
ління); критерій 5 – гнучкість (реагування на зміни, що відбуваються); критерій 6 – прозорість (зрозумілість 
і зручність у використанні); критерій 7 – релевантність (модель повинна чітко відображати головну мету і під-
порядковані їй компліментарні цілі розвитку підприємства); критерій 8 – економічність (модель базується на 
індикаторах, які можна оперативно відстежувати і які не потребують значних коштів щодо їх формування, 
а також є простими для аналізу і зіставлення даних).

Забезпечення безперервності господарської діяльності відбувається шляхом формування груп та видів 
активів, що визначаються особливостями технологічного процесу, застосовуваних підходів до фінансування 
господарської діяльності, стратегії суб’єкта господарювання. Тому усі моделі управління активами розподі-
лено на чотири функціональні групи: моделі управління нематеріальними необоротними активами, моделі 
управління матеріальними необоротними активами, моделі управління матеріальними оборотними активами, 
моделі управління грошовими активами.

В табл. 1 приведено результати авторського оцінювання моделей управління активами підприємства за 
окта-критеріальною системою.

Таблиця 1
Окта-критеріальна оцінка моделей управління активами підприємства*

№ за 
п/п Напрями варіації та моделі управління активами підприємства

Критерій, бал

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Моделі управління нематеріальними необоротними активами [6]

1.1 Модель управління на основі системи збалансованих показників 
(Balanced Score Card (BSC)) 5 5 4 5 5 5 4 5

1.2 Модель Скандія навігатор (Skandia Navigator™) 4 3 3 3 3 4 3 3

1.3 Моніторингова модель управління (Intangible Asset Monitor) 4 3 3 3 4 4 4 4

1.4 Модель управління за циклом аудиту знань (Knowledge Audit Cycle) 2 3 3 3 3 3 3 2

1.5 Європейська модель MERITUM 2 3 2 2 2 4 3 2

1.6 Данська модель 2 2 3 2 2 3 3 3

1.7 Призма результативності 5 5 4 4 5 5 5 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.8 Німецька модель 4 4 4 3 3 4 4 3

1.9 Модель Міністерства економіки, торгівлі та індустрії Японії (METI) 5 5 3 4 4 4 5 4

1.10 Інтегровані моделі  управління підприємством (Orgware, Work-Flow, 
СППР, АСУТП,  АСУВ – MES, Plant Design System) 4 5 3 4 4 5 4 4

1.11 Модель управління ресурсами підприємства (АСУП – ERP, HRM-
системи) 4 4 3 3 4 4 4 3

Модель управління матеріальними необоротними активами [7]

2.1 Амортизаційна модель 4 5 4 4 3 5 5 4
2.2 Модель інвестиційного планування Фішера 4 3 2 3 3 4 4 3
2.3 Лізингова модель 5 5 4 4 4 5 5 4
2.4 Модель оцінки капітальних активів (МОКА) 4 5 4 4 4 5 5 4
2.5 Адаптована опціонна модель Блека-Шолеса 3 3 3 3 3 4 4 3

Модель управління матеріальними оборотними активами [8]

3.1 Модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (Economic 
ordering quantity – EOQ-model) 4 5 4 4 4 5 5 4

3.2 Розширений варіант EOQ-моделі 5 5 4 4 4 5 5 5

3.3 Модель виробництва партії продукції деталей) (EPQ-model) 4 5 4 4 4 5 5 4
3.4 Модель економічного розміру партії продукції (EBQ model) 4 4 4 4 4 5 5 4
3.5 Модель планування дефіциту запасів 4 4 4 3 3 4 4 4
3.6 Модель врахування залежності ціни від обсягу замовлення 4 4 3 3 4 4 4 4
3.7 Модель із фіксованою періодичністю замовлень 4 4 4 4 4 4 4 4
3.8 Модель "Саме вчасно" 4 5 4 4 5 5 5 4
3.9 Модель "Саме вчасно ІІ" 4 5 4 5 5 5 5 5

3.10 Системна модель АВС 5 4 5 5 5 5 5 5
3.11 Системна модель XYZ 5 4 5 5 5 5 5 5
3.12 Детерміновані факторні моделі 4 4 3 3 3 4 3 3
3.13 Імітаційні моделі 3 4 3 3 3 3 3 3
3.14 Модель О. С. Бондаренко 4 4 4 4 4 4 5 4

Модель управління грошовими активами [9]

4.1 Модель управління грошовими коштами на основі циклу  грошового 
потоку (cash flow cycle) 4 5 4 4 4 5 5 4

4.2 Модель Baumol-Allais-Tobin 3 4 2 2 2 3 4 2
4.3 Модель Міллера-Орра 3 4 2 3 2 3 4 3
4.4 Модель Стоуна 3 4 3 3 3 4 4 3
4.5 Модель Лернера   3 4 3 3 2 4 3 3

4.6 Модель управління дебіторською заборгованістю за її природним 
рівнем С. І. Маслова 4 5 4 4 4 5 5 4

4.7 Модель оптимізації розміру дебіторської заборгованості О. І. Лучкова 3 5 4 3 4 4 5 4

*1 бал – найменш виражена ознака, яка має низький ступінь прояву;  
2 бали – нехарактерна для цієї моделі ознака;  
3 бали – середній рівень прояву ознаки;  
4 бали – ознака є притаманною для цієї моделі;  
5 балів – найбільш виражена ознака, яка має високий ступінь прояву

Як видно з табл. 1, у групі моделей управління нематеріальними необоротними активами найбільші 
оцінки отримали: призма результативності та модель управління на основі системи збалансованих показ-
ників (BSC). Модель капітальних активів (МОКА), амортизаційна та лізингова моделі найоптимальніші для 
управління матеріальними необоротними активами, виходячи з авторської позиції. У процесі управління ма-
теріальними оборотними активами доцільно комбінувати моделі – розширений варіант EOQ-моделі, модель 

Закінчення табл. 1
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«Саме вчасно ІІ», системні моделі XYZ та АВС. Модель управління дебіторською заборгованістю за її при-
родним рівнем С. І. Маслова та модель управління грошовими коштами на основі циклу грошового потоку 
(cash flow cycle) з огляду на окта-критеріальну оцінку мають вищу практичну цінність. Слід зауважити, що 
авторські оцінки моделей управління активами підприємства надано переважно виходячи з практики їх ви-
користання в українських реаліях господарювання. Для інших бізнес-середовищ вона може бути відкориго-
вана відповідно до умов використання.

В результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що модель управління активами сучасно-
го підприємства має: орієнтуватися на довготермінові цілі господарської діяльності підприємства та еконо-
мічні інтереси його власників; відповідати стратегічним напрямкам розвитку суб’єкта господарювання, які 
обумовлені мінливістю зовнішнього бізнес-середовища; забезпечувати безперервність розроблення стратегій 
підприємства; узгоджувати потреби з ресурсами; мати високу економічну ефективність та соціальну відпо-
відальність. Використовуючи запропоновану окта-критеріальну систему оцінювання моделей управління ак-
тивами, керівники підприємств отримують інструмент підвищення результативності господарської діяльнос-
ті. У подальшому ми намагатимемося дослідити динаміку зміни ключових показників діяльності підприємства 
під час застосування різних моделей управління його активами.
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ВИДИ СТРАТЕгІЙ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ  
фОРМУВАННЯ СТРАТЕгІЇ РОЗВИТКУ пІДпРИЄМСТВА

Хоменко О. І.   

Анотація. Визначено проблематику відсутності єдності в підходах до класифікації стратегій підприємства, 
а також інструментів її вибору, що призводить до розрізненості в методичній базі формування та визначення стра-
тегії розвитку на підприємстві. В результаті аналізу наукових праць із зазначеної тематики було розроблено та 
запропоновано універсальну класифікацію стратегій підприємства, яка найбільш повно охоплює перелік можливих 
стратегій. Також в межах цієї роботи було доведено доцільність використання матричного підходу як найбільш 
оптимального інструменту вибору стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: підприємство, стратегія, розвиток, метод, класифікація, вибір. 

ВИДЫ СТРАТЕгИЙ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ВЫБОРА СТРАТЕгИИ РАЗВИТИЯ пРЕДпРИЯТИЯ 

Хоменко О. И.  
Аннотация. Определена проблематика отсутствия единого подхода к классификации стратегий предприятия, 

а также инструментов ее выбора, что приводит к неоднозначности в методической базе формирования и опреде-
ления стратегии развития предприятия. В результате анализа научных работ по заданной теме была разработа-
на и предложена универсальная классификация стратегий предприятия, которая более полно охватывает перечень 
возможных стратегий. Также в рамках данной работы была доказана целесообразность использования матричного 
подхода как наиболее оптимального инструмента выбора стратегии предприятия.

Ключевые слова: предприятие, стратегия, развитие, метод, классификация, выбор. 

TYPES OF STRATEGIES AND TOOLS  
FOR CHOOSING THE ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY 

О. Khomenko  

Abstract. The article defines the issues concerning the lack of a unified approach to the classification of the enterprise strat-
egy as well as tools for its choosing, which leads to ambiguity in the methodical basis for the creation and determination of the 
enterprise development strategy. As a result of scientific works analysis a unified classification of the enterprise strategy, which 
more fully covers the list of the possible strategies, has been developed and proposed. Also as part of the research it has been 
proven that the matrix approach is the most appropriate tool for choosing the enterprise development strategy.

Key words: enterprise, strategy, development, method, classification, choice.

Постановка наукової проблеми та її значення. Швидкі зміни розвитку підприємства, що пов’язані з по-
явою нових технологій, глобалізацією діяльності, посиленням конкуренції на ринках готової продукції та ре-
сурсів, обумовлюють необхідність його пристосування до змін оточуючого середовища. В зазначених умовах 
господарювання все більшої актуальності набуває теорія та практика вибору, розробки та впровадження 
стратегії розвитку підприємства, в межах якої компанія визначає мету діяльності підприємства та шляхи її 
реалізації з огляду на зовнішні та внутрішні фактори впливу на діяльність організації.

Аналіз останніх досліджень проблематики. Проблематикою класифікації та визначення інструмен-
тарію формування стратегії підприємства займалося чимало науковців: Г. Мінцберг, М. Портер, К. Обман, 
К. Фрімен, Б. Твісс, О. Водачкова, Б. Санто, В. Савчук та ін. Варто зазначити що серед авторів не має єдності 
у визначенні класифікаторів стратегій підприємства та методів вибору стратегії, що дозволило дійти висно-
вку про необхідність узагальнення та стандартизації підходів до класифікації стратегій підприємства та ме-
тодів їх вибору.

© Хоменко О. і., 2015
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З огляду на вищевикладене, метою статті є дослідження та аналіз наявних підходів до класифікації ви-
дів стратегії підприємства та методів її вибору.

Завданням цього дослідження є розробка узагальненого підходу до класифікації та вибору стратегій 
підприємства.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування основних результатів дослідження. Питаннями класи-
фікації стратегій займалося чимало вчених, серед яких Г. Мінцберг, М. Портер, К. Обман, К. Фрімен, Б. Твісс, 
О. Водачкова, Б. Санто, В. Савчук та ін. Як свідчить аналіз праць науковців, існує досить багато класифікацій 
стратегії підприємств, що відрізняються набором та кількістю класифікаційних ознак. Так, варто зазначи-
ти, що майже всі автори виділяють так звані базові (або еталонні) стратегії, однак у деяких джерелах вони 
можуть бути визначені за класифікацією відповідно до життєвого циклу підприємства – стратегії зростання 
(інтенсивного зростання), стратегії стабілізації (слабкого зростання) та стратегії уходу. А. Томпсон додатково 
виділяє такі класифікаційні ознаки стратегій – за напрямом перетворення, за характером впливу, за склад-
ністю тощо, що робить класифікацію стратегії підприємств вичерпною та дещо перевантаженою для визна-
чених цілей тієї чи іншої праці або дослідження. Саме тому в табл. 1 було розроблено та наведено узагальнену 
на базі робіт науковців [1; 2; 3; 4; 5] класифікацію стратегій підприємства, що відповідає поставленим задачам 
та цілям у цьому дослідженні. 

Таблиця 1
Основні види стратегій підприємства

Класифікаційна ознака Вид стратегії

За ієрархією в системі управління

Корпоративна

Операційна

Ділова

Функціональна

За функціональним критерієм

Маркетингова

Виробнича

Фінансова

Організаційна

Соціальна

За стадіями життєвого циклу

Зростання

Утримання

Скорочення

За конкурентною позицією на ринку

Лідера

Претендента

Послідовника

Новачка

За способом досягнення конкурентних 
переваг

Мінімальних витрат

Диференціації

Зосередження

За рівнем глобалізації бізнесу
Вузької спеціалізації

Диверсифікації

За напрямами розвитку

Інтенсивного росту

Інтеграційного росту

Диверсифікованого росту

Варто зазначити, що відповідно до основних підсистем підприємства – адміністративно-управлінська, 
виробничо-технічна, фінансова, маркетингова та соціальна, – виділяють відповідні функціональні стратегії, 
що спрямовані на підтримку та реалізацію цілей, поставлених перед кожним підрозділом компанії (рис. 1).

У системі функціональних стратегій підприємства першочерговим завданням є визначення маркетинго-
вої стратегії, яка може бути визначена як загальний план узгодження маркетингових цілей фірми та її мож-
ливостей, дослідження ринків та вимог споживачів, визначення на цій основі тих товарів, які мають найбіль-
шу цінність для споживача і найкращі перспективи збуту [2].
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виробнича 
стратегія

соціальна стратегія

організаційна стратегія

Менеджмент

Суспільство

фінансова 
стратегія

маркетингова 
стратегіяРи

но
к

Ст
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й 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між основними функціональними стратегіями підприємства [2]

Наступним кроком у побудові стратегічних планів підприємства є побудова виробничої стратегії, що 
формується на базі маркетингової. Виробнича стратегія – це загальний план нарощування виробничих по-
тужностей і матеріально-технічного забезпечення виробничого процесу відповідно до маркетингової стратегії 
підприємства.

Фінансовий аспект досліджується ще пізніше, коли маркетингова і виробнича стратегії в цілому вже 
визначені. Фінансова стратегія – це загальний план визначення фінансових результатів і фінансових потреб, 
а також альтернативного вибору джерел фінансування з метою мінімізації вартості капіталу та максимізації 
прибутку. Особливе місце серед функціональних стратегій посідають організаційна і соціальна. Перша з них 
формується під виливом потреб менеджменту. Вона тісно пов’язується з маркетинговою, виробничою і фі-
нансовою стратегіями, адаптується та впливає на них. Друга – соціальна стратегія – розробляється підпри-
ємством під впливом суспільства, його соціальних груп та інституцій. Вона також тісно взаємопов’язана з ін-
шими функціональними стратегіями [6].

Пропонуємо більш детально розглянути стратегії відповідно до стадії життєвого циклу, що передбачає 
формування довгострокових цілей підприємства, механізмів їх реалізації в умовах змін зовнішнього і вну-
трішнього середовища на кожній стадії розвитку (рис. 2).

відновлення

модифікації

захист 
ринку

посилення позицій 
на ринку

горизонтальна 
інтеграція

централізована 
диверсифікація

конгломеративна 
диверсифікація

горизонтальна 
диверсифікація

пряма вертикальна 
інтеграція

зворотня вертикальна 
інтеграція

розвиток 
продукту

розвиток 
ринку

підтримка 
виробничого 

потенціалу

ліквідаціївідділення

Стратегія 
скорочення

Стратегія 
зростання

Стратегія 
утримання

розвороту

концентрований ріст інтегрований ріст диверсифікований ріст

Рис. 2. Класифікація стратегій підприємства за стадією життєвого циклу [1–5]
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Отже, стратегія зростання є характерною для тих підприємств, бізнес яких лише починається або роз-
вивається. Ця стратегія передбачає вибір цільових сегментів, посилене інвестування, науково-дослідні роз-
робки та інновації. Для цієї стратегії можна виділити три основні різновиди:

стратегія концентрованого росту передбачає посилення позицій на ринку або пошук нових ринків; –
стратегія інтегрованого росту передбачає побудову вертикальної структури або горизонтальну інте- –

грацію;
стратегія диверсифікації передбачає розробку нових продуктів на існуючому ринку або просування  –

наявної продукції на нові ринки [2].
Стратегія утримання – це стратегія підприємств, бізнес яких досягнув зрілості. Підприємства в цьому 

стані намагаються захищати свої позиції від конкурентів, знижувати витрати і ціни, шукати нові ринки збуту. 
Стратегія утримання пов’язана зі здійсненням вибіркового інвестування і утриманням балансу між витрата-
ми і доходами. Для цієї стратегії можна виділити три основні її різновиди:

захист ринку передбачає захист наявної частини ринку та поступову модифікацію продукту; –
підтримка виробничого потенціалу передбачає посилення окремих бізнес ліній, підтримку майнового  –

стану;
модифікація передбачає модифікацію продуктового асортименту підприємства та його потужну під- –

тримку на ринку [7].
Стратегія скорочення передбачає комплексні дії щодо поступового згортання бізнесу, що перейшов у за-

вершальну стадію життєвого циклу. У цьому стані можливі різні лінії поведінки – зниження цін і активіза-
ція маркетингових зусиль із метою продовження життєвого циклу або припинення будь-якого інвестування 
і реалізація стратегії «жнив» (отримання максимального прибутку від продажу продукції і активів). У цілому 
в науковій літературі виділяють такі види стратегії скорочення:

стратегія розвороту передбачає відмову від виробництва нерентабельної продукції, скорочення робо- –
чої сили, пошук ефективного використання ресурсів;

стратегія відділення передбачає продаж неефективних самостійних господарських одиниць, продаж  –
частини активів підприємства;

стратегія ліквідації передбачає продаж підприємства у разі настання банкрутства; –
стратегія відновлення передбачає санацію витрат, пошук нових продуктів та технологій, залучення  –

інвестицій [8].
Як було визначено раніше, формування стратегії функціонування та розвитку підприємства є складним 

та багатогранним процесом, що містить певний набір завдань на кожному етапі:
1. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
2. Визначення мети, цілі та місії підприємства.
3. Формування стратегічних альтернатив.
4. Вибір стратегії.
5. Реалізація стратегії підприємства.
Одними із ключових етапів формування стратегії є вибір стратегії з-поміж опрацьованих стратегічних 

альтернатив. Зазначимо, що для вирішення окресленої задачі на сьогодні існує досить розвинутий інструмен-
тарій. Аналіз основних методів оцінки та вибору стратегії підприємства, їх недоліки та переваги наведено в 
табл. 2.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика основних методів оцінки та вибору стратегії підприємства  

за формою вираження результату [9–14]

Група методів Методи Переваги Недоліки

Графічні методи

Радіальна діаграма 
конкурентоспроможності Простота у використанні, висо-

кий ступінь наочності

Не дає змоги визначити значення 
узагальненого критерію конкурен-
тоспроможності підприємстваБагатокутник 

конкурентоспроможності

Матричні методи Різні види матриць: матриця 
McKisey, Shell, А.Ансоффа і т.д.

Дозволяє провести детальну 
оцінку варіантів стратегії роз-
витку

Не враховує різну вагу факторів 
конкурентоспроможності 

Індексні методи

Аналіз порівняльних переваг 
підприємств-конкурентів Дозволяє провести детальну 

оцінку варіантів стратегії розви-
тку з урахуванням комплексного 
підходу

Потребує значних витрат часу, від-
сутня загальноприйнята методика 
оцінки конкурентоспроможності 
підприємства

Метод на основі теорії ефективної 
конкуренції

Інтегральний метод

Метод самооцінки
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Таким чином, відповідно до проведеного аналізу у табл. 2 можна зазначити, що матричний метод дозво-
ляє провести детальну оцінку стратегії за мінімальних витрат ресурсів, з урахуванням різноманітних факто-
рів впливу (залежно від розмірності матриці), графічна інтерпретація дозволяє без зайвих складностей порів-
няти стратегічні альтернативи, є простим і наглядним у використанні. Отже, одним із головних інструментів 
якісного аналізу позиціонування підприємства в конкурентному середовищі є матричні методи. 

Сьогодні матричний підхід міцно завоював популярність у західних дослідників менеджменту й уважа-
ється одним із найпоширеніших методів оцінки якості діяльності підприємства [15]. Початком появи матрич-
ного аналізу можна вважати 1960-ті роки, коли підсилилася роль і значення стратегічного аспекту в діяльнос-
ті підприємства. Його перевагою є те, що він дозволяє досліджувати розвиток конкуренції в динаміці. 

Матриця – це модель, що може бути побудована на основі будь-яких показників. Найбільше поширення 
одержали двовимірні матриці, за допомогою яких підприємства або продукція можуть порівнюватися один із 
одним за такими критеріями, як темп зростання продажів, відносна конкурентна позиція, стадія життєвого 
циклу, частка ринку, привабливість галузі й ін. [16].

В цілому в літературі виділяють такі класифікаційні ознаки матриць [9; 11; 16; 17]: класифікація ма-
триць залежно від кількості осередків; класифікація матриць залежно від об’єкта вивчення; класифікація 
матриць залежно від одержаної інформації; класифікація матриць залежно від рівня стратегічного плануван-
ня; класифікація матриць залежно від факторів, що формують матрицю; класифікація матриць залежно від 
стратегічної школи походження матриці.

На рис. 3 наведено види матриць за першою класифікаційною ознакою (залежно від кількості осеред-
ків).

БКГ, матриця Ансофа

Види матриць 
за кількістю осередків

4 осередки

12 осередків

Матриця «вектор економічного 
стану підприємства»

Більше 16 осередків

McKinsey, Shell,  «рівень технічних 
можливостей – рівень стратегії 

підприємства»

9 осередків

Hofer/Schendel

16 осередків

Матриця О. Тищенка
«3×4 оцінки положення 
підприємства на ринку»

Рис. 3. Види матриць за кількістю осередків [16]

Важливо відзначити, що матриці, які налічують 4 осередки, демонструють реалії ринку щодо підпри-
ємства. Вони прості у застосуванні, але мають обмеження за кількістю характеристик, що досліджуються. 
Матриці з 9 квадрантами мають можливість проаналізувати суттєво більше даних, ніж попередньо розгляну-
тий вид, що дозволяє отримати поглиблений аналіз. Матриці з 12 осередками та більше структурують складні 
обставини реальності, поєднуючи всі переваги попередніх видів матриць, дозволяють провести більш деталь-
ний та точний аналіз положення підприємства як в короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі [9].

Види матриць залежно від об’єкта вивчення наведено на рис. 4. 
Класифікація за об’єктом вивчення ділить матриці на групи залежно від досліджуваного об’єкта. У ма-

триці «Оцінка успішності стратегії» об’єктом вивчення є конкурентна стратегія підприємства, так само як і в 
матриці «Рівень технологічних можливостей – рівень стратегічного потенціалу». Іншим об’єктом дослідження 
виступає портфель компанії. У цій групі прикладами можуть служити матриці «Shell», БКГ [18].

Класифікацію матриць залежно від одержаної інформації наведено на рис. 5.
У цій групі прикладом матриці, утвореної за рахунок інформації у вигляді числа, є матриця вектора 

економічного стану підприємства, а утвореної за рахунок логічної інформації – матриця основних форм 
об’єднань  [16].
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Матриця О. Тищенка
«3×4 оцінки положення підприємства на 

ринку», матриця СПбГТУ

Види матриць 
за об’єктом вивчення

Конкурентна позиція

Shell, БКГ

Портфель підприємства

Матриця  «рівень технічних можливостей – рівень 
стратегії підприємства», матриця успішності 

оцінки стратегій

Конкурентна стратегія

Рис. 4. Види матриць за об’єктом вивчення [16]

Матриця вектора економічного 
стану підприємства 

Види матриць 
за одержаною інформацією

Кількісні

Матриця основних форм 
об’єднань 

Змістовні

Рис. 5. Види матриць за одержаною інформацією [16]

Матриці залежно від рівня стратегічного планування поділяються на:
матриці стратегічного планування на рівні корпорації аналізують вхідний у корпорацію бізнес, тобто  –

допомагають здійснювати портфельний аналіз, а також аналіз ситуації у корпорації в цілому;
матриці бізнес-рівня, які мають відношення до цієї бізнес-одиниці й відносяться найчастіше до одного  –

товару, аналізують властивості цього товару, ситуацію на ринку цього товару тощо;
матриці функціонального рівня досліджують фактори, що впливають на функціональні сфери під- –

приємства, з яких найбільш важливими є маркетинг, управління персоналом [18].
Відповідно до класифікації залежно від факторів, що формують матрицю, побудова двовимірної матриці 

здійснюється на перетинанні двох обраних факторів, тому матриця висвітлює взаємодію двох обраних показ-
ників під час формування конкурентної стратегії. Типові набори факторів, що створюють основу відповідної 
матриці, наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Класифікація матриць залежно від факторів, що її формують [16]

Різновид матриці Фактори, що застосовуються

І. Ансоффа «товар-ринок» товари підприємства (наявні і нові)  –
ринки підприємства (наявні і нові) –

BCG темпи зростання ринків збуту підприємства  –
відносна ринкова частка підприємства на цільових ринках  –

Дж. Ніколса (МСС) цілі (проекти) підприємства –
ресурси підприємства  –

McKinsey-GE, Schell/DPM, Г. Дея, Д. Моніенсона, 
Мак-Нейма, Хек са-Меджлафа 

привабливість ринку збуту підприємства  –
конкурентоспроможність підприємства на цільових ринках –

М. МакДональда ступінь привабливості цільових ринків для підприємства –
конкурентні переваги підприємства на цільових ринках  –

А. Літтла (ADL), Брауналя-Барта, Hofer / Schtndel стадія життєвого циклу товару підприємства –
конкурентні позиції підприємства на цільових ринках  –

Конкурентних стратегій М. Портера джерело конкурентних переваг –
стратегічна орієнтація підприємства (на весь ринок чи на окремий сегмент) –
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Висновки та перспективи подальшого розвитку дослідження. Таким чином, застосування матричних 
методів оцінки є пріоритетним інструментом під час прийняття стратегічних рішень і вибору стратегії роз-
витку підприємства, спрямованого на забезпечення його сталої конкурентної позиції на ринку та зростання 
ринкової вартості. Матриці використовуються під час вибору стратегій на всіх рівнях стратегічної пірамі-
ди підприємства, на кожному з яких матричний аналіз має свою специфіку. Перспективу подальшого дослі-
дження вбачаємо в адаптації матричного підходу до вибору стратегії розвитку підприємств до сучасних умов 
функціонування українських підприємств.
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Ефективність управління  
персоналом на підприємстві

JEL Classification: O15; J14; I38 УДК 316.42:314:369.01 

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕпЦІЇ СОЦІАлЬНОгО ЗАлУЧЕННЯ  
У пРОЦЕСІ ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ люДСЬКОгО РОЗВИТКУ  
ВІДТОРгНЕНИх гРУп НАСЕлЕННЯ
Бондар Н. О.

Анотація. Розглянуто поняття «соціальне залучення», його ознаки та взаємозв’язок концепцій людського роз-
витку, соціального відторгнення та соціального залучення. Окреслено проблеми, які мають бути вирішені при запро-
вадженні концепції на національному рівні. На підставі зіставлення функціональності соціального захисту та соціаль-
ного залучення визначено, що дія соціального залучення виходить за межі соціального захисту як за ознакою охоплення 
населення, так і з погляду максимізації задоволення потреб індивідів та сприяння їхнього розвитку.

Ключові слова: людський розвиток, соціальне відторгнення, соціальне залучення, соціальний захист, групи від-
торгненого населення.

ИСпОлЬЗОВАНИЕ КОНЦЕпЦИИ СОЦИАлЬНОгО ВОВлЕЧЕНИЯ  
В пРОЦЕССЕ ОБЕСпЕЧЕНИЯ ЧЕлОВЕЧЕСКОгО РАЗВИТИЯ  
ОТТОРгНУТЫх гРУпп НАСЕлЕНИЯ
Бондарь Н. А.

Аннотация. Рассмотрено понятие «социальное вовлечение», его признаки и взаимосвязь концепций человеческо-
го развития, социального отторжения и социального вовлечения. Обозначены проблемы, которые должны быть ре-
шены при внедрении концепции на национальном уровне. На основании сопоставления функциональности социальной 
защиты и социального вовлечения определено, что действие социального вовлечения выходит за пределы социальной 
защиты как по признаку охвата населения, так и с точки зрения максимизации удовлетворения потребностей инди-
видов и содействия их развитию.

Ключевые слова: человеческое развитие, социальное отторжение, социальное вовлечение, социальная защита, 
группы отторгнутого населения.

USING THE CONCEPT OF SOCIAL INCLUSION  
IN THE PROCESS OF ENSURING HUMAN DEVELOPMENT  
OF SOCIALLY EXCLUDED GROUPS OF POPULATION
N. Bondar

Abstract. The concept of «social inclusion», its features and the relationship between the concepts of human development, 
social exclusion and social inclusion have been considered. The problems that should be solved at introducing the concept at the 
national level have been identified. Based on the comparison between functionality of social protection and social inclusion, it has 
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been determined that the effect of social inclusion goes beyond social protection both on the basis of coverage and in terms of 
maximization of meeting individuals needs and promoting their development.

Keywords: human development, social exclusion, social inclusion, social protection, groups of excluded population.

З метою розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, що визначає розвиток людини основою 
соціальної політики держави та мірою економічного та соціального прогресу країни, українське суспільство 
прагне об’єднатися навколо ідеї людського розвитку і прогресу. Протягом останніх двох десятиліть здобули 
популярність Концепції людського розвитку, соціального відторгнення і соціального залучення, які співісну-
ють паралельно, доповнюючи одна одну. Їхньою особливістю є те, що, визначаючи права і добробут людини 
метою та критерієм суспільного прогресу, вони виходять за межі суто економічного зростання.

Незважаючи на доволі тривалий період міжнародних досліджень у рамках названих концепцій, досі не 
узгоджений єдиний погляд на термінологічне підґрунтя в національних наукових колах; недостатньо уваги 
приділяється дослідженням людського розвитку та соціального відторгнення, проблемам соціального залу-
чення окремих верств населення в Україні; існує неоднозначність у визначенні осіб, які є відторгненими, та 
навпаки.

Питанням людського розвитку, соціального відторгнення та соціального залучення було приділено увагу 
в працях іноземних і вітчизняних науковців, а саме: T. Винсона (T. Vinson), M. Вульфа (M. Wolf), Дж. Джидли 
(J. Gidley), В. Кобиго (V. Cobigo), Г. Хемпсона (G. Hampson), П. Абрахамсона, Ф. М. Бородкина, В. М. Дмитрука, 
Р. О. Жиленко, В. П. Звонаря, Н. В. Ільченко, В. А. Красномовець, Е. М. Лібанової, С. М. Оксамитної, О. В. Рєв-
нівцевої, Ю. Б. Савельєва, Н. В. Толстих, В. Є. Хмелько. Але існування невирішених питань є підґрунтям для 
подальших досліджень у цьому напрямку.

Метою даної роботи є узгодження понять «соціальне залучення/соціальне відторгнення» з метою визна-
чення ролі й місця соціального залучення та застосування концепції у вітчизняній практиці в процесі подо-
лання соціального відторгнення окремих груп населення.

Лише протягом останніх років Україна почала приділяти увагу дослідженням людського розвитку і со-
ціального відторгнення, проблемам соціального залучення населення, що вимагає:

адаптації міжнародного трактування окремих понять до національної дійсності (оскільки засновни- –
ками Концепцій є представники західноєвропейських країн, основною мовою викладення всіх документів є 
англійська, що вимагає здійснення перекладів відповідних термінів з метою застосування у національних до-
слідженнях);

установлення кола осіб, які є об’єктами дослідження і суб’єктами запроваджуваних процесів; –
визначення місця запропонованих соціальних заходів і програм у діючій системі соціальної політики  –

та соціального захисту;
розробки діючих механізмів реалізації запропонованих заходів і методичного забезпечення для оцін- –

ки їх ефективності;
узгодження та закріплення нововведень на законодавчому рівні. –

О. І Тулай акцентує увагу на тому, що оскільки у даний час цивілізаційні процеси характеризуються 
критичними параметрами, у світовому співтоваристві актуалізується проблема переходу до принципів ста-
лого людського розвитку, сутність якого полягає в тому, що всі люди є рівноправними щодо можливостей роз-
витку на даний момент і в майбутньому [1]. В межах Програми Розвитку ООН, до якої Україна приєдналася 
першою з держав Центральної та Східної Європи, починаючи з 1995 р. в Україні щорічно публікуються допо-
віді про людський розвиток, розроблено власну методику вимірювання людського розвитку регіонів України 
[2], розроблено комплексну модель соціального відторгнення та адекватну комплексну систему його індика-
торів [3]. Незважаючи на окремі недоліки, індекс розвитку людського потенціалу, розроблений ООН, а також 
методика розрахунку Регіонального індексу людського розвитку, розроблена в НАН України, можуть вва-
жатися досить інформативними показниками стану соціального розвитку України щодо інших країн світової 
спільноти, а також для оцінок у регіональному аспекті [4].

У працях науковців з Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 
на наш погляд, представлено найбільш точний аналог перекладів понять «Socialexclusion – Socialinclusion», 
а саме: «соціальне відторгнення – соціальне залучення» [3], оскільки в контексті самої ідеї таке трактування 
відображає добровільність (не примусовість) застосування певних заходів відносно індивідів.

На рівні Департаменту з економічних і соціальних питань ООН визначено місце соціального залучення 
як одного з елементів соціальної інтеграції, яка розглядається з точки зору цілей, принципів і процесів та 
має на меті створення «більш стабільного, безпечного та справедливого суспільства для всіх», в якому кожна 
людина з її правами та обов’язками відіграє активну роль, що безпосередньо впливає на людський розвиток. 
Виокремлюються три основні компоненти соціальної інтеграції:
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основні елементи: залучення, участь і справедливість, які конструктивно та ефективно взаємодіють  –
для досягнення спільної мети. (Термін «справедливість» у даному контексті використовується в широкому сен-
сі, зокрема як соціальна справедливість і процедурна справедливість, а не лише як справедливість правова);

заходи: ціла низка заходів у різних галузях життя суспільства, від психологічних у соціальній і куль- –
турній сферах до економічних і політичних, призначених для полегшення перебігу процесів соціальної інте-
грації;

зацікавлені сторони: групи та окремі особи, які впливають або можуть вплинути на прийняття рі- –
шень, і які є частиною планів і рішень, що реалізуються [5].

Відповідно до Спільного звіту Комісії й Ради з соціального залучення ЄС, «соціальне залучення» – це 
процес, що забезпечує особам, схильним до ризиків бідності та соціального відторгнення, можливості та ре-
сурси, необхідні для повноцінної участі в економічному, соціальному та культурному житті, досягнення рівня 
життя та добробуту, що відповідають нормальним стандартам суспільства, у якому вони живуть. Отже, со-
ціальне залучення забезпечує людям більш широкі можливості для участі у процесі прийняття рішень, що 
впливають на їхнє життя, та доступ до основних прав [6, с. 8].

Можна виокремити певні ознаки соціального залучення, а саме:
соціальне залучення надає можливості доступу до житла, роботи, відпочинку, зайнятості, освіти,  –

охорони здоров’я тощо для всього населення, незалежно від обставин, наявності інвалідності, раси, віроспо-
відання, кольору шкіри, сексуальної орієнтації, віку або статі;

соціальне залучення визнає різноманітність суспільства і всіх людей та їх внеску в суспільство, де  –
вони живуть, унаслідок чого суспільство отримує багатство культури і знань [7];

соціальне залучення є результатом складної взаємодії між характеристиками оточення та індивіда,  –
які дозволяють людині усвідомити соціальну вагомість її особистого вибору, потребу очікувань [8];

концепція соціального залучення збагачує цінність концепції людського розвитку за рахунок концен- –
трації уваги на процесах відторгнення та їх чинниках [3, с. 30].

Через те, що постійно акцентується увага на нерозривності взаємозв’язку концепцій людського розви-
тку, соціального відторгнення та соціального залучення, необхідно з’ясувати, яким саме чином вони пов’язані 
між собою, і як вони впливають одна на одну.

Як зазначає Е. М. Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 
НАН України, соціальне залучення і запобігання соціальному відторгненню сприяє людському розвитку, 
причому ці процеси мають поєднувати політичні рішення і трансформації зі зміною масової психології та сус-
пільної свідомості [9, c. 3–15]. Увага зосереджується на тому, що:

людський розвиток – це мета, яку необхідно досягти: люди повинні прожити довге, здорове і творче  –
життя, яке вони мають без сумніву цінити;

соціальне залучення – засіб досягнення цієї мети; –
соціальне відторгнення – існування накопичених деривацій у трьох вимірах (економічний, соціальні  –

послуги, участь у житті суспільства) – це перепони, які необхідно подолати для досягнення вищеназваної 
мети [10].

Аналізуючи процитовані визначення та відповідні визначення понять, надані Комісією й Радою з соці-
ального залучення ЄС, можна дійти висновку, що кожне з понять можливо розглядати і як процес, і як кінце-
вий результат проведення певних заходів. Отже, і порядок взаємозв’язку між концепціями, який представле-
но на рис. 1, розглядатимемо з урахуванням цієї думки.

 Заходи, спрямовані на соціально відторгнені групи населення та наслідки соціального відторгнення, що 
застосовуються на національному рівні, у своїй сукупності певною мірою є проявом соціального захисту на-
селення від несприятливих ризиків.

Соціальний захист пов’язаний із запобіганням, управлінням та подоланням ситуацій, які негативно 
впливають на життєдіяльність людини, складається з політики та програм, спрямованих на скорочення бід-
ності та вразливості населення шляхом заохочення ефективного ринку праці, зменшення схильності людей 
до ризиків, і сприяє підвищенню їх здатності впоратися з такими економічними та соціальними ризиками, 
як безробіття, відчуження, захворюваність, інвалідність і старість [11], що відповідає загальній меті Концеп-
ції людського розвитку. Існує великий перелік визначень поняття «соціальний захист» в науковій літерату-
рі різногалузевої спрямованості, але майже всі вони одностайні щодо цілей соціального захисту, до того ж, 
у більшості випадків акцент робиться на підтримці матеріального добробуту та забезпеченні належного рівня 
життя, що відбивається й на практиці.

Загалом систему соціального захисту можна поділити на дві складові: соціальне страхування і соціальну 
допомогу у вигляді державної грошової допомоги, пільг, житлових субсидій і соціальних послуг населенню 
[12]. Аналіз одержувачів соціальної допомоги привів до висновків, що право на неї мають такі найуразливі-
ші верстви населення, як сім’ї з дітьми, малозабезпечені особи і сім’ї, особи з інвалідністю, ветерани війни, 
ветерани праці, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, представники окремих, зазвичай небезпечних 
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професій, самотні особи похилого віку, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. До того ж, 
заходи соціального захисту як у матеріальній, так і нематеріальній сферах його здійснення забезпечують 
лише мінімальний гарантований законодавством рівень послуг і допомоги, виходячи з фінансових можливос-
тей держави, що аж ніяк не сприяє забезпеченню процесу формування і розвитку повноцінної особистості, 
соціальній адаптації й інтеграції індивідів.

Фактори соціального 
відторгнення – 

соціальні процеси

Суб’єкти соціального 
відторгнення

Заходи соціального 
залучення

Людський розвиток як результат

Наслідки соціального 
відторгнення як результат

Позитивний результат 
соціального залучення 

як результат

Соціальне відторгнення як процес

Соціальне залучення 
як процес

Людський розвиток 
як процес

Так

Так Ні

Рис. 1. Алгоритм взаємозв’язку Концепцій людського розвитку, соціального відторгнення та соціального залучення  
(розроблено автором)

Зіставляючи між собою функціональність соціального захисту та соціального залучення, зазначимо, що 
дія соціального залучення виходить за межі соціального захисту, а саме:

оцінюючи реалії сучасності, до соціально відторгнених груп населення можна віднести не тільки най- –
уразливіші групи;

соціальне залучення можна розглядати як складову соціального захисту лише в економічному ас- –
пекті;

на відміну від соціального захисту, заходи якого відображають турботу про індивіда з боку держави  –
і суспільства, соціальне залучення, ставлячи на перше місце самого індивіда, здійснюється за його участю, 
підкреслюючи його переважне право і свободу вибору;

як засіб створення умов для більш широкого вибору для населення соціальне залучення в цілому  –
є  одним із засобів реалізації соціальної політики держави.

Отже, на нашу думку, в контексті переважної ролі індивіда, його потреб і інтересів, соціальне залучен-
ня є більш широкою категорією як за сферою функціонування (застосування, охоплення), так і з точки зору 
максимізації задоволення потреб індивідів і сприяння їхнього розвитку, і включає в себе, а не навпаки, соці-
альний захист, заходи якого лише сприяють досягненню спільної мети – подолання несприятливих ризиків 
і всебічний людський розвиток.

Підкреслюючи, що ефективність і продуктивність не є основною метою соціального залучення, яке як 
динамічний процес еволюціонує протягом часу і сприяє підвищенню досвіду і можливостей, зазначимо, що 
соціальне залучення, з одного боку, – це ряд складних взаємодій між факторами навколишнього середовища 
й особистими характеристиками індивіда, які:

надають можливості для доступу: –
до суспільних товарів та послуг; –
до соціальних мереж, де індивід одночасно здатний отримувати та сприяти наданню підтримки; –

сприяють підвищенню соціальної ролі особистого вибору індивіда, заснованому на віці, статі та куль- –
турі, та яка визнається суспільством; з іншого боку, результат комплексної взаємодії особистих і зовнішніх 
факторів, які підвищують можливості індивіда зробити власний внесок у розвиток суспільства та корисні 
переваги. Але з метою досягнення всебічного людського розвитку всього населення незалежно від суспільної 
групи, сімейного статусу, стану здоров’я, віку, статі, рівня освіти і зайнятості, рівня добробуту, місця про-
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живання та схильності до впливу природних, техногенних і політичних катаклізмів застосування соціального 
залучення доцільне лише в комплексі з іншими складовими соціальної політики.
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ТЕОРЕТИЧНІ пИТАННЯ СпРИЯННЯ  
ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ  

фІЗИЧНИМИ МОЖлИВОСТЯМИ 
Заярнюк О. В.  

Анотація. Досліджено теоретико-прикладні аспекти управління зайнятістю осіб із обмеженими фізичними 
можливостями. Розглянуто питання сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями через при-
зму соціально-економічних відносин, пов’язаних із забезпеченням робочими місцями тієї частини економічно актив-
ного населення, що має певні особливості у трудовому потенціалі, та виділено на цій основі макро-, мікроекономічні 
й індивідуальні чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями. На основі застосування 
системного підходу конкретизовано потреби осіб із обмеженими фізичними можливостями, що дозволило виділи-
ти економічні, соціально-психологічні, професійні та адаптаційні стимули зайнятості осібі з обмеженими фізичними 
можливостями як теоретико-методологічне підґрунтя удосконалення механізму управління їх зайнятістю.

Ключові слова: особи з обмеженими фізичними можливостями, зайнятість, чинники впливу, потреби, стимули.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОпРОСЫ СОДЕЙСТВИЯ  
ЗАНЯТОСТИ лИЦ С ОгРАНИЧЕННЫМИ  

фИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Заярнюк А. В.  

Аннотация. Исследованы теоретико-прикладные аспекты управления занятостью лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. Рассмотрен вопрос содействия занятости лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями через призму социально-экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими местами той части 
экономически активного населения, которая имеет определенные особенности в трудовом потенциале, и выделены 
на этой основе макро-, микроэкономические и индивидуальные факторы влияния на занятость лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями. На основе применения системного подхода конкретизированы потребности лиц 
с ограниченными физическими возможностями, что позволило выделить экономические, социально-психологические, 
профессиональные и адаптационные стимулы занятости лиц с ограниченными физическими возможностями как 
теоретико-методологическое основание усовершенствования механизма управления их занятостью.

Ключевые слова: лица с ограниченными физическими возможностями, занятость, факторы влияния, потреб-
ности, стимулы.
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THEORETICAL ISSUES  
OF PROMOTING THE EMPLOYMENT  
OF PEOPLE WITH DISABILITIES
O. Zaiarniuk 

Abstract. Theoretical and applied aspects of managing the employment of disable people have been considered. The issue 
of promoting the employment of disable people through the prism of social and economic relations associated with providing jobs 
for the part of the economically active population that has certain peculiarities in the employment potential has been considered, 
and on this basis the macro-, micro-economic and individual factors influencing the employment of people with disabilities have 
been identified. Using the systematic approach there have been specified the needs of people with disabilities, which made it 
possible to allocate the economic, social, psychological, professional and adaptive incentives for employment of such people as a 
theoretical and methodological basis to improve the mechanism for management of their employment.

Keywords: people with disabilities, employment, influence factors, needs, incentives.

Інтеграція осіб із обмеженими фізичними можливостями (далі – ООФМ) до сфери зайнятості є важли-
вим державним завданням в Україні. Актуальність цієї теми обумовлена тим, що потенціал таких громадян, 
перш за все інтелектуальний, дотепер залишається майже не задіяним в економіці України.

Так, незважаючи на наявність гарантованих прав, законодавче забезпечення працевлаштування інва-
лідів, нині в Україні охоплені трудовою діяльністю 26 % (або кожний четвертий) від загальної кількості осіб із 
інвалідністю (включаючи інвалідів пенсійного віку), або 36 % (або кожний третій) від кількості інвалідів пра-
цездатного віку (жінки з 18 до 55 р., чоловіки – з 18 до 60 р.). При цьому із загальної кількості працюючих інва-
лідів 69 % працевлаштованих є інвалідами 3 групи, 27 % – інвалідами 2 групи та 2,9 % – інваліди 1 групи.

Таким чином, на сьогодні майже 74 % від загальної кількості інвалідів, більшість із яких є інвалідам 1 та 
2 групи, не охоплені трудовою діяльністю [1].

Конвенцією про права інвалідів визнається право інвалідів на освіту. З економічної точки зору наяв-
ність освіти суттєво підвищує шанси на працевлаштування осіб із інвалідністю, сприяє розвитку їх людського 
капіталу, покращенню економічного розвитку особистості, її сім’ї і держави. Водночас статистика свідчить, 
що чисельність осіб із інвалідністю серед студентів вищих навчальних закладів України на початку 2014–
2015 навчального року зменшилася порівняно з попереднім роком на 19 % [2, с. 91], хоча рівень інвалідності 
серед населення зріс. 

Акцентуємо увагу, що в умовах становлення інституту соціальної відповідальності та забезпечення соці-
ального залучення уразливих громадян суспільства, соціалізації ринку праці, гуманізації соціально-трудових 
відносин для подолання пасивно-утриманських життєвих і трудових орієнтацій інвалідів виправданим є ви-
користання стосовно них терміна „особи з обмеженими фізичними можливостями (ООФМ)», з наголосом на 
тому, що вони є повноцінними членами суспільства, які, проте, мають певні особливі потреби і обмеження, 
в тому числі і стосовно зайнятості.

Слід зазначити, що проблемам професійної реабілітації, навчання та зайнятості присвятили свої пра-
ці такі українські вчені, як С. І. Богданов [1], К. П. Бондарчук [2], І. С. Верховод [3], Г. В. Гаврюшенко [4; 5],  
С. В. Мельник [5], Т. М. Кір’ян [3; 6], Л. Г. Колєшня [7], О. Й. Лесько [8], І. М. Терюханова [9] та ін. Теоретико-
методологічні дослідження різних аспектів праці, зайнятості, оцінювання трудового потенціалу, мотивації, 
стимулювання трудової активності висвітлено у працях А. М. Колота [10], Е. М. Лібанової [11], В. М. Новікова 
[12], М. В. Семикіної [13], Г. М. Захарчин [14], О. В. Толстікової [15] та ін.

У більшості робіт із проблем інвалідності широко розглядаються інституційні основи соціальної інте-
грації людей із обмеженими можливостями в усі сфери життя суспільства, питання антидискримінаційного 
законодавства, захисту прав інвалідів у сфері праці. Водночас високі показники безробіття серед інвалідів, 
які виділяються як на тлі загального безробіття в Україні, так порівняно з часткою зайнятих інвалідів в інших 
країнах світу, свідчать про невирішеність проблем зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями.

Потребують удосконалення форми і методи регулювання регіонального ринку праці інвалідів, методичні 
підходи до оцінювання їх трудових потреб, аналіз мотивації до зайнятості.

Актуальність зазначених вище проблем, їх теоретична та практична значущість, недостатня розробле-
ність в економічній літературі обумовили постановку проблеми, мети і завдань цього дослідження.

Метою роботи є вивчення теоретичних питань сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними мож-
ливостями та пошук важелів підвищення рівня їх трудової активності.

Досягнення продуктивної зайнятості населення як фундаменту і водночас одного з найважливіших по-
казників соціальної орієнтованості сучасного ринкового господарства можливе за умови гармонійної взаємодії 
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двох компонент системи регулювання зайнятості – об’єктивної та суб’єктивної. Об’єктивну підсистему скла-
дають принципи й заходи державного регулювання зайнятості, що покликані: по-перше, забезпечувати гро-
мадянам рівні права на вибір виду діяльності та фаху, на професійну підготовку і вільний вибір місця роботи 
(з урахуванням попиту на професії та рівня кваліфікації претендентів); по-друге, забезпечувати високий і 
стабільний рівень зайнятості, сприяти вдосконаленню її структури, а також оптимальному функціонуванню 
ринку праці; по-третє, гарантувати захист суб’єктів на ринку праці з пріоритетною увагою до захисту без-
робітних. 

Суб’єктивну підсистему регулювання зайнятості формують внутрішні характеристики населення, що 
виступають як рушійні сили його поведінки у сфері праці. Йдеться, насамперед, про мотиваційні механізми 
зайнятості. В основі реакцій, які визначають поведінку людей у сфері зайнятості, лежать численні спонукаль-
ні причини (фактори). Чинники, що впливають на рівень зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливос-
тями, на наш погляд, можна класифікувати на макроекономічні, мікроекономічні та індивідуальні (рис. 1).

Макроекономічні:
 соціально-економічна політика 

стосовно зайнятості ООФМ;
 розвиток форм професійної освіти, 

пристосованих до потреб ООФМ;
 розвиток системи охорони 

здоров’я, зокрема медичної 
реабілітації ООФМ;

 розвиток безбар’єрної 
інфраструктури;

 наявність робочих місць, у т. ч. 
спеціалізованих;

 діяльність державних структур 
у сприянні зайнятості ООФМ

Мікроекономічні:
 рівень заробітної плати;
 якість та конкурентоспроможність 

робочої сили;
 наявність робочих місць відпо-

відно до рекомендацій МСЕК 
і можливостей ООФМ;

 наявність спеціалізованих робочих 
місць;

 адаптованість умов праці до по-
треб ООФМ;

 наявність безбар’єрної інфраструк-
тури;

 психологічний клімат у колективі, 
толерантне ставлення до ООФМ

Чинники впливу на зайнятість
осіб із обмеженими фізичними можливостями

Індивідуальні:
 вік, стать, сімейний стан;
 ступінь втрати працездатності;
 рівень освіти;
 адаптованість до виробничого 

середовища за допомогою засобів 
реабілітації;

 наявність спеціальних засобів 
реабілітації для забезпечення 
мобільності та самообслуго-
вування ООФМ;

 трудова реабілітація, адаптація та 
психологічна готовність до праці;

 пристосованість робочого місця до 
особливих потреб ООФМ

Рис. 1. Чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями 

Під час дослідження мотивації зайнятості об’єктом виступає поведінка людей, яка диктується їх по-
требами в матеріальних і духовних благах і можливостями їх задоволення через участь у суспільно корисній 
діяльності.

Мотиваційну поведінку людей у сфері зайнятості можна визначити як спостережуваний прояв їх різних 
реакцій на можливості реалізації особистих здібностей, матеріальних потреб, духовних запитів та досягнення 
добробуту, а також задоволення їх інтересів як представників певних соціальних груп, організаційних струк-
тур [16, с. 35].

У дослідженнях питань зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями особливу роль відіграє 
аналіз специфіки їх мотиваційних установок щодо реалізації трудового потенціалу. Беручи до уваги, що мо-
тивація – це сукупність рушійних сил (внутрішніх та зовнішніх), які спонукають людину до виконання певних 
(свідомих і несвідомих) дій, вчинків, то мотивація зайнятості – це сукупність внутрішніх та зовнішніх мотивів 
поведінки людей на ринку праці під час вибору місця роботи та у сфері професійного самовизначення. 

Спираючись на підходи відомого вітчизняного вченого А. М. Колота до характеристики структури моти-
вації у сфері праці конкретних людей [10, с. 63] і враховуючи особливості мотиваційної поведінки осіб із об-
меженими фізичними можливостями, їх трудові потреби, на наш погляд, можна класифікувати на економічні, 
соціально-психологічні, професійні та адаптаційні (рис. 2).

Задоволення відповідних потреб працівника у тісному зв’язку з результатами праці (наприклад, адек-
ватне матеріальне заохочення трудової активності працівника з обмеженими фізичними можливостями) 
сприятиме закріпленню ціннісних орієнтацій на активізацію трудової зайнятості. І навпаки, відсутність 
безбар’єрної інфраструктури (пандусів, ліфтів), непристосованість вулично-шляхової, пішохідної та вело-
візкової мережі, незабезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення засобами громадського 
транспорту, тобто неадаптованість зовнішнього середовища до потреб ООФМ гальмуватиме прагнення її до 
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зайнятості. Так само, відсутність винагороди за трудові досягнення, відсутність соціальної підтримки з боку 
керівництва підприємства будуть слугувати «антистимулом» [13, с. 47] і знизять мотивацію працівника з об-
меженими фізичними можливостями до зайнятості.

Урахування особливостей потреб ООФМ дає змогу систематизувати відповідні чинники сприятливого 
та несприятливого впливу на їх зайнятість.

Так, залежно від типу потреб можна виокремити стимули економічного характеру, що пов’язані з по-
требами в одержанні гідної заробітної плати, потребами в забезпеченні можливостей зростання заробітної 
плати протягом усього періоду трудової діяльності; соціально-психологічні стимули, у свою чергу, пов’язані зі 
створенням для працівників із обмеженими фізичними можливостями сприятливих та безпечних умов праці, 
організації зручного режиму праці (таких як неповний робочий день або тиждень, надомна праця, дистанцій-
на зайнятість тощо).

Професійні стимули спонукають ООФМ до зайнятості через задоволення потреби у професійній освіті, 
організації умов для праці у стабільних виробничих та економічних умовах, в умовах одного виробництва або 
постійного виду діяльності. Адаптаційні стимули пов’язані з адаптованістю ООФМ до соціального і виробни-
чого середовища, наявністю високої трудової мотивації, психологічною готовністю до праці.

На наш погляд, фактори позитивного і негативного впливу на формування стимулів до зайнятості осіб 
із обмеженими фізичними можливостями можна класифікувати на економічні, соціально-психологічні, про-
фесійні та адаптаційні (табл. 1).

Таблиця 1
Фактори впливу на формування стимулів до зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями

Класифікація  
стимулів Фактори позитивного впливу Фактори негативного впливу

Економічні
Високий рівень заробітної плати, можливість отриман-
ня додаткового доходу (премій, бонусів, доплат), недо-
статній розмір допомоги за інвалідністю

Низький рівень оплати праці, недостатній розмір 
допомоги за інвалідністю, щоб підтримувати гідний 
життєвий рівень

Соціально-
психологічні

Сприятливі та безпечні умови праці без ризику за-
гострення захворювання, зручний режим праці (не-
повний робочий день або тиждень, надомна праця, 
дистанційна зайнятість тощо), бажання причетності 
до справ підприємства, прагнення трудових успіхів 
для спростування стереотипу неповноцінності ООФМ; 
сприятливий, толерантний соціально-психологічний 
клімат у колективі 

Несприятливі та небезпечні умови праці (фізично важ-
ка праця, праця, невідповідна можливостям здоров’я), 
незручний режим праці, непрестижна робота, не-
можливість взяти участь в управлінні підприємством; 
несприятливий соціально-психологічний клімат у 
колективі, в якому акцентується увага на вади осіб із 
обмеженими фізичними можливостями

Професійні

Наявність професійної освіти з урахуванням нозології 
інвалідності, наявність закінченого курсу професійної 
реабілітації, праця у стабільних виробничих та еконо-
мічних умовах, в умовах одного виробництва або по-
стійного виду діяльності через обмежену мобільність 

Відсутність освіти, наявність незатребуваної освіти, 
втрата кваліфікації через тривалу незатребуваність, 
відсутність можливості використання наявної ква-
ліфікації внаслідок хвороби, відсутність трудового 
досвіду, мінливість виробничих умов, довготривала 
соціальна ізоляція

Адаптаційні

Адаптованість ООФМ до соціального і виробничого се-
редовища, адаптованість робочого місця до особливих 
потреб ООФМ, наявність високої трудової мотивації, 
психологічна готовність до праці, трудова адаптація, 
наявність рекомендацій для виконання відповідного 
виду діяльності

Дезадаптованість ООФМ до соціального і виробни-
чого середовища внаслідок хвороби, невідповідність 
робочого місця особливим потребам ООФМ, стан пси-
хічної напруженості, відсутність трудової адаптації, 
наявність трудових обмежень, необхідність постійно-
го чи перманентного лікування

Максимальне скорочення дії факторів негативного впливу на формування стимулів до зайнятості осіб 
із обмеженими фізичними можливостями створює підстави для формування сприятливого середовища для 
реалізації їх трудового потенціалу. Отже, виникає необхідність удосконалення інструментів організаційно-
економічного механізму сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями.

Для сучасного етапу соціально-економічного розвитку України характерна висока частка інвалідів 
– 6,29  % від загальної чисельності населення, при цьому щороку інвалідність в Україні отримують понад 
200  тис. осіб, з яких більше 80,0 % перебувають у працездатному віці; частка працюючих інвалідів залишаєть-
ся низькою – 13,0–15,0 % від їх загальної чисельності. За таких умов є всі підстави стверджувати, що ситуація 
в політиці зайнятості відносно осіб цієї категорії є кризовою. 
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В Україні назріла необхідність пошуку досконаліших форм сприяння зайнятості ООФМ, активного за-
лучення їх до суспільно корисної трудової діяльності, розвитку їх трудового потенціалу відповідно до досяг-
нень соціального і науково-технологічного прогресу.

Отже, управління зайнятістю осіб із обмеженими фізичними можливостями набуває надзвичайно важ-
ливого значення на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, оскільки наявна система соціального захис-
ту ООФМ, яка базується на виплаті пенсій і допомог, не відповідає ані потребам ООФМ, ані нормам соціальної 
держави, що сповідує гуманістичні принципи і виключає будь-які форми дискримінації, в тому числі й «ви-
ключення» ООФМ зі сфери зайнятості. 

Досвід сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями в розвинених ринкових си-
стемах свідчить про те, що інтеграція цих громадян до сфери трудової діяльності на сьогодні є одним із пріо-
ритетних завдань соціальної політики.

Поширення тенденції до сприяння зайнятості осіб із обмеженим фізичними можливостями, з одно-
го боку, як складової соціальної політики держави, а з іншого – як економічно доцільного процесу, що має 
певний ефект завдяки зменшенню витрат на допомогу з інвалідності та, відповідно, зменшенню масштабів 
бідності серед цієї категорії громадян, свідчить про позитивний результат такої державної політики. Так, за 
статистикою, в Австралії рівень економічної активності серед чоловіків із інвалідністю складає майже 60 %, 
жінок – 46 %, у Великій Британії – 50 %, у Німеччині – рівень економічної активності серед людей із тяжкою 
формою інвалідності – 38 %. У Швеції рівень економічної активності серед осіб з інвалідністю складає 68 %. 
В  Італії 55 % інвалідів працездатного віку працюють [6, с. 55].

У Франції право інвалідів на працю законодавчо закріплено в 2005 р. Відтоді всі підприємства, на яких 
працюють понад 20 службовців, повинні приймати на роботу не менше 6 % людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Таких підприємств нині у Франції налічується 120 тисяч [19, с. 14].

Законодавчі акти, які стосуються соціального захисту інвалідів у Франції, покликані забезпечити пра-
ва інвалідів на працю шляхом інтеграції в суспільство і адаптацію до трудової діяльності за допомогою про-
фесійної реабілітації, включаючи професійну підготовку, а також створення спеціалізованих робочих місць, 
надання технічних засобів реабілітації, вільного доступу до житлових і громадських споруд [19, с. 14].

Залежно від практики реабілітаційних заходів, що склалися у країні, вони виконуються профільними 
або комплексними реабілітаційними установами, що перебувають у підпорядкуванні служби зайнятості, як, 
наприклад, у Фінляндії, Канаді, Англії, Німеччині, Австралії – частина програм знаходиться у віданні Де-
партаменту соціального забезпечення, інша, спеціалізована програма професійної підготовки інвалідів, про-
водиться структурами Департаменту з працевлаштування і у справах молоді [4; 12; 17; 18].

Аналіз наукових джерел засвідчує, що сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можли-
востями за кордоном базується на комплексному використанні економічних та організаційних інструментів 
впливу на роботодавців, самих ООФМ, а також створення та розвитку відповідного інституціонального се-
редовища.

Серед численних напрямків сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями у кра-
їнах із розвиненою ринковою економікою особлива увага надається професійній орієнтації, професійній під-
готовці, відновленню трудових і соціальних навичок ООФМ, сприянню працевлаштування, створенню спеціа-
лізованих робочих місць, введенню пільгової фінансово-кредитної політики для стимулювання роботодавців, 
які використовують працю ООФМ, субсидуванню зайнятості ООФМ, квотуванню робочих місць, вдоскона-
ленню законодавства.

Вважаємо за доцільне запровадження в Україні такого елементу зарубіжного досвіду, як надання робо-
тодавцю гарантованої державної субсидії у розмірі частини оплати праці ООФМ під час проведення їх реабі-
літації за неповне використання робочого часу таких працівників.

З нашої точки зору, для підвищення конкурентоспроможності робочої сили ООФМ варто стимулювати 
роботодавців до надання особам з обмеженими фізичними можливостями пріоритетного права на професійне 
навчання, що також сприятиме і підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Незаперечним сьогодні є першорядне значення вищої освіти в суспільстві. З нашої точки зору, особли-
вою мірою це стосується осіб із обмеженими фізичними можливостями. Як підкреслює Парфьонова Л. Г., «сьо-
годні в суспільстві знань інтелектуальний капітал найбільш ефективно формується в рамках системи вищої 
освіти, яка забезпечує необхідну соціалізацію індивіда» [22]. Таким чином, наявність вищої освіти суттєво 
допомагає ООФМ знайти своє місце в соціальному просторі, пристосуватись до потреб ринку праці, задоволь-
нити власні потреби у самовизначенні.

Спираючись на вивчення зарубіжного досвіду залучення до сфери зайнятості осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями, пропонуємо змінити підходи до квотування робочих місць для ООФМ, запровадивши 
варіювання відсоткового розміру квоти залежно від потреб ринку праці, а також форми власності та розмірів 
підприємства. При цьому для державних підприємств розмір квоти, з нашої точки зору, має бути більшим, 
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ніж для підприємств інших форм власності, оскільки саме держава найбільше зацікавлена в тому, щоб змен-
шити рівень безробіття серед громадян із обмеженими фізичними можливостями.

Державна підтримка також необхідна і в сприянні розвитку підприємств з виготовлення протезів, орте-
зів, технічних засобів реабілітації, створенні і розвитку Державної служби реабілітації ООФМ. Актуальність 
цього питання нині ще більше загострилася у зв’язку з руйнівними наслідками бойових дій на Сході України.

Поряд із розповсюдженими в господарській практиці українських роботодавців таких гнучких форм ор-
ганізації праці ООФМ, як скорочений робочий день або тиждень, доцільним є, на нашу думку, впроваджен-
ня моделі рахунків робочого часу. Рахунки робочого часу можуть бути застосовані до ООФМ, які за станом 
здоров’я потребують додаткових перерв для відпочинку, прийому ліків чи їжі, наприклад, працівників, хво-
рих на цукровий діабет. При цьому ООФМ матиме можливість самостійно приймати рішення про тривалість 
і розподіл робочого часу протягом певних годин доби. Крім того, така модель дозволить розширити можливос-
ті варіювати межі цілоденного, тижневого і місячного робочого часу, що надасть переваги і збалансує інтереси 
і роботодавця, і працівника.

Отже, залучення осіб із обмеженими фізичними можливостями до сфери зайнятості має важливе зна-
чення, яке виражається у формуванні резерву робочої сили в умовах депопуляції населення, зниженні рів-
ня бідності та соціальної напруженості, зменшення видатків бюджету на додаткову підтримку безробітних 
інвалідів, можливості ефективного використання наявних трудових ресурсів. Автором виділено макро-, мі-
кроекономічні та індивідуальні чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями, 
конкретизовано потреби осіб із обмеженими фізичними можливостями, виокремлено економічні, соціально-
психологічні, професійні та адаптаційні стимули зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями, що 
є теоретико-методологічним підґрунтям розробки механізму сприяння їх зайнятості. У подальшому, орієнту-
ючись на такий підхід і досліджуючи можливості застосування елементів зарубіжного досвіду в господарській 
практиці в Україні, автором буде досліджено питання удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб із 
обмеженими фізичними можливостями. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ОСОБИСТОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДпОВІДАлЬНОСТІ пЕРСОНАлУ

Кабанець І. А.  

Анотація. Актуальність теми обумовлена зростанням ролі узгодженості мотиву діяльності з цілями спільної 
діяльності та підвищенням контролю особистої відповідальності за їх реалізацію у діяльності персоналу. Проаналізо-
вано особливості формування та руху доданого продукту в робочому дні, визначено методику оцінювання особистої 
економічної відповідальності в діяльності персоналу. Методологічну основу дослідження складають теоретичні роз-
робки провідних вітчизняних та зарубіжних учених у питаннях мотивації, відповідальності, логістики з використан-
ням методів системного аналізу та математичного моделювання. За результатами цього дослідження зроблено 
висновок про те, що особиста відповідальність визначається не тільки юридичним визначенням статусу діяльності 
суб’єкта, а й економічними відносинами, які виникають під час спільної діяльності. Запропоновано підхід до виміру руху 
доданого продукту в умовних коштах з позначенням його як «personnel capital» та встановлено їх співвідношення з 
реальними коштами. Це дає можливість визначити методику оцінювання особистої економічної відповідальності 
за рух доданого продукту в спільній діяльності персоналу. Практична цінність цього підходу в тому, що він формує 
інформаційну базу для узгодження мотиву засобів їх реалізації при управлінні персоналом. 

Ключові слова: відповідальність, міра, доданий продукт, еквівалент ціни доданого продукту.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ лИЧНОЙ  
эКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ пЕРСОНАлА

Кабанець И. А.  

Аннотация. Актуальность темы обусловлена ростом роли согласованности мотива деятельности с целями 
совместной деятельности и повышением контроля личной ответственности за их реализацию в деятельности пер-
сонала. Проанализированы особенности формирования и движения прибавочного продукта в рабочем дне, определена 
методика оценки личной экономической ответственности в деятельности персонала. Методологическую основу 
исследования составляют теоретические разработки ведущих отечественных и зарубежных ученых в вопросах мо-
тивации, ответственности, логистики с использованием методов системного анализа и математического модели-
рования. По результатам этого исследования сделан вывод о том, что личная ответственность определяется не 
только юридическим определением статуса деятельности субъекта, но и экономическими отношениями, которые 
возникают во время совместной деятельности. Предложен подход к измерению движения прибавочного продукта 
в условных средствах с указанием его как «personnel capital», и установлено их соотношение с реальными средствами. 
Это дает возможность определить методику оценки личной экономической ответственности за движение при-
бавочного продукта в совместной деятельности персонала. Практическая ценность этого подхода в том, что он 
формирует информационную базу для согласования мотива средств их реализации при управлении персоналом.

Ключевые слова: ответственность, мера, прибавочный продукт, эквивалент цены прибавочного продукта.

METHODICAL BASES OF ESTIMATION  
OF THE PERSONAL ECONOMIC RESPONSIBILITY OF PERSONNEL

І. Kabanets  

Abstract. The urgency of the topic is justified by an increasing role of alignment of the activity motivation with the objec-
tives of the joint activity and increasing the monitoring of personal responsibility for their implementation in the staff activity. The 
features of formation and movement of the surplus product during the working day have been analyzed, a method for estimation 
of personal economic responsibility in the staff activity has been determined. The methodological basis of the study comprises 
theoretical developments of leading domestic and foreign scientists in matters of motivation, responsibility, logistics using the 
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methods of system analysis and mathematical modeling. According to the results of the study there has been made a conclusion 
that personal responsibility is specified not only by legal definition of the status of the entity activity, but also economic relations 
that arise during the joint activity. An approach to measuring the movement of the surplus product in nominal assets indicating it 
as «personnel capital» has been proposed, and their correlation with the real funds determined. This makes it possible to specify 
a methodology to assess the personal economic responsibility for the surplus product movement in the staff joint activity. The 
practical value of this approach is in creating an information base for the coordination of the motivation and ways of their imple-
mentation in the staff management. 

Keywords: responsibility, measure surplus product, equivalent of the surplus product price.

Відповідальність – одна з найважливіших якостей людини, яка формує усвідомлену поведінку в суспіль-
них взаємовідносинах, ставлення до реалізації особистих та суспільних цілей. Доданий продукт розглядається 
як мотив до діяльності, забезпечення якої створює умови для особистого розвитку. Особиста відповідальність 
за рух доданого продукту стає інструментом узгодженості мотиву діяльності, контролю за реалізацією спіль-
ної діяльності [1; 2; 12]. Актуальність цієї теми, як зазначено в наукових дослідженнях, зумовлюється тим, що 
«досконалий механізм стимулювання не може функціонувати за відсутності методів узгодження інтересів 
персоналу і цілей, як персональних, так і колективу підприємства в цілому. На жаль, у сучасній теорії не існує 
чіткого визначення такого роду методів» [3, с. 169].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми відповідальності та механізми мотивації в суспіль-
них відносинах досліджуються в роботах Н. Л Гавкалової, Г. М Григоряна А. І. Ореховського, Н. М Савицької, 
І. Е. Туркіна та ін.

У сучасних наукових дослідженнях визначено, що «відповідальність – іманентно необхідний компонент 
зв’язку у всіх сферах життєдіяльності людей», тобто «будь-яка соціально-економічна, політична, технологіч-
на взаємодія в суспільстві корегується положенням суб’єкта взаємодії до відповіді» [5, с. 24].

Аналіз підходів до висвітлення соціальних, юридичних та економічних аспектів відповідальності пока-
зує, що її загальною ознакою являється наявність усвідомленої норми поведінки.  

Наприклад, А. І. Ореховський зазначає, що на усвідомлення людиною відповідальності за свої дії впли-
вають пізнавальні та мотиваційні фактори, особливості характеру, навколишнє середовище, моральні норми, 
ціннісні орієнтації, що складають основу відповідних дій [6]. Тобто відповідальність досліджено як особистісну 
якість людини і визначено як усвідомлену індивідом норму поведінки, як загальнозначущий обов’язок.

У юридичних відношеннях відповідальність розглядається як «покладене на кого-небудь чи узяте ким-
небудь зобов'язання звітувати в яких-небудь своїх діях і взяти на себе провину за можливі їхні наслідки, від-
повідальність визначає межі зобов'язання» [5, с. 68]. При цьому акцент зроблено на визначенні міри покарання 
залежно від виду порушення або неналежного ставлення до визначеної норми діяльності.

Відповідальність в економічних стосунках визначається «як ціннісний орієнтир у діяльності суб’єкта, 
певний ідеал і могутній стимул свободи і громадської активності особи у творчому перетворенні дійсності 
в інтересах народу, у визначенні громадянської позиції під час виконання соціальних обов’язків» [4, с. 5]. 
При цьому наголошено, що економічна відповідальність пов’язується нормами, що забезпечують соціальні 
інтереси. 

Незалежно від виду відповідальності в дослідженнях йдеться про необхідність аналізу не тільки негатив-
них, але і позитивних наслідків дій суб’єкта. «Сутність позитивної відповідальності складається з обов’язку 
всіх суб’єктів діяти таким чином, щоб не тільки конкретні приписи (заборона, обов’язки або повноважен-
ня), але і більш загальні цілі, які установлені соціальними нормами, перетворювались у життя максимально 
адекватно» [6, с. 64]. Тобто відповідальність розглянуто як елемент контролю реалізації не тільки особистих,  
а і спільних цілей.

У дослідженнях норм діяльності як бази оцінки відповідальності вказано на необхідність розглядати 
людину «одночасно суб'єктом конкретної праці, суб'єктом виробництва і споживання, суб'єктом суспільних 
відносин та суб'єктом творчості і культури, який здійснює двоїстий вибір: цінностей-цілей та цілей-засобів» 
[8]. Така позиція вказує на системний, комплексний підхід до оцінки відповідальності, пропонує враховувати 
в нормі діяльності як мотиви суб’єкта, так і засоби їх досягнення. 

При цьому поняття «мотив» розглянуто як все те, що внутрішньо спонукає людину до дій та вчинків. Фак-
тично поняття мотиву відповідає на запитання «Чому дію так?». У юридичній літературі мотив є «обов'язковим 
чинником при здійсненні психічно нормальною особою своєї поведінки (як правомірної, так і неправомірної), 
діяльності, вчинку або діяння; їх безмотивність є нонсенсом» [9].

Поряд із всебічним висвітленням різних аспектів відповідальності економічна її складова в діяльності 
персоналу залишається недослідженою. Розглядаючи доданий продукт як засіб у забезпеченні особистих ін-
тересів, мотив діяльності персоналу, методично не визначено підходи до його виміру в робочому дні як норми 
в оцінюванні особистої економічної відповідальності. що потребує відповідного  дослідження.  
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Мета статті – визначити теоретичні основи формування економічної особистої відповідальності та роз-
робити методичний підхід до її оцінки. 

Методи дослідження. В роботі використовуються методи логістичного і системного аналізу, методи ма-
тематичного моделювання. 

Виклад основного матеріалу. В наукових дослідженнях зазначено, що в сучасних умовах «сутність пра-
ці та її вирішальна роль у тому, що вона являється формою становлення і розвитку людини. При цьому дже-
релом становлення та розвитку людини являється не тільки споживання нею продукту, виготовленого у про-
цесі праці, але і сама праця, тобто її творча діяльність» [7, с. 67]. 

Впровадження науково-технічного прогресу, нововведень у діяльність суб’єкта формує нову якість праці.
По-перше, «нова праця жорстко не поєднується з технологічним процесом виробництва», функції пра-

цівника, в першу чергу, пов’язані з контролем, регулюванням конкретного процесу виробництва. При цьому 
зазначено, що ці функції набувають нового змісту і вимагають від працівника глибоких знання щодо техноло-
гічного процесу, цілком побудованого на досягненнях науки;

по-друге, «нова за змістом і характером праця являє собою синтез розумової і фізичної праці, в якій пе-
ревага належить інтелектуальній складовій». При цьому акцентовано увагу на тому, що «тільки інтелектуа-
лізація праці, яка базується на непереривному поглибленні наукових знань, вносить значний прорив у якісне 
перетворення змісту і характеру праці; 

по-третє, «завдяки інтелектуалізації, інформатизації праці вперше формуються техніко-економічні 
умови для вільної, творчої праці, а отже, для всебічного розвитку здібностей людини. Вільний тип зв’язку 
людини з процесом виробництва – визначальне джерело і форма всебічного розвиту людини»; 

по-четверте, «новий зміст і характер праці не передбачає розподілу і кооперації праці, так як її функції 
охоплюють весь технологічний процес або частину його». 

Формування нової якості праці вказує на потребу логістики особистої діяльності, яка б забезпечувала як 
фізичний, так і творчий розвиток. При цьому «зміни в технологічному способі виробництва самі по собі (авто-
матично) не здатні змінити соціально-економічні відношення суспільства, суспільну форму праці, але вони 
створюють необхідні передумови для цього» [7, с. 68–70].

Економічною базою особистого розвитку є доданий продукт, який формується у процесі праці.   
Але як у теоретичному, так і у практичному плані залишається невизначеним механізм виміру доданого 

продукту в робочому дні, так як він приймає вартісний вимір по завершенні виробничого процесу, в акті об-
міну продуктами праці, тобто поза межами робочого дня. 

Невизначеність доданого продукту в робочому дні породжує протиріччя у відповідальності за логістику 
праці. 

Ці протиріччя зумовлені тим, що для щоденного відтворення робочої сили суб’єкт потребує доданого 
продукту в еквіваленті денної вартості праці. В умовах, коли період виробництва в декілька разів перевищує 
тривалість робочого дня, доданий продукт має бути уже заощаджений. Але він формується тільки по завер-
шенні виробничого процесу. Виникає питання, яким чином визначити доданий продукт у робочому дні? 

Необхідно зазначити, що для суб’єктів як найманих працівників фізична тривалість праці з боку робото-
давця має юридичне визначення, тобто робочий день регламентується законом, а праця – заробітною платою. 
У цьому випадку економічна відповідальність за формування доданого продукту повністю перекладається на 
суб’єкта як підприємця, юридичний статус якого дає право на його використання.

У юридичному визначенні економічних зобов’язань виникають протиріччя в економічних мотивах пер-
соналу і власників підприємства, засобів їх реалізації у спільній діяльності. При цьому не усвідомлюється 
спільна економічна відповідальність за формування та рух доданого продукту в діяльності персоналу.

У сучасних умовах важливою рисою економічної системи стає органічне поєднання праці та власності, 
впровадження принципів самоуправління, визначення спільної відповідальності за економічні ризики вироб-
ничої діяльності. 

Неперервність відтворення робочої сили в робочому дні можна розглядати як постійний обіг доданого 
продукту в необхідний продукт праці. Визначення періоду цього обігу в робочому дні можливе тоді, коли роз-
міри необхідного і доданого продукту в щоденній діяльності еквівалентні, тобто їх розмір набуває постійного 
значення і сприймається як норма економічної діяльності, яку пов’язують із поняттям економічного часу.   

Поняття «економічний час» і «робочий час» мають свої відмінності. Якщо робочий час пов’язують із аб-
солютним фізичним виміром тривалості конкретної праці, то економічний час – з відносним виміром праці як 
такої, визначеної еквівалентністю розміру в обігу доданого і необхідного продукту праці. При цьому «еконо-
мічний час є нематеріальною реальністю і способом існування економічної матерії. Остання існує лише в еко-
номічному русі, але оскільки економічний рух здатний здійснюватися лише в економічному часі та просторі, 
то економічна матерія існує в економічному часі та економічному просторі» [10, с. 144]. 

Враховуючи, що два види виміру праці характеризують діяльність одного і того же суб’єкта, виникає 
необхідність у визначенні єдиної бази виміру руху праці. 
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Щодо діяльності суб’єкта, то економічний час у робочому дні можна розглядати як періодичний, незмін-
ний період обігу необхідного і доданого продукту праці. Тобто в робочому дні період праці, що пов'язаний із 
необхідним продуктом, фіксується з робочим часом, а доданий продукт – з економічним часом. Враховуючи, 
що рух доданого продукту у своєму розмірі еквівалентний зміні розміру необхідного продукту, нормативне 
значення цієї зміни можна розглядати як базу в оцінці руху доданого продукту.  

При цьому виникає питання, яким чином в економічному часі буде визначатися ціна базового доданого 
продукту, коли ціна необхідного продукту в робочому дні визначена розміром заробітної плати. Під час вирі-
шення цього протиріччя можна виходити з того, що одиниця економічного часу має умовний характер, а отже, 
еквівалент базового доданого продукту фіксується умовним коштами, розмір якого пропонується прийняти 
як міру руху доданого продукту з позначенням «personnel capital» 

Принципова відмінність цих коштів у тому, що вони розглядаються як носій інформаційної порівняльної 
бази в оцінці руху доданого продукту, визначенні цілей логістики у грошовому  забезпеченні особистих еко-
номічних потреб. У цьому випадку вони не пов’язані з поняттям заробітної плати, увагу акцентовано на осо-
бистій відповідальності в забезпеченості своєї діяльності коштами як необхідній умові розвитку діяльності. 

Рівновагу необхідного і доданого продукту праці в робочому дні розглянуто як раціональний принцип, 
прояв природного закону рівноваги обміну продукту праці за їх вартістю, тому «виходячи з цього закону, 
необхідно обґрунтовувати відхилення, а не навпаки, – не з відхилення виводити самий закон» [12, с. 205]. Та-
ким чином, логістика забезпеченості коштами своєї діяльності має здійснюватися з дотриманням рівноваги 
в обміні доданого і необхідного продукту праці в робочому дні.  

Для визначення цієї логістики пропонуємо розглянути період виробничого процесу як період сукупного 
робочого дня, що дає можливість, виходячи з ціни і обсягу кінцевого продукту, визначити в бюджеті персона-
лу кошти для оплати необхідного продукту праці в поточному вимірі праці, а також кошти як доданий про-
дукт для забезпечення потенційної діяльності в оновленому виробничому процесі. 

У формалізованому виді ціль логістики руху доданого продукту можна визначити виходячи з принципу 
мінімізації відхилення в неперервності та еквівалентності в обігу зміни розміру необхідного продукту зі змі-
ною руху доданого продукту в робочому дні.

Наприклад, за визначеної в бюджеті чисельності персоналу, необхідного розміру коштів на оплату праці 
працівника в робочому дні (Ф), чисельності працюючих (Ч), розміру коштів для забезпечення оплати праці 
в поточній діяльності всіх працівників (Кз), а також визначеного розміру доданого продукту в робочому дні 
як одиниці «personnel capital» (Єч) ціллю логістики в діяльності персоналу стає визначення, якою мірою вони 
своїм доданим продуктом забезпечують себе наприкінці реальними коштами. Ця умова потребує мінімізувати 
відхилення (ΔФ) обігу розміру умовних і реальних  коштів.

  (1)

Порушення рівноваги фіксується індикатором М1:

  (2)

Якщо М1 = 1, то діяльність працівників забезпечує необхідне накопичення коштів. Якщо М1 < 1, виникає 
ефект додаткового накопичення. Якщо М1 > 1, діяльність не забезпечує кінцевого результату. 

З іншого боку, для суб’єкта необхідно визначитись, якою мірою особистий доданий продукт буде забез-
печений реальними коштами, які закладені в бюджеті персоналу як спільний доданий продукт (Кп).

   грн (3)

Порушення рівноваги визначається індикатором М2:

  (4)

Якщо М2 = 1, доданий продукт забезпечується необхідними коштами. 
Якщо М2 > 1, виникає ефект заощадження коштів. 
Якщо М2 < 1, доданий продукт не забезпечується коштами.  
Еквівалентність обігу коштів досягається, коли індикатори діяльності рівні М1 = М2.

  (5)
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Це рівняння показує, що економічні відносини в діяльності персоналу визначаються не тільки ціною та 
обсягом продажу кінцевого продукту, а і розміром (масштабом) умовних коштів як еквівалентом ціни доданого 
продукту в робочому дні. 

Якщо розмір цього еквівалента збільшується, то накопичення коштів як доданого продукту у робочому 
дні зменшується, а необхідного на оплату праці – збільшується, і навпаки, якщо розмір еквівалента змен-
шується, то накопичення збільшується, а на оплату праці – зменшується. І все це відбувається за незмінних 
(планових) економічних параметрів діяльності, що не правомірно. 

Розмір умовних коштів як «personnel capital» в робочому дні буде відповідати коштам, що визначені бю-
джетом у сукупному робочому дні: 

  умов. грн.                                          (6)

Зміст цієї одиниці полягає в тому, що необхідний і доданий продукт в робочому дні поєднується в єдину 
шкалу виміру норми діяльності. 

При цьому метою логістики стає забезпечення рівня (У) накопичення коштів відповідно до потреб бю-
джету. 

  (7)

Витрати коштів на оплату праці розподіляються відповідно до запланованого обсягу роботи (ОРі) та вар-
тості необхідної праці на одиницю роботи (Цн.і). За певного розміру доданого продукту праці в робочому дні 
можна визначити ціну одиниці роботи розміром доданого продукту (Цд.і).

 
 
умов. грн.    (8)

Необхідний продукт праці в робочому дні як норма діяльності суб’єкта (Нд.і) буде визначений так:

  умов. грн.    (9)

Ця норма вказує на норму діяльності, за якої суб’єкт діяльності забезпечується реальними коштами. 
Рівень особистої економічної відповідальності (Рі) в цьому випадку визначається їх відношенням в робочому 
дню необхідного продукту праці в умовних коштах, до його фонду, визначеного бюджетом персоналу.

    (10)

Відхилення від цієї одиниці вказує на позитивні та негативні наслідки дій суб’єкта, що дає можливість 
визначитись у механізмах заохочення в діяльності персоналу.  

Визначення норм економічної діяльності дає можливість виділити логістику руху доданого продукту як 
функціональний обов’язок суб’єкта діяльності, розглядати його як логіста, синтезуючого у своїй діяльності 
інновації з руху доданого продукту. При цьому важливо забезпечити не тільки неперервність економічного 
процесу, а забезпечити персонал пропорційним накопиченням коштів, що потребує інноваційної логістики 
в діяльності персоналу і її синтезу з логістикою руху коштів у спільній діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень. За результатами цього дослі-
дження можна дійти висновку, що особиста відповідальність визначається не тільки юридичним визначенням 
статусу діяльності суб’єкта, а й економічними відносинами, які виникають у процесі спільної діяльності. За-
пропонований підхід до оцінки особистої економічної відповідальності базується на визначенні в робочому дні 
еквівалента ціни доданого продукту з позначенням його як «personnel capital», визначенням його співвідно-
шення з реальними коштами, що дає можливість по завершенні виробництва основного продукту визначити 
право на особисті доходи.  

Практична цінність такого підходу в тому, що він створює інформаційну базу для аналізу економічних 
параметрів діяльності персоналу, дозволяє усвідомити особисту економічну відповідальність за результати 
спільної діяльності. 

Подальші дослідження пов’язані з удосконаленням системи обліку доданої праці в діяльності персоналу, 
планування, контролю та мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства, а також логістики 
руху доданого продукту в діяльності персоналу.
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Математичні методи, моделі  
та інформаційні технології  

в економіці

JEL Classification: О31 УДК 332.1                                                                     

ДОЦІлЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  
НЕЧІТКО-МНОЖИННОгО пІДхОДУ  

ДлЯ МОДЕлюВАННЯ ОЦІНюВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОгО пОТЕНЦІАлУ 

В. Г. Чернов, О. В. Дорохов     

Анотація. Завдання формування інноваційних програм розглянуто як слабо структурована задача багатокри-
теріального альтернативного вибору, яка вирішується в умовах дії різноманітних факторів невизначеності, що ма-
ють нестатистичну природу. Обгрунтовано застосування методології нечітко-множинного моделювання для оцінки 
регіонального інноваційного потенціалу. Наведено підходи до формалізації вхідних критеріїв оцінювання інноваційно-
го потенціалу, наведених у лінгвістичній формі, відповідними функціями приналежності. Також запропоновано підхід, 
коли призначені експертами бали розглядаються як нечіткі числа з відповідними функціями належності для подаль-
ших м’яких обчислень. Напрямками подальших досліджень є розробка і комп’ютерна реалізація моделей прийняття 
рішень щодо розвитку інноваційного потенціалу на основі теорії нечітких множин із використанням спеціалізованих 
програмних продуктів.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний проект, нечіткі множини, моделювання, прийняття рі-
шень.

ЦЕлЕСООБРАЗНОСТЬ ИСпОлЬЗОВАНИЯ  
НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОгО пОДхОДА  

ДлЯ МОДЕлИРОВАНИЯ ОЦЕНИВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОгО пОТЕНЦИАлА 

В. Г. Чернов, А. В. Дорохов    

Аннотация. Задача формирования инновационных программ рассмотрена как слабо структурированная задача 
многокритериального альтернативного выбора, которая решается в условиях действия различных факторов неопре-
деленности, имеющих нестатистическую природу. Обосновано применение методологии нечетко-множественного 
моделирования для оценки регионального инновационного потенциала. Приведены подходы к формализации входных 
критериев оценки инновационного потенциала, представленных в лингвистической форме, соответствующими 
функциями принадлежности. Также предложен подход, при котором назначенные экспертами баллы рассматрива-
ются как нечеткие числа с соответствующими функциями принадлежности для дальнейших мягких вычислений. 
Направлениями дальнейших исследований является разработка и компьютерная реализация моделей принятия ре-
шений по развитию инновационного потенциала на основе теории нечетких множеств с использованием специали-
зированных программных продуктов.
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THE FEASIBILITY OF USING  
THE FUZZY SET APPROACH  
FOR MODELING THE INNOVATION  
CAPACITY ASSESSMENT
V. Chernov, О. Dorokhov

Abstract. There has been considered the task of forming innovative programs as a semi-structured multi-criterion alterna-
tive choice problem, which is solved under the impact of various uncertainty factors having non-statistical nature. The application 
of the fuzzy set modeling methodology for assessment of regional innovation capacity has been justified. The approaches to the 
formalization of the input criteria for assessing the innovation potential represented in the linguistic form by the corresponding 
membership functions have been described. An approach suggesting that the points given by experts are to be considered as fuzzy 
numbers with the corresponding membership functions for further soft computing has been presented as well. The directions for 
further research are the designing and computer implementation of decision-making models on the development of innovative 
potential on the basis of the theory of fuzzy sets by using specialized software products.

Key words: innovative potential, innovative project, fuzzy sets, modeling, decision making.

В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, що охоплює всі складові суспільно-економічного роз-
витку, розробка науково обґрунтованих моделей підтримки прийняття рішень щодо формування інноваційних 
програм стає надзвичайно актуальним науковим завданням [1–3]. 

Сама інноваційна діяльність у більшості сучасних літературних джерел розглядається за схемою 
«процес-результат», при цьому головну увагу приділено, в основному, аналізу економічних показників 
інноваційних програм або інноваційних проектів [4; 5]. 

Однак часто при цьому питання підготовки та організації інноваційного процесу висвітлюються стисло 
та недостатньо. Таку обставину можна пояснити складністю самого завдання, головним чином це стосується 
економіко-математичних моделей, що забезпечують підтримку прийняття відповідних управлінсько-
організаційних та фінансово-економічних рішень. 

Як зазначається рядом дослідників, завдання формування інноваційної програми являє собою слабо 
структуровану задачу багатокритеріального альтернативного вибору, яка розв'язується в умовах дії факторів 
невизначеності, котрі досить часто мають переважно нестатистичну природу [3–5].

Можна запропонувати розглядати завдання формування інноваційної програми як таке, що послідовно 
реалізує такі задачі:

формування системи критеріїв оцінки проектів, що претендують на включення до програми; –
оцінка ступеню відповідності проектів вимогам визначених критеріїв; –
оцінка економічних показників проектів; –
ранжування проектів. –

Актуальним довготерміновим завданням наших досліджень є розробка відповідних економіко-матема-
тичних моделей забезпечення підтримки прийняття рішень для зазначених задач.

Розглядаючи задачу формування системи критеріїв оцінки інноваційних проектів, слід зазначити, що 
унікальність інноваційних проектів значно ускладнює, якщо не унеможливлює, формування універсальної 
системи критеріїв їх оцінки. Однак аналіз літературних джерел [6–9] дозволяє виділити певні групи критеріїв, 
які за інших рівних умов та з різним ступенем значущості мають відношення до інноваційних проектів 
(рис.  1).

Згідно з рис. 1 в агрегованому вигляді ці критерії розподіляються на 3 групи: 
обов’язкові, які швидше за все мають організаційний характер і формують паспорт проекту, і від  –

яких залежить його подальший розгляд;
загальні, результативні: економічні, соціальні, екологічні, юридичні; –
окремі, що характеризують умови реалізації, від яких залежить успіх проектів: статус і можливості  –

розробника, регіону, зовнішні умови або макросередовище тощо. 
Вочевидь, найбільш складними та слабко визначеними з точки зору побудови системи підтримки прий-

няття рішень є критерії другої та третьої груп, тому що значна частина з них не може бути точно визначена 
кількісно або взагалі має тільки якісну, лінгвістичну форму оцінки. Орієнтуючись на цю систему критеріїв, 
розглянемо такий алгоритм формування інноваційної програми регіону, наведений на рис. 2.
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1. Економічні:
 фінансоємність;
 ресурсоємність;
 термін окупності;
 ємність ринку;
 ступінь комерціалізації;
 рентабельність;
 надійність;
 ризики

2. Соціальні:
 число нових робочих місць;
 доходи населення регіону 

(вклад у ВРП);
 безпечні умови праці;
 необхідність підготовки та 

перепідготовки кадрів

3. Екологічні:
 відходи і вплив на навколишнє 

середовище;
 здоров'я населення

4. Юридичні:
 відповідність законодавству;
 відповідність стандартaм

ЗагальніОбов'язкові

1. Розробник:
 вид діяльності;
 статус; 
 можливості;
 можливість співробітництва 

та зовнішньоекономічна 
діяльність

2. Регіональні умови:
 ресурсна база;
 промислова база;
 регіональні акти для іннова-

ційної діяльності;
 сприйняття інновацій;
 соціально-культурні та демо-

графічні умови;
 наявність вільних економічних 

зон

3. Зовнішні (макро):
 політичні (політичний режим, 

інвестиційна, податкова, 
кредитна і зовнішня торгова 
політика, відносини власності 
тощо);

 економічні (економічне 
зростання, інфляція, кредитна 
процентна ставка тощо)

Окремі (умови реалізації)

Назва, цілі і завдання, корисність 
проекту

Розробник (реквізити) 
і виконавці

Рівень новизни

Патентний захист

Відомості про бюджет

Відомості про строк реалізації

Обгрунтованість життєздатності

Kритеріі оцінки інноваційних проектів

Рис. 1. Групування крітеріів оцінки інноваційних проектів 

Розглядаючи можливості та напрямки моделювання оцінювання регіонального інноваційного потенціалу, 
слід зазначити, що ухваленню інноваційних рішень має передувати комплексний аналіз наявного рівня 
регіонального інноваційного потенціалу.

В економічній літературі, як і у випадку інновацій, немає єдиного визначення інноваційного потенціалу 
територій. Ряд авторів трактують його як сукупність інноваційних ресурсів (матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних, науково-технічних), які забезпечують інноваційний процес і створення нових технологій, 
продукції, послуг. Таким чином, реалізується ресурсний підхід до визначення інноваційного потенціалу. Інші 
дослідники розглядають інноваційний потенціал із позицій результату інноваційної діяльності, тобто реаль-
ного продукту, отриманого в інноваційному процесі. У цьому випадку інноваційний потенціал представлений 
як можлива, вироблена в майбутньому, інноваційна продукція [10–13].

Таким чином, інноваційний потенціал територій регіону можна визначити як приховане інноваційне ба-
гатство регіону, яке в певних умовах має імовірність бути використаним. Можна припустити, що є прямий 
взаємозв'язок між регіональним багатством і інноваційним потенціалом. Чим більше регіональне багатство, 
тим вище інноваційний потенціал, і навпаки. При цьому ''виробниче'' використання інноваційного потенціалу 
залежить від інноваційного середовища. 

Тому моделювання інноваційного потенціалу можна трактувати як засіб аналізу системних умов, які 
створюють можливості економічним суб'єктам для виробництва нових ідей, продуктів, виробництв, розвитку 
нових ринків тощо. Відповідне інноваційне середовище та інноваційне багатство є запорукою стабільного роз-
витку регіону. Необхідно відзначити, що сама інновація також може розглядатися як прояв потенціалу регіону 
та інструмент, котрий забезпечує йому стійке зростання за рахунок створення і застосування нових ідей.
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Регіональна інноваційна 
політика Регіональна адміністрація Заявки

Формування інноваційної 
програми Експертна комісія

Програма 1 Програма 2 Програма 3

Стартовий набір проектів 1 Стартовий набір проектів 2

Включення 
до іноваційної 

програми

корегувати

відхилити

Процес відбору проектів

Стартовий набір проектів 3

Початок

Закінчення

негативна

позитивна

Оцінка за обов’язковими 
критеріями

Оцінка за умовами 
реалізації

негативна

позитивна

позитивна

Оцінка за очікуваними 
результатами

негативна

Рис. 2. Алгоритм формування інноваційної програми

Основні тенденції методологічних підходів до оцінки інноваційного потенціалу регіону наведено в роботі 
[10], однак дослідження спирається на положення про те, що в оцінці регіонального інноваційного потенціалу 
переважає лінійна модель, тобто показники моделі відповідають лінійним залежностям оцінок складових 
інновацій у регіональному розвитку.

Такі дослідження ґрунтуються на інвентаризації та описі основних компонентів регіональної інноваційної 
системи. Описові показники можуть бути корисними інструментами для відстеження часових змін і порівняння 
різних регіонів, проте не дають можливість побудувати адекватну теоретичну модель як основу для оцінки 
методології та розробки показників на базі технології регіонального розвитку. Зокрема, такі показники не 
в змозі визначити і виміряти складні відносини між різними елементами і в рамках системи в цілому. Ста-
тичний опис системи не дає змоги оцінити взаємодії між різними компонентами регіональної інноваційної си-
стеми. Крім того, лінійна модель інноваційного процесу має тенденцію надмірного перебільшення важливості 
структури регіональної інноваційної системи.

Необхідно зазначити також, що, незважаючи на відмінності в підходах до оцінки інноваційного 
потенціалу регіону, всі вони спрямовані на отримання його оцінки у вигляді інтегральної згортки част-
кових вхідних показників, котрі подаються в числовій, точкової формі. При цьому питання достовірності 
використовуваних значень часткових показників, багато з яких мають характер експертних оцінок або 
отримані шляхом перекладу якісних оцінок у бали, просто не розглядаються. Ця ситуація ще раз вказує 
на необхідність використання математичного апарату, який би забезпечував подолання зазначених 
труднощів. У цьому плані істотні можливості має вже згаданий апарат теорії нечітких множин. Авторами 
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пропонується саме його застосування до задачі оцінки регіонального інноваційного потенціалу. В цілому апа-
рат теорії нечітких множин є досить новим та специфічним методологічним інструментарієм дослідження 
економічних процесів, тому доцільно стисло навести основні його принципи. Більш докладно особливості 
нечітко-множинних підходів до економіко-математичного моделювання інноваційних процесів викладено, 
зокрема, в роботах [14–16].

Одним із основних понять теорії нечітких множин є поняття лінгвістичної змінної, значення якої виз-
начаються у вигляді якісних тверджень або оцінок, наприклад «низький», «нижче середнього», «середній», 
«вище середнього», «високий», «дуже високий». Очевидно, що регіональний інноваційний потенціал цілком 
може мати такі оцінки. Питання полягає в тому, як їх формалізувати та інтерпретувати. 

У теорії нечітких множин для формалізації якісних понять використовують функції приналежності 
(membership functions). Використовуючи їх, наведені вище лінгвістичні оцінки можуть бути наведені, напри-
клад, таким чином, як зображено на рис. 3.

Нижче 
середнього

Низький

0 1

1

µ

Середній Високий

Вище
середнього

Дуже 
високий

Закінчення

 

Рис. 3. Представлення лінгвістичних оцінок функціями приналежності

Використовуючи процедуру, наведену на рис. 4, можна перейти від експертної, нечітко визначеної 
кількісної оцінки до лінгвістичної, яка в той же час буде мати коректне математичне представлення. З рис.4 
випливає, що нечітке значення (оцінка) деякого параметра Xt може бути представлено лінгвістичною оцінкою 
«нижче середнього або середнє».
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Рис. 4. Перехід від лінгвістичних до числових оцінок 

Відзначимо, що така оцінка не менш інформативна, ніж числова, призначена експертом. Крім того, замість 
сумнівної точкової оцінки ми отримуємо деякий діапазон, де може перебувати параметр, котрий цікавить 
нас, а також оцінку істинності (можливості реалізації). Тому значення відповідних функцій приналежності 
можна інтерпретувати як оцінки істинності. Наприклад, система оцінки науково-технічного потенціалу, 
створена в технологічному інституті штату Джорджія [17; 18], використовує чотири комплексні оціночні 
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індикатори: національна орієнтація (НО); соціоекономічна інфраструктура (СІ); технологічна інфраструктура 
(ТІ); продуктивність (П).

Розглянемо приклад: перший індикатор – національну орієнтацію, яку пропонується розраховувати за 
формулою:

НО = М1 + (М2 + М3) / 2 + М4 + ФР,

де      М1 – експертна оцінка національної стратегії розвитку науки і техніки;
М2 і М3 – експертні оцінки соціальних чинників, що сприяють розвитку технології;
М4 – експертна оцінка підприємницької активності;
ФР – фактор ризикованості інвестицій в економіку певної країни.

Очевидно, що всі використовувані в розрахунку параметри представлені нечіткими експертними 
оцінками, а отже, таким же можна вважати й результат. Якщо скористатися описаним вище підходом, то 
отримаємо оцінку національної орієнтації в лінгвістичній формі, наприклад «висока». Для оцінки науково-
технічного потенціалу ця оцінка буде не менш значущою, не менш точною, ніж бальні оцінки.

Можливий інший підхід, коли призначені експертами бали розглядаються не як точкові значення, а як 
нечіткі числа з відповідними функціями належності [19; 20]. У цьому випадку можна перейти до так званих 
«м'яких обчислень» і в результаті буде отримано нечітке число. Однак у цьому випадку виникає завдання ко-
ректного завдання меж нечіткого числа, якє може вирішуватися тільки експертними методами. 

Таким чином, доведено можливість та доцільність розгляду завдання формування інноваційних про-
грам як задачі багатокритеріального альтернативного вибору в умовах наявності різноманітних факторів 
невизначеності нестатистичного походження. Обґрунтовано застосування нечітко-множинного моделюван-
ня для оцінки інноваційного потенціалу. Наведено підходи до формалізації вхідних критеріїв оцінювання 
інноваційного потенціалу, наведених у лінгвістичній формі, відповідними функціями приналежності, а також 
нечіткими числами для подальших м'яких обчислень.

На сьогодні існують різні підходи до інновацій, інноваційного потенціалу регіону, різні його визначення, 
що перешкоджає формуванню єдиної методики моделювання, хоча наявна велика кількість пропозицій із 
цього питання. Тому порівняльний аналіз цих підходів та пропозицій є завданням для подальших досліджень. 
Cлід зауважити, що незалежно від використовуваної методики визначення інноваційного потенціалу регіону, 
для подальших досліджень та створення відповідних моделей оцінювання істотним є те, що оцінки вхідних 
параметрів можуть бути наведені в лінгвістичному вигляді та формалізовані обгрунтовано побудованими 
функціями приналежності. Відповідно, напрямками подальших досліджень також є розробка і комп’ютерна 
реалізація групи моделей прийняття рішень щодо інноваційного потенціалу та його розвитку на основі теорії 
нечітких множин із використанням спеціалізованих програмних продуктів для нечіткого моделювання. 
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пРИНЦИпИАлЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ИНфОРМАЦИОННЫх пРОДУКТОВ,  
СОДЕРЖАЩИх МУлЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕхНОлОгИИ 
Назарова С. А.

Аннотация. С помощью определения характерных особенностей использования мультимедийных продуктов 
в различных сферах жизнедеятельности человека выделены принципиальные изменения качества информационных 
продуктов, содержащих мультимедийные технологии, среди которых: нелинейность восприятия информации, уси-
ление ее индивидуализации, интерактивность пользователя, расширение функциональности продукта, придание со-
держанию продукта игрового характера. Учет выделенных принципиальных изменений качества информационных 
продуктов, содержащих мультимедийные технологии при проектировании и разработке такой продукции, позво-
лит, с одной стороны, обеспечить производство целостных гармоничных информационных продуктов, а с другой  – 
более полно удовлетворить возросшие потребности конечного потребителя. 

Ключевые слова: информационные продукты, мультимедийные технологии, информационная деятельность 
предприятий, средства визуализации и анимации, контент.

пРИНЦИпОВІ ЗМІНИ ЯКОСТІ 
ІНфОРМАЦІЙНИх пРОДУКТІВ,  
ЯКІ МІСТЯТЬ МУлЬТИМЕДІЙНІ ТЕхНОлОгІЇ 
Назарова С. О.

Анотація. Шляхом визначення характерних особливостей використання мультимедійних продуктів у різних 
сферах життєдіяльності людини виділено принципові зміни якості інформаційних продуктів, що містять мультиме-
дійні технології, серед яких: нелінійність сприйняття інформації, посилення її індивідуалізації, інтерактивність корис-
тувача, розширення функціональності продукту, надання змісту продукту ігрового характеру. Облік виділених прин-
ципових змін якості інформаційних продуктів, що містять мультимедійні технології під час проектуваннія і розробки 
такої продукції, дозволить, з одного боку, забезпечити виробництво цілісних гармонійних інформаційних продуктів, 
а  з іншого – більш повно задовольнити зростаючі потреби кінцевого споживача.

Ключові слова: інформаційні продукти, мультимедійні технології, інформаційна діяльність підприємств, засоби 
візуалізації та анімації, контент.

FUNDAMENTAL CHANGES IN THE QUALITY  
OF INFORMATION PRODUCTS  
CONTAINING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 
S. Nazarova

Abstract. By defining the characteristics of using multimedia products in the various spheres of human activity there have 
been highlighted fundamental changes in the quality of information products containing multimedia technologies including: non-
linearity of information perception, strengthening its individualization, user interactivity, expanding product functionality, giving 
the product content features of a game. Considering the highlighted fundamental changes in the quality of information products 
containing multimedia technologies in the design and development of such products will allow, on the one hand, to ensure the 
production of holistic harmonious information products, and on the other, more fully satisfy the increased needs of the end user.

Keywords: information products, multimedia technologies, information activities of enterprises, visualization and anima-
tion tools, content.
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Появлению и широкому распространению (самостоятельному и в составе других информационных про-
дуктов) мультимедийных технологий (МТ) способствовало развитие четырех современных тенденций [1–5; 
7; 12]:

существенные подвижки в информатике (благодаря появлению языков высокого уровня типа  –
Hypertalk, Lingo, Java и т. д.);

появление цифрового видео, благодаря чему медиа развивается в направлении интерактивной систе- –
мы и возможности заказа видеоматериалов через глобальные сети;

ускоренное развитие сетевых технологий, которые обеспечивают работу Интернет и основных со- –
временных информационных каналов, начавших представление различных интерактивных услуг типа элек-
тронной почты, голосовой телефонной связи, проведение видеоконференций, электронной торговли и т. д.

промышленная конвергенция части «традиционных» отраслей промышленности, основными из ко- –
торых являются информатика, средства коммуникации и «контент», то есть производство аудиовизуальной 
продукции, издательское дело, индустрия звукозаписи, средства массовой информации и т. д.

В целом использование (МТ) позволяет: улучшать интерфейсы информационных продуктов, привле-
кать и удерживать внимание к ним, поддерживать интерес к информационной работе, увеличивать запо-
минаемость информации и т. д. Предприятия, которые используют и производят МТ, получат неоспоримые 
конкурентные преимущества в плане оперативности и эффективности удовлетворения запросов потребите-
лей и своих собственных.

Перечень МТ, составляющих мультимедийный продукт (МП), может включать: текст, электронные та-
блицы, графики, статические графические изображения (рисунки, фотографии, схемы, графики, диаграммы), 
звуки, музыку, речь, видео, анимированные изображения и т. д. Современным направлением разработки МТ 
является создание интерактивного дизайна и трехмерная визуализация контента (разработка трехмерных 
моделей объектов, явлений и процессов, например, создание виртуальной реальности для интерактивного по-
гружения пользователя). В перспективе этот ряд дополнится голографическими образами, иллюзиями вкуса 
и запаха, кинестетическими ощущениями, которые провоцируются виртуальными объектами.

Такое ускоренное революционное развитие МТ и нарастающие темпы их распространения [10] дают 
основание для предположения о том, что, внедряясь в информационные продукты, предназначенные для всех 
сфер жизнедеятельности, МТ изменяют общие качества информационных продуктов, чем существенно вли-
яют на поведение индивидуальных пользователей и информационную деятельность современных субъектов 
хозяйствования. 

Анализ последних публикаций, посвященных вопросам развития МТ [2, 3, 10, 11; 13; 16], показал, что 
большинство современных исследователей появлению МТ придают революционное значение, при этом уде-
ляя огромное внимание разработке технических инструментов создания и визуализации мультимедийного 
контента (выбору платформ, сопоставимости форматов и т. д.). Наряду с этим о преобразованиях в потреби-
тельском качестве информационных продуктов, вызванном внедрением МТ и требующем первоочередного 
учета еще на этапе разработки концепции и проектирования современных информационных продуктов, ни-
чего не говорится.

Целью данной статьи является выделение принципиальных изменений качества информационных 
продуктов, вносимых содержащимися в них МТ при проектировании и разработке такой продукции, что по-
зволит, с одной стороны, обеспечить производство целостных гармоничных информационных продуктов, а с 
другой – более полно удовлетворить возросшие потребности конечного потребителя.

Для того чтобы определить, какие изменения информационных продуктов провоцирует включение 
в них МТ, необходимо проанализировать особенности их применения производителями и использования ко-
нечными потребителями.

При этом сложность количественного определения масштабов производства (невозможность установ-
ления доли МТ в создаваемом информационном продукте) и интенсивности применения МП пользователями 
переносят вопрос об особенностях их использования в содержательную плоскость.

Для доказательства выдвинутого автором статьи предположения наиболее информативным содержа-
тельным аспектом изучения особенностей использования МТ является анализ сфер их применения. Анализ 
направлений целевого использования МТ позволит определить цели и другие особенности их использования, 
а также опосредованно установить их место в жизнедеятельности потребителей, чем укажет на степень гипо-
тетически определенного влияния МТ на качества информационных продуктов.

Для обеспечения полноты исследования направлений использования МТ дальнейший анализ осущест-
влен на основе разделения всего множества МП на пять групп: МП для образования, потребительские МП, 
МП для профессиональной деятельности и бизнеса, а также обеспечивающие (интерактивный дизайн и ви-
зуализацию) МП.

В сфере образования уже устоявшимися товарами информационного рынка являются следующие МП 
[7; 8; 10; 11]: электронные учебники, научно-публицистические электронные журналы, мультимедийные 
базы данных, обучающие презентации, виртуальные лаборатории (виртулабы) и тренажерные комплексы 
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(компьютерные модели, конструкторы и тренажеры), дидактические мультимедийные курсы (комплексы), 
электронные справочники и энциклопедии, электронные кабинеты преподавателей, электронные портфолио, 
компьютерные тестирующие системы и т. д.

Перечисленные мультимедийные приложения к учебным материалам являются частью учебно-
методического комплекса и существенно расширяют образовательное пространство обучающегося.

На информационном рынке представлены следующие потребительские МП [6; 7; 9; 13]: интерактивные 
игровые продукты, интерактивные музыкальные продукты, интерактивные продукты для изобразительно-
го искусства (3D-моделирование и 3D-визуализация художественных и музейных экспозиций, виртуальные 
туры и музеи, мультимедиажурналы, интерактивные каталоги выставок и т.д.), мультимедийные издания по 
фольклору, панорамные мультимедиаобъекты с использованием QTVR-технологии, сферические фотогале-
реи, различного рода мультимедиаальбомы и собрания объектов культуры.

Например, мультимедийный каталог выставки представляет собой мультимедиапрезентацию [13; 14], 
которая содержит собственно каталог участников и выставляемых экспонатов, а также демоверсии и реклам-
ные ролики некоторых участников выставки. Мультимедийный каталог выставки обычно выпускается на-
ряду с печатным каталогом на компьютерных выставках. В последнее время такие каталоги используются 
всеми крупными выставками.

Среди МП для профессиональной деятельности наиболее распространены каталогизированные мате-
риалы, техническая документация на цифровых носителях и сайтах в сети Интернет, мультимедийные спра-
вочники и словари, мультимедийные энциклопедии. 

МП в сфере бизнеса представлены следующими товарами: мультимедийные каталоги продукции [6; 8–10; 
13–15]; мультимедийные киоски (автономный терминал с сенсорным экраном на базе персонального компью-
тера); мультимедийные системы бизнес-тренингов; онлайн-магазины (продажи в сети Интернет и интернет-
маркетинг); интерактивные презентации (в том числе интерактивные 3D-мультимедиапрезентации); 
имиджевые флеш-ролики; корпоративные сайты (сайт-визитка, бизнес-сайт, флеш-сайт); корпоративные 
анимационные видеоролики на основе 3D-моделей; визитки на цифровых носителях; рекламные видеоро-
лики (на основе слайд-шоу, видеосъемки, 2D-графики и 3D-графики, мультипликации), презентационные 
фильмы (фильм о предприятии, продукции); экскурсионные фильмы; информационные заставки к телепере-
дачам и видеоклипы.

В результате широкого распространения МТ новыми видопредставителями также пополнился ряд 
обеспечивающих информационных продуктов. Сегодня на информационном рынке, одновременно с усовер-
шенствованными посредством интерактивного дизайна и визуализации контента программным обеспечени-
ем и базами данных, представлены принципиально новые информационно-коммуникационные технологии: 
интерактивные доски (для обучения), планшеты и панели, информационный киоск (автономный терминал 
с сенсорным экраном на базе персонального компьютера).

Рассмотрение МП в рамках их содержательного наполнения, обусловленного сферами практического 
применения таких продуктов, позволило выделить все многообразие форм представления информационных 
продуктов, содержащих МТ.

Наиболее распространенной во всех сферах практического применения формой представления инфор-
мационных продуктов, содержащих МТ, определены мультимедийные презентации. 

На примере мультимедийных презентаций продемонстрируем преимущества использования МП, кото-
рые, с одной стороны, успешно реализованы производителями такой продукции, а с другой – обеспечивают 
их широкое распространение, а значит, удовлетворяют соответствующие интереы и потребности конечных 
пользователей. К преимуществам использования мультимедийных презентаций следует отнести:

упорядоченность содержания посредством наличия структурированного меню; –
удобство доступа к информации широкого круга посредством интерактивных карт для переходов  –

между подразделами и уровнями продукта;
возможность поиска необходимой информации путем организации запросов; –
наглядность представления содержательной информации в виде интерактивных карты, схемы, ин- –

фографики;
наглядность представления динамической информации посредством интеграции видеоконтента; –
свобода изучения контента и определения последовательности представленных материалов; –
информативность – наличие полной информации, необходимой для целостного представления о рас- –

сматриваемом объекте, явлении или процессе; 
мобильность использования продукта – возможность использования продукта перед выбранной це- –

левой аудиторией в любое время, в любом месте;
креативность – МТ визуализации, используемые в продукте, обеспечивают оригинальную подачу  –

содержательного материала, интерактивную работу пользователя с графикой и т. д.;
экономическая эффективность – продукт изготавливается и приобретается единожды, но много- –

кратно используется в различных сферах жизнедеятельности пользователя.
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Рассматривая преимущества использования такого вида МП, как мультимедийные презентации, следу-
ет отметить также разнообразие способов их использования, среди которых выделяют личные контакты, вы-
ставки, PR- и BTL-акции, курьерскую и почтовую доставку, электронное приложение к товару, электронное 
приложение к опубликованным изданиям, информационные киоски, популяризацию посредством широко-
форматных экранов в публичных местах, телевидения и Интернет.

Многие современные предприятия предлагают своим клиентам широкий спектр эффективных носите-
лей для мультимедийных презентаций. Например, Интернет-лаборатория «Ксан» [14] предлагает мультиме-
дийные презентации на следующих носителях: электронные визитные карточки, мини-CD, компакт-диски, 
компакт-диски необычной формы, DVD-диски, USB flash drive, USB-нож (швейцарский армейский нож 
с вмонтированным USB Flash drive, на поверхность которого наносится корпоративная символика заказчика), 
USB-часы, USB-карта (на поверхность USB-карты наносится фирменная символика заказчика).

Указанная широта способов использования мультимедийных презентаций обуславливает необходи-
мость полного учета соответствующих технических и технологических требований при их производстве, что 
обеспечит достижение целей и решение маркетинговых задач, которые ставятся перед презентациями в раз-
личных условиях их использования.

Рассмотренные сферы и особенности использования МП (на примере мультимедийной презентации) по-
зволяют сделать вывод о том, что появление и распространение такого рода информационных продуктов для 
повышения уровня восприятия информации, а также усиления мотивации пользователя к их использованию 
провоцирует заметные изменения свойств современных информационных продуктов, содержащих МТ. Вни-
мание к таким изменениям обусловлено тем, что они в итоге предопределяют ожидания и поведение конеч-
ных пользователей, а следовательно, должны учитываться при производстве и реализации информационных 
продуктов и услуг субъектами информационной деятельности. 

На основании содержательного анализа особенностей использования МП в различных сферах жизне-
деятельности человека автором статьи выделены обозначенные ниже принципиальные изменения качества 
информационных продуктов, провоцируемые содержащимися в них МТ.

1. Нелинейность восприятия информации, содержащейся в МП. Пользователь МП действует не поэтап-
но, продвигаясь от начала к концу представленной в нем содержательной информации (как это про-
исходит в процессе чтения книги или просмотра фильма), а воспринимает информацию, перемещаясь 
во всем ее объеме в поисках ответов на возникающие вопросы, подчиняясь своим мотивам, интуиции, 
ощущениям или возникающим ассоциациям. 

Такая возможность появилась с развитием гипертекстовой навигации. Обеспечение нелинейности 
восприятия представляемой в МП информации требует от их производителей прогнозирования поведения 
пользователей путем разработки возможных «сценариев движения пользователей» по МП и обеспечения их 
технической реализации. При этом следует учесть, что степень использования гипертекстовой навигации в 
рамках МП в значительной степени зависит от сложности контента.

2. Усиление индивидуализации информационных продуктов, содержащих МТ. 
Содержащиеся в информационных продуктах МТ позволяют дифференцировать формы (и комбинации) 

представления информации для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей пользова-
телей в зависимости от индивидуальных психофизиологических особенностей восприятия информации поль-
зователем. 

Примером этому может служить возможность выбора пользователем (по собственному предпочтению 
или по результатам предварительного тестирования, предусмотренного в начале работы с МП) графического 
дизайна мультимедийного каталога продукции. Таким образом, пользователю предоставляется свобода вы-
бора не только содержания воспринимаемой информации, но и способа ее представления. 

3. Интерактивность пользователей МП. Распространение МП в сети Интернет обеспечивает интерак-
тивность пользователей. Использование в МП интерактивного языка, то есть способности к такой на-
вигации, которая за счет возникающих ассоциаций внутри связанных между собой данных дает воз-
можность в любой момент вмешаться в этот процесс. Посредством МП производители и пользователи 
постоянно участвуют в процессе производства или воспроизведения информации в режиме диалога. 

Интерактивный характер МП открывает перед пользователем огромные возможности информационного 
взаимодействия, сохраняя при этом постоянный контроль над процессом работы и ожидаемыми результата-
ми. Пользователи могут взаимодействовать не только с производителями МП, но и с другими пользователями 
или партнерами, используя такие встроенные сервисы, как обратная связь, блоги, форумы и т. д., позволяю-
щие передавать вместе с объективной информацией (различного типа: текст, видео, графику) эмоциональное 
настроение взаимодействующей стороны.

4. Расширение функциональности информационных продуктов, содержащих МТ. Информационные 
продукты, содержащие МТ, способны не только удовлетворять информационную потребность поль-
зователя, но и реализовывать другие его цели. 
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Например, современный мультимедийный каталог продукции наряду с детальной и полной информа-
цией о товарах содержит сервисы, позволяющие сделать и оплатить заказ конкретного товара, сравнить его 
с другими аналогами из каталога, получить информацию от пользователей, использовавших этот товар (на 
форуме), и т. д., не выходя из каталога.

5. Придание информационным продуктам, содержащим МТ, игрового (релаксируюющего) характера. 
Особенно ярко это прослеживается в МП для сферы образования и потребительских МП.

МТ позволяют предоставлять информацию на одну и ту же тему параллельно в виде текста, графи-
ков, рисунков, звуков, музыки, речи, видеопродукции. Основным требованием к информации, идущей по раз-
ным каналам, выступает ее  согласованность, чтобы восприятие информации по одному каналу не ослабляло, 
а усиливало восприятие информации по другому каналу восприятия. 

С целью минимизации риска несогласованности информации единой тематической направленности, 
а также во избежание утомления пользователя от восприятия содержащейся в МП информации различной 
(смежной) тематики разработчики МП используют игровой прием. Такой прием может использоваться двоя-
ко. Для минимизации риска несогласованности информации единой тематической направленности вся инте-
ресующая пользователя информация представляется в игровом стиле. 

Другим направлением является включение в МП игровых модулей (блоков), подкрепляющих общую те-
матику МП. Такие игровые модули позволяют пользователю отвлечься от объективной информации, не вы-
ходя из предметной области решаемого им (с помощью использования МП) вопроса. 

Каждый из способов использования игрового приема преследует единую цель – максимально долго 
и продуктивно удержать внимание пользователя на содержащейся в МП информации.

Выводы. Все отмеченные изменения общих качеств информационных продуктов, происходящие под 
влиянием распространения и внедрения в них МТ, в первую очередь, оказывают непосредственное влияние 
на производство и реализацию современных информационных продуктов специализированными предприя-
тиями, начиная с этапа разработки соответствующего продукта – определения его потребительских качеств, 
ширины функционала (вида используемых МТ, сложности и степени их содержательного наполнения), обо-
снованного выбора технического инструментария применяемых МТ и т. д.

Разработка механизма учета выявленных принципиальных изменений качества информационных про-
дуктов, вызванных включенными в их состав МТ, является целью дальнейших исследований автора статьи. 
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// Сборник научных трудов ; Северо-Кавказский государственный технический университет. Серия «Экономика». – Став-
рополь, 2002. – 155 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ncstu.ru. 10. Lin, W. Jay Kuo, C.-C. Perceptual 
visual quality metrics: A survey / W Lin, C-C Jay Kuo // Journal of Visual Communication and Image Representation. – May 2011.  –  
p. 297–312. 11. Лафранс Жан-Поль. Мультимедиа: продукты и рынок / Жан-Поль Лафранс // Агентство Бизнес-пресс. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://prezentation.ru/articles/multi_prod_mark. 12. Манюшис А. Виртуальное 
предприятие как эффективная форма организации внешнеэкономической деятельности компании / А. Манюшис, В. Смо-
льянинов, В. Тарасов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ptpu.ru/issues. 13. Мультимедиа-презентации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.avim.ru/multim_present/. 14. Мультимедийные презентации. USB 
Flash drive для компании «SAP» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ksan.ru/works/sap/. 15. Создание CD муль-
тимедийных электронных каталогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-catalogue.ru/. 16. Чазова С. А. 
Качество ИП: теория и прикладные аспекты, проблемы преподавания  / С. А. Чазова. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events.  
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ВИМОгИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ пОДАюТЬСЯ У ЗБІРНИК НАУКОВИх пРАЦЬ  
«УпРАВлІННЯ РОЗВИТКОМ»

(набувають чинності з 01.09.2015 р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються оригінальні авторські статті, написані українською, російською, англійською, 
французькою або німецькою мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші 
видання (у тому числі електронні).

1.2. Стаття має містити основні структурні елементи наукової статті: постановку проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими/практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми та виокремлення її невирішених частин; формулю-
вання мети статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок; список викорис-
таних джерел.

1.3. Статті мають відповідати профілю журналу.
1.4. До публікації приймаються статті вчених з науковим ступенем, аспірантів і магістрантів (тільки при 

співавторстві з науковим керівником із науковим ступенем).
1.5. Кількість авторів однієї статті має бути не більше чотирьох. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА

Відомості про автора(-ів) надаються українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я та 
по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, повна адреса навчального 
закладу) і публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордон-
них інформаційних та наукометричних базах.

Приклад: Сидоров Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафе-
дри управління Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (пр. Леніна, 9а,  
м. Харків, 61116, Україна, e-mail: a_sidrorov@ukr.net).

Відповідна інформація подається російською та англійською мовами.
Ім’я та прізвище автора(-ів) англійською мовою обов’язково надається відповідно до закордонного 

паспорта або іншого офіційного документа. Це обумовлено необхідністю вірного єдиного написання ім’я та 
прізвища автора(-ів) в усіх його публікаціях з метою коректного визначення індексу цитування.

3. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Стаття має містити контактну інформацію автора(-ів) однією мовою: телефони (ніде не публікується) 
та e-mail (публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають при обробці статті. 
За наявності у статті двох та більше авторів одного з них має бути вказано як контактну особу. Саме за його 
адресою електронної пошти Редакція буде вести подальшу переписку (надсилати зауваження, рахунок на 
сплату публікації тощо).

3.2. Для авторів, які мешкають за межами м. Харкова, контактна інформація також має містити повну 
поштову адресу одного з авторів однією мовою для відправки авторського примірника журналу. Практика 
розсилки свідчить, що журнали, відправлені за робочою адресою (на кафедру, відділ і т. п.), не завжди дохо-
дять саме до автора(-ів) статті. Тому Редакція наполегливо рекомендує вказувати домашню адресу.

3.3. Автори, які мешкають у м. Харкові, отримують авторський примірник безпосередньо в Редакції за 
адресою м. Харків, пр. Леніна, 9а, бібліотечний корпус ХНЕУ ім. С. Кузнеця, к. 203 та 206.

3.4. Автор (-и) отримує один авторський примірник журналу на одну опубліковану статтю. Додаткові 
примірники журналу можна придбати за попереднім замовленням (вказавши наприкінці статті або надіслав-
ши замовлення на e-mail Редакції).  

4. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

4.1. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
4.2. Список використаних джерел має містити не менше 8 найменувань. Зауважимо, що в усьому світі 

до списку використаних джерел висуваються високі вимоги. Стаття із представницьким списком літератури 
демонструє професійний кругозір і якісний рівень досліджень її авторів.

4.3. На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання в тексті статті. Відсутність таких по-
силань може бути підставою відсилання статті авторові на допрацювання.



4.4. Допускається посилання на власні роботи автора(-ів) статті (самоцитування), але не більш 25% від 
загальної кількості джерел.

4.5. Крім того, література до статті повинна бути транслітерована латиницею і наведена після списку 
літератури (References). Позначення вихідних даних слід не транслітерувати, а перекладати англійською мо-
вою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.). Не слід транслітерувати також слово-
сполучення [Еlectronic resource], Access mode тощо. Це стосується лише джерел, мова оригіналу яких україн-
ська або російська. Джерела, мова оригіналу яких англійська, німецька, французька тощо, наводяться без 
змін. Для монографій та наукових статей українською або російською мовою, крім транслітерації оригінальної 
назви, що виділена курсивним накресленням, обов’язковим є переклад назви англійською мовою, що слід на-
водити у квадратних дужках.

Приклад: Медвідь В. Ю. Стратегія територіального економічного розвитку: теоретичний аспект /  
В. Ю. Медвідь // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 48–51.

Medvіd V. Yu. Stratehіia terytorіalnoho ekonomіchnoho rozvytku: teoretychnyi aspekt [The Strategy 
of Regional Economic Development: Theoretical Aspect] / V. Yu. Medvіd // Ekonomіka rozvytku. – 2013. –  
No. 1 (65). – P. 48–51.

4.6. У списку літератури повинні бути зазначені джерела, що містяться в базі даних SCOPUS. 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

5.1. Статті приймаються на аркушах паперу, окремо додається електронна версія статті (текст – у фор-
маті .doc, .docx, .rtf, .odt; графіки, рисунки – у будь-якому графічному форматі для Windows). Обов’язкові 
складові елементи статті:

Індекс УДК – має бути розміщений у правому верхньому куті. 
JEL Classification – має бути розміщеною у лівому верхньому куті (1–3 коди, що розміщуються через 

крапку з комою).
Назва статті – має бути короткою, але інформативною, в ній не повинно бути скорочень. Назву статті 

слід подавати мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони відмінні від 
мови статті.

Прізвища та ініціали авторів – слід розміщувати справа під назвою статті мовою статті, а також україн-
ською, російською мовами і транслітеровані латиницею.

Анотація – від 70 слів мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони 
відмінні від мови статті. Анотація повинна максимально точно відтворювати логічну структуру статті, в ній 
мають бути відображені всі суттєві ідеї автора. Текст анотації повинен вміщувати такі відомості: проблему, 
мету; методи дослідження; результати дослідження; висновки автора (оцінки, припущення, прийняті або від-
хилені гіпотези); шляхи практичного застосування результатів статті. Інформація в анотації повинна бути 
зрозумілою і цікавою, в тому числі й зарубіжному науковому співтовариству, яке, не знаючи української або 
російської мови, могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику 
і  рівень досліджень учених, що публікуються.

Ключові слова – мовою статті, а також українською, російською та англійською мовами, якщо вони від-
мінні від мови статті (їх має бути 3–7).

Текст статті – від 10 сторінок із висновками та перспективами подальших досліджень у цьому напрямі. 
Стаття має бути розміщена на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий 
інтервал – 1,3, поля: ліве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 2,0 см. Номер сторінки слід вказу-
вати внизу кожної сторінки оригіналу. Стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft 
Office Word. 

Усі рисунки і таблиці мають бути чіткими і зрозумілими та оформленими у програмі Microsoft Word або 
Microsoft Visio. Графіки, гістограми, діаграми в Microsoft Excel повинні бути доступними для корегування та 
надаватися окремим файлом. Формули слід подавати в редакторі формул Microsoft Equation або MathType. 
Текст, усі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені авторами. Загальноприйняті 
терміни, що часто зустрічаються в тексті, слід подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши її при першо-
му згадуванні.

Література (список використаних джерел) – оформлюється згідно з ДСТУ 7.1:2006.
Референції (див. п. 4.5).
Відомості про авторів трьома мовами (див. п. 2).
Текст: «Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався».
5.2. Стаття може надсилатися електронною поштою за адресою: md@hneu.edu.ua. Уся переписка з Ре-

дакцією здійснюється за цією ж адресою.
5.3. Автор також подає до редакції підписану авторську угоду. Для авторів з інших міст надсилається 

сканований варіант підписаної угоди.



5.4. Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводять, а також за роз-
міщення у статті даних, які не є предметом відкритої публікації. 

5.5. Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія. У текст статті без узгодження з автором 
можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення. Редакція залишає за собою право на оприлюд-
нення відомостей про статтю у вигляді коротких повідомлень і рефератів тощо. У разі передрукування мате-
ріалів посилання на збірник наукових праць «Управління розвитком» є обов’язковим.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

6.1. Відсутність, неповнота або невідповідне вимогам оформлення будь-якої складової інформації статті 
(даних про авторів,  контактної інформації, поштової адреси (для авторів, які мешкають за межами м. Харко-
ва), УДК або JEL Classification, тексту статті, списку використаних джерел / References і посилань на них),  
а також недостатні обсяги: статті (менше 10 сторінок), анотації (менше 70 слів), списку використаних джерел 
(менше 8 найменувань).

6.2. Відсутність у статті новизни та недостатня обґрунтованість наведених у ній розробок, висновків, ре-
комендацій.

6.3. Порушення правил цитування, наявність плагіату, велика кількість запозичень та низька оригіналь-
ність матеріалу статті.

6.4. Стаття вже була опублікована в будь-якому іншому виданні (включаючи електронні видання та ме-
режу Інтернет).

7. УМОВИ ОПЛАТИ

7.1. Оплата статті здійснюється автором(-ами) тільки після відповідного повідомлення Редакції щодо її 
прийняття до публікації в журналі та отримання від Редакції рахунку про сплату. Самостійно сплачені публі-
кації, що не отримали підтвердження та рахунку від Редакції, не враховуються. 

7.2. Вартість публікації з 1 січня 2016 р. складає 40 грн за 1 сторінку оригінального тексту, незалежно від 
того, наскільки заповнена сторінка.

7.3. Для іноземних авторів умови оплати розраховуються окремо з урахуванням вартості відправлення 
за кордон.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Управління розвитком» сподівається на плідну спів-
працю з авторами.


