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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Hocman F. 
Ing., PhD. 

Department of Finance, Faculty of National Economic 
University of Economics in Bratislava (Bratislava, Slovak republic) 

 
QUALITATIVE RATING AN ITS CONTRIBUTION TO RISK VALUATION 

 
Rating is an independent assessment whose goal is, on the basis of a complex analysis, to identify all the 

known risks of the evaluated subject as to how this subject is willing and able to play al its obligations on time and in 
the full amount.  A great advantage is its ability to provide rapid, quality and transparent information on the results of 
the independent assessment. A disadvantage of rating is the process of the mathematical analysis, which is 
automatically, executed using the data from the subject’s financial history and the setting of the evaluation indicators, 
while rating uses also external indicators in the assessment, and their development over time. 

Key words: evaluation, Moody, rating, risk. 
 
John Moody is considered as the founder of the rating evaluation, and it was 

he, who established the system for evaluating American railway securities. He 
created a relatively simple system based on marks. With these marks he designated 
individual classes to which he ranked American securities according to quantitive 
indicators. [4, p.14] By describing the risks of the railway company securities, 
Moody introduced a simple and useful aid. The rating became so popular that in 1909 
Moody founded a rating agency for the designation of financial tools. Moody’s 
Manual of Railroads and Corporation Securities was not his first publication. The 
very first work which he published was “Moody's Manual of Industrial and 
Miscellaneous Securities”. This manual was full of statistical and economic data on 
mining companies, the amount of their extraction and of the financial transfers of 
local governments. In a few months it was sold out, and its fame started to spread. He 
accordingly decided on the publication, “The Truth about Trusts: A Description and 
Analysis of the American Trust Movement” in 1904. Despite his cleverness and great 
success, the 1907 crisis forced Moody to sell his companies, together with the rights 
to his first book. After two years however he again published “Moody's Analyses of 
Railroad Investments” in which he not only gave a huge mount of data, but he also 
decided, in addition to current information on the companies and their financial 
situation, to publish also the state of their property, and to include predictions on their 
values in the future. 

There exist the wide scales of definitions for ratings, from which I have 
chosen: We can define a rating as an independent assessment of the capacity and 
willingness to pay their liabilities on time. [13, p.11] 

It is an independent evaluation of the risks connected with the project, 
transaction or company which is the subject of the rating assessment. It serves the 
objectification and standardization of the risks of the individual participants in a 
transaction, or the transaction itself. [3, p.6] A rating is a setting of the risk of not 
maintaining the liabilities following from the issuing of bonds or other obligations, 
carried out by an independent rating agency which assigns a corresponding rating 
grade to the issue (or the issuer), determines a corresponding rating grade, with the 

 10



mark as the expression of the ability of the subject or of the specific obligation to 
fulfil its debt obligations, that is to pay the principal and interest on time and in the 
full degree. [14, p.1] A rating therefore has the task of assessing the trustworthiness 
of a given entity from the financial point of view. It is then an evaluation on the scale 
of risk which represents the degree of maintaining future obligations. The definition 
according to Liška and Vinš raised from the characterization of a rating as an 
independent assessment whose goal is, on the basis of a complex analysis, to identify 
all the known risks of the evaluated subject as to how this subject is willing and able 
to play al its obligations on time and in the full amount. [14, p.5] A great advantage is 
its ability to provide rapid, quality and transparent information on the results of the 
independent assessment. We can classify a rating according to a variety of criteria. 

According to the assessed subject:  
 country rating – evaluation of the highest level from which derive the 

evaluation of the other entities in that state, 
 sovereign rating – a more narrow concept, by which is assessed only the 

activities of the government itself in the country, 
 municipal rating, 
 corporate rating. 

According to the evaluated debt instrument we can differentiate ratings into: 
 rating of securities with a fixed yield (debenture bonds, bills of 

exchange), 
 rating of syndicated debt, 
 rating of priority shares, 
 rating of structural financing, 
 rating of project financing. 

From a time standpoint ratings can be divided into short-term (a period of up to 
one year) and long-term (a period of from 5-10 years), and according to the subject of 
the rating we divide ratings institutionally (issuer, country, bank sector subject, 
insurance sector subject, financial institutions or business entities) or according to the 
instrument which it is assessing (debt instruments – shares, securities, mortgage 
bonds, government securities, communal securities). According to the criterion of 
publishing, a rating may be public (the results of the rating assessment are published) 
and non-public (the client does not agree with the publishing of the results of the 
rating assessment). 

For identification of the risks in public finances, of importance is the corporate 
rating or a rating granted to a macro-sphere subject or a micro-sphere subject which 
reflects their reliability and stability, and a rating of an issuer of securities, for which 
a public administration subject appears as their issuer – classification of the degree of 
ability to pay matured obligations connected to the specific type of security or other 
obligation. As a result of discovering the individual factors it is possible to establish 
the risk of effect on access to resources, the effectiveness of operations and also the 
effectiveness of the issue of the securities, the attitude of investors to the evaluated 
entity, savings on interest and the entry of third parties into the subject and its steps 
(public, business partners, higher bodies of state and public administration). Through 
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an evaluation of access to resources is discovered mainly the possibilities of gaining 
resources through credits on the domestic and international markets. If the indicator is 
high, access is not limited; this is accordingly a prediction of high willingness and 
ability to cover obligations in the established terms. By assessing the effectiveness of 
the issue, with the allocation of a rating degree there is better placement on the 
market, which can result in a higher issue premium in sales. In its assessment, a 
rating takes into consideration both financial and non-financial indicators, as opposed 
to audits. In this way it evaluates as a complex the entire environment and external 
effects, and so its response capacity is more effective. For a lower degree of rating the 
subscribers can demand a higher risk supplement. This is a disadvantage for the 
issuer, but at the same time may attract less cautious clients who are widening their 
portfolio by connecting different contracts. 

In the rating process, the name of the rating agency which performed the rating 
has great influence, since quantity and quality factors which may be viewed 
differently come into the assessment. The trustworthiness of the rating is therefore 
influenced by the perceptions of investors due to the agency’s degree of 
independence, history and status on the market. 

A rating evaluation arises from a scoring evaluation. In scoring, the evaluated 
indicators have only a quantity character. The financial standing of the evaluated 
subject therefore depend on the source of the data which the evaluated subject 
provides from its internal sources (previous economic results, the state of receivables, 
obligations), whereas predicted results are not assigned great weight. A disadvantage 
of rating is also the mathematical analysis, which is automatically executed after the 
setting of the evaluation indicators, while rating uses also external indicators in the 
assessment, and their development over time, so the differences which appeared in 
the application of methods and the behaviour of the assessed subject while ranking 
assesses the momentary situation. Therefore ranking is more useful for one-time 
deals or investment activities. A second support instrument for executing a rating is 
the audit. An audit is the process of obtaining provable information with the presence 
of auditor risk. [11, p.1] By this definition there is in the process of the audit itself 
defined the risk of an incorrect opinion of the auditor, expressed through the report, 
which is a significant error, or there is here a high degree of capacity to threaten the 
accuracy of the auditor’s statement. The audit is concluded by the statement of the 
auditor which gives a report in the evaluation judgment on whether the results which 
are the subject of his evaluation are or are not in conformity with the results which 
were published or will be published. On the basis of such a viewpoint it is therefore 
not possible to evaluate the risk possibility since the assessment itself has 
compounded in it certain elements of a self-assessment. 

The symbols of the results of the rating evaluation depend on the type and kind 
of assessment performed, in relation to the time segment for which the assessment is 
to be used. 

Arising from the new rules established in Directive of the European Parliament 
and Council 2006/48/ES from June 14, 2006 on starting and executing activities of 
credit institutions (Directive on Credit Institutions) and in Directive of the European 
Parliament and Council 2006/49/ES from June 14, 2006 on the Capital Adequacy of 
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Investment Companies and Credit Institutions (Directive on Capital Adequacy), 
which were projected into the Slovak Legal Code in Act no. 483/2001 Z. z. on Banks 
and on Amendments and Completions of certain acts, in the wording of later 
regulations, and in Act no. 566/2001 Z. z. on Securities and Investment Services, and 
on Amendments and Completions of certain acts, in the wording of later regulations, 
banks and security dealers are allowed to use ratings of recognized rating agencies 
and agencies for the support of export, for the purposes of the calculation of risk 
exposure by the standardized approach for credit risk. In National Bank of Slovakia 
Measure no. 4/2007 on Own Resources for Financing of Banks and Requirements of 
Own Resources for Financing of Security Dealers [7, p.2] are stated details on 
classification or determination of risk exposure pursuant to § 32 No. 3 of the Act on 
Banks, the rules for the use of ratings by recognized rating agencies, and the terms of 
the requirements for recognition, requirements for organization and administration, 
and details on other requirements for an agency. The purpose of this directive is to set 
the process for the recognition of rating agencies for the performance of the above-
stated activities on the territory of the Slovak Republic. 
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У статті досліджено теоретико-економічні засади формування взаємодії ринків праці та освітніх 
послуг. Наведено статистичний аналіз показників функціонування ринку праці з урахуванням особливостей 
його взаємодії із ринком освітніх послуг. Наведено модель міжчасового вибору індивіду, що ґрунтується на 
очікуванні майбутніх доходів.   
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Theoretical-economic base of the labour market and education service market formation are scrutinized in the 

article. Statistic analysis of the labour market functioning is given in accordance with the peculiarities of its interaction 
with education service market. The model of an individual's inter-time choice which is based on the future income 
waiting is given. 
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Постановка проблеми. Проблема взаємодії ринків праці й освітніх 

послуг Україні є актуальною та потребує розв’язання у найближчий час. Її 
вирішення має базуватися на виваженому теоретико-економічному підґрунті. У 
зв’язку з цим доцільно проаналізувати відповідні теоретичні надбання, які були 
розвинуті в межах різних економічних напрямів і шкіл.  

Згідно статистичних даних, ринки праці та освітніх послуг в Україні 
характеризуються наявністю таких негативних явищ, як безробіття (7,7% до 
економічно активного населення [1]), нижчий за середній рівень заробітної 
плати більшості населення (62% офіційно працевлаштованих працівників 
отримують менше 1920 грн. [1]), недостатній рівень соціальної захищеності, 
невідповідність частки працівників вимогам сучасного виробництва. 
Досягнення узгодженості інтересів суб’єктів ринків праці та освітніх послуг 
сприятиме розвитку наукомісткого виробництва, що є визначальним фактором 
в оцінюванні конкурентоспроможності країни, оскільки на сучасному етапі 
розвитку людства освітній, професійний, культурний і духовний рівень 
населення стає вирішальним фактором розвитку країн, а інвестиції у людину, 
що здійснюються переважно за допомогою інвестування у розвиток ринків 
праці й освітніх послуг, стають найбільш прибутковими, хоча в Україні ця 
тенденція ще не набула необхідного розвитку. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питанням взаємодії ринків 
праці та освітніх послуг присвячено багато уваги в роботах російських та 
українських учених, серед них С. Климко, О. Головінов, Е. Лібанова, 
О. Лук’янов, Н. Філіппова та інші. Зарубіжні вчені, що займаються цією 
проблемою – Д. Мінцер, Г. Беккер, Л. Туроу, Т. Шульц та інші. 
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Формулювання мети статті. Метою статті є розгляд теоретико-
економічних засад формування взаємодії ринків праці й освітніх послуг. Аналіз 
показників цієї взаємодії, обґрунтування міжчасового вибору індивіда в умовах 
очікування зростання майбутніх доходів після отримання вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначав академік 
А. Чухно, «наука та освіта виконують свої функції лише тоді, коли наукові 
розробки і підготовлені кадри використовуються в процесі виробництва. На 
жаль, і наша наука, і наша освіта дуже слабко пов’язані з ринком, з 
виробництвом, а тому реалізуються дуже повільно. Посилення зв’язку науки та 
освіти з ринком – умова зростання їх ролі у розвитку економіки, підвищення їх 
суспільно-економічної ефективності» [2, с.13] 

Значний внесок у розвиток концепції взаємодії ринків праці та освітніх 
послуг зробили економісти-класики (А. Сміт, Д. Рікардо та інші) через 
виявлення природи, причин і джерел багатства, зробивши гносеологічний 
стрибок від конкретних видів праці до праці взагалі як першоджерела багатства. 
Зокрема, тенденцію щодо розуміння необхідності освіти досліджували такі 
вчені, як Дж. С. Міль, В. Петті, Т. Мор, К. Маркс, А. Маршалл, Ф. Хайєк. 

У контексті дослідження взаємодії ринків праці та освітніх послуг 
продуктивною є методологія економічної теорії Карла Маркса. З позицій 
марксистського підходу, для здійснення процесу виробництва необхідно два 
фактори – засоби виробництва і робоча сила, але оскільки предметом 
дослідження К. Маркса був не технологічний, а суспільний бік виробництва, 
тобто виробничі відносини, то основну увагу він концентрував на аналізі 
соціально-економічних форм, в яких ці фактори виступали при різних способах 
виробництва. Робоча сила як здатність людини до праці при капіталізмі набуває 
соціально-економічної форми найманої робочої сили, що належить її власнику-
працівнику. Властивість створювати нову вартість у процесі праці принципово 
відрізняє робочу силу від всіх інших ресурсів, забезпечує її ключове значення у 
суспільному виробництві. Ринок праці у «Капіталі» К. Маркса характеризується 
як особливий підрозділ товарного ринку [3, с.74]. Щодо ринку освітніх послуг, 
то у дослідженнях К. Маркса цьому питанню не відводилося значної ролі, але в 
той же час ним виявлено теоретичну основу економічної ролі освіти. Карл 
Маркс розглядав питання, що відносяться до проблеми зайнятості населення, 
через взаємодію попиту на працю з боку роботодавця та пропозиції праці з боку 
працівника. Якщо робоча сила є товаром лише в руках продавця, тобто 
найманого працівника, то капіталом вона стає лише в руках її покупця – 
капіталіста, якому вона дістається на тимчасове користування.  

Маржиналісти (А. Маршалл, Ф. Візер, Л. Вальрас) з позицій 
суб’єктивістсько-психологічного підходу почали розглядати людину як носія 
тільки певної індивідуальної психології, без урахування соціальних аспектів її 
життєдіяльності. Вони вважали, що ринок праці, як і всі інші ринки, діє на 
основі цінової рівноваги, і основним ринковим регулятором виступає ціна 
робочої сили (заробітна плата). Оскільки не коректно говорити про зміну 
зарплати у точній відповідності до коливань попиту та пропозиції, 
прихильники цієї концепції посилаються на деякі недосконалості ринку, що 
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приводять до невідповідності їх теорії реальній економічній дійсності. До таких 
недосконалостей відносять вплив профспілок, встановлення державою 
мінімальних ставок заробітної плати, відсутність необхідного обсягу інформації 
тощо. 

У вченні А. Маршалла закладено основи взаємодії ринків праці та 
освітніх послуг з точки зору неокласичного напряму сучасної економічної 
думки щодо поведінки споживача і виробника. Взаємодію ринкових суб’єктів 
відображає користніша парадигма мікроекономічного аналізу. З точки зору 
неокласиків, втручання у природний процес ринкової саморегуляції буде його 
порушенням. Зв’язок поколінь (вплив освіти батьків на майбутнє дитини) 
дослідив А. Маршалл. Він, подібно А. Сміту, ґрунтовно порівнював прибуток 
від праці кваліфікованого і некваліфікованого працівника; розглядав важливість 
освіти не лише для людини особисто, а й в цілому для країни [4, с. 294].  

Досягненням А. Маршалла стало й дослідження взаємозв’язку рівня 
освіти робочої сили та її конкурентоспроможності. На його думку, чим вища 
мобільність робочої сили, чим старанніше батьки обирають вигідні професії 
своїм дітям, чим скоріше працівники пристосовуються до умов, які 
змінюються, тим більш конкурентоспроможні вони на ринку праці [5, с. 266-
275]. 

Кейнсіанська економічна модель (Дж. М. Кейнс, Р. Гордон) виходила з 
того, що ціна робочої сили (заробітна плата) є негнучкою. Ринок без 
державного регулювання забезпечує лише рівновагу неповної зайнятості, і 
контроль щодо регулювання ціни робочої сили має також здійснюватись ззовні.  

Монетаристами (серед них М. Фрідмен, Г. Шварц) введено поняття 
певного природного рівня безробіття, який відображає структурні 
характеристики ринку праці. Це робить ціни на ньому негнучкими, й такими, 
що заважають його нормальному функціонуванню, збільшуючи нерівновагу та 
безробіття.  

В 70-х роках 20 ст. виникла можливість оцінити розвиток творчого 
потенціалу людини, гуманістичну спрямованість її устремлінь. Людський 
фактор висувався на перший план теорією людського капіталу, розробленій 
американськими економістами Г. Беккером, Т. Шульцом, Дж. Мінцером. За 
теорією людського капіталу, вкладення коштів у людину здійснюються з метою 
підвищення її здатності отримувати доходи у майбутньому. Це вкладення в 
освіту, професійне навчання, міграцію та охорону здоров’я. У той час як 
вартість та інвестиції у фізичний капітал легко визначити, людський капітал 
оцінюється через майбутні очікувані доходи.  

Для їх оцінки можливо використовувати адаптовану модель міжчасового 
вибору І. Фішера [6, с.332-343] та модифіковане рівняння Дж. Мінцера [7, с.71-
72]. За вихідними даними моделі міжчасового вибору, І. Фішер виходить з того, 
що домогосподарства, які здійснюють заощадження, порівнюють поточне 
споживання з майбутнім. Так, вони відкладають певну суму грошей з 
очікування, що це призведе до підвищення можливостей їх споживання у 
майбутньому.  
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Пропонуємо розглянути дану модель, виходячи з того, що індивід, який 
представляє домогосподарство і входить до складу економічно активного 
населення, обирає між споживанням благ у поточному періоді та споживанням 
більшого обсягу благ, який може йому дозволити доход, отримуваний ним 
після збагачення його знань. Мінімальною вимогою для виходу індивіда на 
ринок праці є наявність середньої освіти. Припускаємо, що споживач обирає 
відкладення певної частини поточного споживання на певний період, віддаючи 
перевагу навчанню у закладах професійно-технічної чи вищої освіти, тобто на 
користь інвестування в свій людський капітал. Майбутні очікувані доходи, 
тобто майбутнє споживання можна розрахувати за допомогою рівняння 
Дж. Мінцера, який дослідив, що заробітна плата індивіда виражає лінійний 
регресійний зв’язок з тривалістю освіти, наявним досвідом та іншими 
факторами, які впливають на заробітну плату: стать, місце проживання тощо з 
урахуванням випадкової складової:  

2
0 1 2ln SY S X X              (1) 

де Y – заробітна плата індивіда у фіксований проміжок часу, 
S – тривалість навчання індивіда, 
Х – досвід роботи індивіда, 
ε – випадкова складова, 
β0, βs, β1, β2 – регресійні коефіцієнти.  

Бюджетне обмеження індивіда являє собою можливості переключення 
поточного споживання (С1) на майбутнє (С2).  

Гранична норма міжчасової переваги становить:  
2

1

C
MRTP

C





      (2) 

У класичній моделі нахил міжчасового бюджетного обмеження дорівнює 
залежить від ставки позикового відсотку (чим він вище, тим більше кут нахилу 
прямої міжчасового бюджетного обмеження). Але, оскільки індивід не 
заощаджує, а інвестує свої кошти в освіту, він розраховує, що очікувані 
майбутні доходи дозволять відшкодувати всі витрати, тобто інвестиції. 
Вираження майбутнього споживання через рівняння Дж. Мінцера матиме 
наступний вигляд:  

2ln ln
C

Y
T

       (3) 

2ln ln lnC T Y        (4) 

2ln ln lnC Y T       (5) 
ln ln

2
Y TC e        (6) 

2
0 1 2 ln

2
S S X X TC e           (7) 

де С2 – майбутнє споживання,  
Т – термін навчання у вищому навчальному закладі, 
e – основа натурального логарифма. 
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Таким чином, взаємодія ринків праці та освітніх послуг на мікрорівні 
виявляється через зв’язок інвестицій потенційного працівника у вищу освіту та 
його майбутніх доходів з урахуванням ціни відповідної кваліфікованої праці у 
визначеному секторі ринку праці.   

Стан сучасного ринку праці в Україні, його структура та динаміка 
характеризуються такими показниками: зареєстрована кількість безробітних на 
2013 рік (571,6 тис. осіб) порівняно із 2010 роком (544,9 тис. осіб) зменшилась 
на 5%. Загальна потреба підприємств у працівниках зменшилась на 25%, 
потреба в працівниках, які повинні мати вищу чи спеціальну освіту – 74,3% [1].  

Рівень безробіття, порівняно із 2010 роком серед осіб, які мають повну 
вищу освіту підвищився на 4,41%, рівень зайнятості осіб з повною вищою 
освітою скоротився, він становить 5688,1 тис. осіб, в той час як зайнятість осіб 
з базовою вищою освітою дорівнює 177,8 тис. осіб, що свідчить про небажання 
людей зупинятись на отримані рівня бакалавра, та розумінням того, що на 
ринку праці більш потрібні дипломовані фахівці-магістри [1].  

Відсоток зареєстрованих безробітних серед осіб з вищою освітою (20,9%, 
зростання на 5%) є дещо більшим за відсотком осіб, які мають повну загальну 
освіту (18,6%, скорочення на 7%). Актуальність питання посилення взаємодії 
ринків праці та освітніх послуг підтверджує також показник економічно 
неактивного населення, серед якого частка осіб з повною вищою освітою 
становить 14,1% (1652,7 тис. осіб, зростання на 3,11%), а частка осіб з повною 
загальною освітою – 50,24% (5890 тис. осіб, зростання на 16,51%). Нажаль, 
проблема загострюється й тим, що в Україні скорочується кількість студентів, 
які навчаються у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (на 19% порівняно із 2010 роком) 
та, відповідно, кількість випускників.  За даними Державної служби зайнятості 
України за 2013 рік кожна четверта вакансія, що пропонувалась – це робота з 
мінімальним розміром оплати праці (1218 грн на 2014 рік). Попит на 
висококваліфіковану робочу силу майже в 10 разів перевищував попит на 
некваліфіковану робочу силу. А на кожне вакантне робоче місце приходиться 
навантаження в середньому 10 незайнятих осіб [1]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ринок праці і ринок 
освітніх послуг є керованими з боку держави. На неї, як на спеціальний 
інститут суспільство покладає завдання створення умов для ефективного 
ринкового регулювання та розв’язання супутніх мікро- та макроекономічних 
питань щодо оптимізації взаємодії ринків праці та освітніх послуг. 
Ефективними важелями державного регулювання виступають правове, 
організаційне, економічне, соціальне та інформаційне забезпечення, належним 
чином зафіксоване й закріплене у відповідних нормативно-правових актах. 
Створення та реалізація соціально-орієнтованої політики сприятиме фінансовій 
стабілізації країни, дозволить скоротити рівень безробіття та підвищити 
загальний рівень життя населення. При цьому необхідно враховувати 
співвідношення вартості вищої освіти та очікуваних доходів від її отримання.  
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АНАЛІЗ КУРСОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Розглянуто курсоутворюючі чинники на валютному ринку в Україні. Проаналізовано їх вплив, як 

фактор зовнішнього середовища, на функціонування суб’єктів господарювання. Дано висновки стосовно 
проведеного дослідження. 

Ключові слова: інфляція, курс валют, купівельна спроможність, міжбанківський ринок. 
 
The exchange rate making factors at the currency market in Ukraine are considered. Their influence is 

analysed, as a factor of environment, on functioning of subjects of menage. Conclusions of the research are given. 
Keywords: inflation, the exchange rate, purchasing power, interbank market. 

 
The rate of inflation, as one of factors of environment, plays a key role in the 

functioning and development of national economy. It depends on a few factors: 
growth of amount of money, rates of speed’s change of amount of money turnover 
and rates of change of production amount. 

The rates of inflation are determined by an expert way within the framework of 
macroeconomic analysis. Due to the opinion of specialists of  World Bank [1], since 
2008 there have been rise of economy in Ukraine, that reduced the rate of  inflation of 
consumer prices (look at the picture 1). In 2013 there was even deflation at the level 
of «- 0,28» in Ukraine, that could not be positively represented on purchasing power 
of citizens of Ukraine. 

 

 19

http://www.ukrstat.gov.ua/


Picture 1. Inflation of consumer prices in Ukraine, (annual %), [1] 

 
However, Ukraine economy of this year is in an extraordinarily difficult 

situation. Annexation of AR of Crimea, military conflict in the leading industrial 
regions of the country, destruction of balance of the financial system, create an 
extraordinarily negative background for the development. According to that, 
Government of Ukraine, making alteration in Law of Ukraine «About the State 
budget of Ukraine for 2014», made the prognosis of price rise at the user market to 
19,5% (till  December) [8]. In opinion of specialists of ICF on 16.07.2014 the price 
rise at the user market in Ukraine will be 19% (till December). Such high inflationary 
expectations will induse the citizens to restrain from excessive charges. An increase 
rate of inflation will "eat" the turnover means of enterprises of different patterns of 
ownership that will result in the decline of their liquidity. 

And according to that, unreasonable exchange rate of currencies may not only 
influence on the liquidity of enterprises, but also will able to cause the uneffective 
distraction of forces and resources for overcoming of its oscillation. As it is shown on 
the picture 2, the dynamics of exchange rate of hryvnya in relation to the dollar of the 
USA began to change on February, 6, 2014, when National Bank of Ukraine (NBU) 
passed to the flexible exchange rate, that will be set on the basis of average market  
rate at the interbank market [4]. 

At first business and experts perceived it as approaching of official rate to the 
real, that went down in 56 copecks from the beginning of the year to February, 6. 
(8,710 UAH / USD) at the interbank market [5]. The package of temporal limits, that 
was set at the same day on the currency market, talked about behalf of this 
supposition that was made to restrain demand for foreign currency. But it appeared to 
be turning point in the work of currency market. 

For small interval of time NBU succeeded to stabilize and even to strengthen 
the exchange rate of national currency thanks to direct interventions at the currency 
market, where National Bank extinguishes natural currency disbalances that are 
formed in our economy. As a result of such actions, gold-value backlogs were 
minimised quickly, that induced NBU to buy actively the currency profit yield of 
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exporters, proposing exchange rate higher than it was at the interbank currency 
market at that time. In particular, from 18 to July, 22, 2014 NBU bought 80 mln 
dollars of the USA from the state Ukreximbank. As workers of Treasury  say, 
agreement was accepted in 3 copecks more expensive (for 11,7101 hryvnya for a 
dollar) than dollar was sold in that day at the interbank market, thus maximum 
quotation was set in a size 11,7 hryvnya for a dollar [3]. 

 

 
Picture 2. The dynamics of the exchange rate of hryvnya in relation to the dollar of  

the USA [2] 
 
National currency began to fall in price headily and on August, 27, 2014 it has 

reached the maximal value [2]: 
- 13,891 UAH / USD is  the exchange rate of NBU; 
- 14,236 UAH / USD is the  exchange rate at the interbank market. 
However, instead of reaction on the speculative playing at the interbank market 

National Bank began to reduce an official currency national exchange rate, that in the 
morning on August, 12, 2014 passed the limit of 13 hryvnyas for a dollar [2]. On the 
background of it, the Head of the National bank of Ukraine Valeriya Hontaryeva 
declared: «Retaining of inflation is possible through inflationary target.1 If there 
weren’t war, we could fully pass to full-scale inflationary target in twelve months. 
Taking into account military operations, it might occupy from 12 to 18 months» [7]. 
And she added, that NBU would build the monetary policy on its own and make 
forecasts independently. 

Table 1 
Registration rate of the National bank of Ukraine [6] 

Period % annual Period % annual Period % annual 
17.07.2014 12,5 23.03.2012 7,5 12.08.2009 10,25 
15.04.2014 9,5 10.08.2010 7,75 15.06.2009 11,0 
13.08.2013 6,5 08.07.2010 8,5 30.04.2008 12,0 
10.06.2013 7,0 08.06.2010 9,5 01.01.2008 10,0 

The acceptance of Resolution № 417 «About regulation of money credit 
market» from July, 15, 2014 testifies intentions of NBU properly to perform the basic 

                                                 
1 Inflation targeting (inflation targeting) is the monetary mode that envisages responsibility of central bank for the 

observance of  the proclaimed value of official index of inflation (target) during a certain period. 
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duty in relation to providing of currency stability in two ways, [6], due to that the 
registration rate of refunding rises from 9,5 to 12,5 (look at Table.1). 

Id est, changing the dimensions of registration rate, NBU gives asignal to the 
market participants about the orientation of monetary policy. Probably,  in the nearest  
future the lending  rates of commercial banks will grow. As a result, it will cause the 
increase of cost of goods, works and services, that will influence on purchasing 
power of simple citizens of  Ukraine. For this reason, settling of rates of inflation and 
watching out of the exchange rate of national currency is necessary condition of 
analysis of economy environment of activity of economical subjects. 
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PROBLEMS OF MARKET CONSULTING SERVICES IN THE CONTEXT 

OF ECONOMIC SECURITY 
 
Problems of forming consulting services market in Ukraine are determined. Trends in changing key indicators 

of scientific and technological security that depend on the level of information support of science, technology and 
innovation activity are analyzed. The preconditions and the main trends of scientific and technical consulting in 
Ukraine are studied.  
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Distribution and development of consulting in Ukraine are related primarily to 

the need of rapid implementation of new theoretical developments in the field of 
economics and management into business practice. Growing demand for 
management consulting is caused by an increase in the level of complexity of 
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manufactures in terms of post-industrial economy, increased commercial and 
technical risk, strengthened role of innovation as a key factor in the competitiveness 
of enterprises, the need to obtain adequate and critical evaluation of the company’s 
activity by an independent highly skilled specialist in order to improve the efficiency. 

The most important reasons for the rapid development of management 
consulting and increased demand for consulting services in the global market include: 

1) the general trend of globalization of business, which contributes equally to 
demand for consulting services both among the transnational corporations capturing 
new markets, and in the newly established companies that seek to be positioned in the 
global market;  

2) the possibility to use the ideas and talent of a consultant as a competitive 
advantage in the market struggle;  

3) the need for the introduction of information technologies that can 
significantly improve the performance of the company [1, p.15]. 

The need to build a "Knowledge Economy" and the increasing computerization 
of society reinforce the relevance of new inputs, which are information and 
knowledge related to technological development. These factors exceeded the total 
value of traditional resources and actively involved in the economic cycle, especially 
in countries with transition economies, which create competitive advantage and 
generate additional revenues and reserves of social and economic development. 
Therefore, the development of consulting services in Ukraine should focus on 
strengthening the knowledge-based component that will help to optimize the use of 
scarce resources in the country, maximizing profit of enterprises through the use of 
information resources. 

Among the constraints of Ukrainian consulting market significant is aborted 
regulatory framework of governing consulting activities, the lack of Ukrainian 
qualifier of consulting services, low business culture of a society. Lack of reliable 
information on the consulting services market not only creates the conditions for the 
poor quality of competition, but does not allow potential customers to focus on this 
market. 

The main problems of advisory services in Ukraine also assign: lack of 
structure and disparity of various segments of demand; unfair competition; lack of 
coverage of privacy and trade secrets; shortage of qualified professionals; low 
solvency and low demand for intellectual services; questionable quality of consulting 
services. 

The most advanced types of consulting services are managerial, financial, 
investment, legal, marketing and IT consulting. Given the increasing role of 
innovation in shaping an economy based on knowledge, the urgency of the 
development of infrastructure for the provision of services for high technology 
products market analysis, assessing the risks of innovation project’s realization, 
making a grounded choice of the most promising product and technological 
innovation, finding buyers and sellers of scientific and technological developments at 
various stages of the life cycle of technology. Accordingly, the development of 
scientific and technical consulting has become an important area of public policy, not 
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only in the field of innovation, scientific and technological activities, but also 
supporting companies that provide intensive services. 

Sophistication of these knowledge-intensive services directly affects the level 
of scientific and technological security. Entities’ awareness of the presence of new 
scientific and technological developments in the market, the ability to obtain 
information about the feasibility of innovation and introduction of new products into 
market greatly affect the performance of innovation, which are indicators of scientific 
and technological security. In particular, in 2013 the share of firms that introduce 
innovations in the total number of industrial enterprises was 13.6% in Ukraine. The 
value of this parameter does not meet the criteria of economic security, as the 
threshold is set at 50%. 

Despite the increase in the share of innovative enterprises in the total number 
of industrial enterprises from 11.5% in 2003 to 13.6% in 2013, the share of 
innovative products in total industry in 2013 decreased almost by half compared to 
2003 – up to 3.3%. Thus there is a significant decrease in activity implementation of 
advanced processes in the industry (from 2510 in 2011 to 1576 in 2013) [2]. This can 
be explained by the lack of information of managers on the market innovative 
products, so that they tend to reduce R&D market risks and introduction of new 
technologies and innovative products. This leads to the fact that businesses 
implement technologies and establishing of innovative products that are in the final 
stages of the life cycle, and in the short term lose the innovativeness. 

Thus, the state of scientific and technological component of economic security 
varies substantially depending on the level of scientific and technological 
infrastructure and innovation, which determines the degree of formation of scientific 
and technological development and the density of relationships between donors and 
recipients of innovations. In this regard, the role of consulting services is increasing, 
including scientific and technical consulting, in providing scientific and technological 
security. 

Knowledge-intensive services, which are accounted by the State Statistics 
Service as "professional, scientific and technical activities" [3, p. 22], consist 13.7% 
in total sales of services in Ukraine in 2013. Negative tendency in reducing the share 
of knowledge-intensive services in total services rendered is characteristic, as the rate 
was 15.5% in 2010. 

The largest proportion of the structure of services in professional, scientific and 
technical activities in 2013 is the activity in the fields of law, accounting, architecture 
and engineering, technical testing and analysis, consulting on management (46.06%), 
promotional activities, and researching situation on the market, other professional, 
scientific and technical activities (43.9%). The share of services in research and 
development has been constantly decreasing, and in 2013 was only 10%. 

The need for development of scientific and technical consulting updates the 
study of the market of knowledge-based information services. According to the 
information of the Investment Consulting Group "Astarta-Tanit", capacity indicator 
of consulting services market in Ukraine has changed its downward trend on 
increasing after 2010 (Figure 1). 
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Figure 1. The capacity of consulting services in Ukraine (2007-2013) [4] 
 
Although the annual growth rate of the market in 2011-2013 somewhat lower 

compared to the rate of reduction in the market during 2007-2010, a relatively stable 
growth of market capacity has been established. The positive trend of growth in 
knowledge-intensive services should be noted. Thus, according to the data of the 
State Statistics Service of Ukraine, the volume of sales of services from professional, 
scientific and technical activities increased to 49.08 billion USD in 2013 compared to 
39.68 billion USD in 2010 [3, p. 22]. 

Given the relative increase of the advisory services market capacity and 
increase of volumes of sales of services from professional, scientific and technical 
activities, we can conclude the presence of basic prerequisites of scientific and 
technical consulting in Ukraine. Consequently, actual future research directions are 
defined as: determining the structural characteristics of scientific and technical 
consulting services; identification of problem of high-tech consulting services; 
identification of key risks and threats arising from aborted advisory services, and 
determining their impact on the level of scientific and technological security; 
institutional development of tools to support scientific and technical consulting in 
Ukraine with regard to the criteria of economic security. 
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КРАХ ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМИ 
 

Проведене дослідження пропонує прозорі рекомендації для економічної політики: лібералізацію 
економічного середовища, боротьба з корупцією, відмова від торговельного протекціонізму тощо. Разом з тим 
певні труднощі може створювати те, що зменшення урядових видатків матиме інфляційний вплив. 

Ключеві слова: лібералізація , інфляційний вплив, девальвація.  
 
The study offers a clear policy implications: the liberalization of the economic environment, the fight against 

corruption, denial of trade protectionism and more. However, some difficulties may establish that reducing government 
spending will be inflationary impact.  

Keywords: liberalization, the inflationary impact of devaluation 
 
На сьогодні в Україні все більшої актуальності набуває проблема краху 

вітчизняної економічної системи, що спричинило економічну, соціальну, 
інвестиційну , інформаційну, політичну кризу. 

Економічна криза, що спричинила негативну ситуацію в економіці 
країни, призвела до руйнування матеріально-технічних баз у всіх галузях.  

Сучасні економічні реалії в Україні вимагають від держави ефективної 
соціальної політики, економічної політики, інвестиційної політики, 
інформаційної політики. 

Проблема розвитку знаходяться в центрі уваги багатьох учених-
економістів, політологів, філологів. Дослідженню цих проблем присвячено 
праці закордонних і вітчизняних вчених. Протягом останніх десятиліть 
опубліковано чимало наукових робіт, у яких обґрунтовується зростаючої ролі 
інфляції в соціально-економічному розвитку країни. Але разом з тим проблеми 
краху вітчизняної економічної системи з позиції комплексного підходу до 
вирішення стратегічних державних завдань, на наш погляд, потребує 
подальших досліджень. 

Проте недостатнє висвітлення в економічній літературі проблем краху 
вітчизняної економічної системи обумовили вибір теми статті. 

Основним завданням дослідження, результати якого наведені в статті, 
було підтверджень результатів інших досліджень, що сприятливими для 
зниження інфляції є гарантії прав власності, боротьба з корупцією, свобода 
підприємницької діяльності, лібералізація зовнішньої торгівлі та фінансового 
ринку. Водночас інфляцію підвищують вищий рівень фіскальної свободи 
загалом та збільшення урядових видатків зокрема. 

Повний, безпрецедентний провал «ринкових реформ» останнього 
двадцятиліття в Україні та ряді пострадянських країн і в той же час небачені до 
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цього часу успіхів ринковому реформуванні Китаю, В’єтнаму та ряду інших 
держав» створюють складні проблеми для традиційних економічних теорій» [7, 
с.24]. 

Ще в далекому 1994році новообраний тоді Президент України Л. Кучма 
влучно зазначив: «Те, що сталося з економікою України, не має історичних 
аналогів» [2,с.28]. 

Характер процесів та домінуючих тенденцій, що мали місце всі ці роки, 
не дають підстав для більш оптимістичних оцінок як нинішньго стану 
української економіки та соціальної сфери, так і прогнозів щодо перспектив їх 
розвитку як в найближчому, так і більш віддаленому майбутньому. Це спонукає 
звертатися не лише до оцінок поверхових процесів і форм прояву змісту 
реформ та засобів, інструментів їх здійснення, а й до аналізу вихідних, 
фундаментальних принципів та теоретичних засад, на яких вони здійснюються. 
«Якщо б з економічною теорією реформ, зазначає Нобелівський Лауреат Дж. 
Стігліц, все було благополучно, то те ж саме було б із політикою» [6 ,с.28].  

Характер процесів та домінуючих тенденцій, що мали місце всі ці роки, 
не дають підстав для більш оптимістичних оцінок як нинішнього стану 
української економіки та соціальної сфери, так і прогнозів щодо перспектив їх 
розвитку як в найближчому, так і більш віддаленому майбутньому. Це спонукає 
звертатися не лише до оцінок поверхових процесів і форм прояву змісту 
реформ та засобів, інструментів їх здійснення, а й до аналізу вихідних, 
фундаментальних принципів та теоретичних засад, на яких вони здійснюються. 
«Якщо б з економічною теорією реформ, зазначає Нобелівський лауреат Дж. 
Стігліц, все було благополучно, то те ж саме було б із політикою» [6 ,с.28]. 

Гривня продовжує слабшати відносно долара та інших 
вільноконвертованих валют про такий прогноз, ще у 2012р. у м. Львові було 
повідомлено головою Української Національної Консервативної партії, 
професором Національної академії управління, Олегом Соскіном. 

«Поступово справджується мій прогноз про те, що недолуга політика 
уряду Азарова і провальна монетарна політика голови Нацбанку Арбузова  
приведе до фінансового краху України. Дивно та смішно читати коментарі 
різних експертів, аналітиків, представників державних структур і банківських 
кіл, які запевняють пересічних українських громадян, що їм піде на користь 
девальвація гривні, що в результаті девальвації національної  валюти, тобто 
суттєвого її по слабшання відносно долара , призведе до покращення експорту, 
зменшення імпорту, що це знизить вартість кредитів для економіки. Чого 
більше в таких коментарях-невігластва чи продажності? Зрозуміло, якщо хтось 
і виграє від девальвації національної валюти України, то лише мільярдери, такі 
як Ахметов, Пінчук, Коломойський, Ярославський, Фірташ, які є власниками 
сировинних підприємств України , металургійних, хімічних тощо. А програють 
від девальвації, знецінення гривні, мільйони українських громадян. Тому що 
вони отримують заробітну плату і всі доходи в гривнях….» [5].    

Оскільки дефіцит торгового балансу України збільшується, то зрозуміло, 
що всі контракти на імпорт укладаються в доларах та євро, а сума в гривнях 
прописується відповідно курсу вільноконвертованих валют.  
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Вивчаючи ряд матеріалів по темі дослідження, як українських, так і 
іноземних вчених ми прийшли до висновку, і це ми можемо твердо анонсувати, 
що проводячи аналіз як на макрорівні, та і на мікрорівні, не можна було не 
зауважити, що наша країна, тобто Україна , приречена, була  до краху на всіх 
рівнях ще з 2000 р. А привели до такого стану ми самі. Вивести країну, із кризи, 
можна. А чи всі хочуть це ? Кому вигідно, щоб українська економіка падала? 

Девальвація гривні означає, що ціни на імпортні товари підвищаться на 
рівень девальвації і навіть більше. Не секрет, що контракти, які укладаються на 
січень-лютий передбачають курс гривні відносно долара щонайменше 1:10, 
відповідно всі ці товари прийдуть в Україну щонайменше на 25 % дорожчими, 
ніж вони були до цього. А якщо додати, що України є величезним імпортером 
російського газі і нафти та інших сировинних товарів, то зрозуміло, що ціна в 
гривні на всі ці товари зросте на порядок [5]. 

Очевидно, що заробітна плата, пенсії та соціальні виплати не зростуть на 
20-25%, вони залишаться такими, як були, а може й зменшаться. Купівельна 
спроможність людей зменшиться. До того ж Національний банк в результаті 
корупційної політики його керівництва шаленими темпами втрачає 
золотовалютний запас, який належить всій Україні, тому ми повинні говорити 
про те, що крах-фінансово-економічної і валютної системи України неминучий 
[5]. 

Все про що ми могли колись, тільки догадуватись, на сьогодні експертами 
з’ясовано,  що в рейтингу «економічного песимізму» Україна посіла четверте 
місце. Жити стає все веселіше і веселіше, причому по всіх фронтах. 
Опалювальний сезон не за горами, але з трьох напрямків, за якими Україна 
отримує газ з Європи, два виявилися перекриті. Минулого тижня Україна 
перестала отримувати реверсний газ з Польщі та Угорщині. Зниження обсягів 
поставок європейським партнерам «Газпром» пояснив закачуваннями в 
газосховища напередодні зими. 

Країну повільно охоплює доларова паніка, люди вважають, що купуючи 
долари, врятуються від знецінення гривні. 

За рік банки втратили 30% валютних вкладів населення і продовжують їх 
втрачати, - констатує президент Українського аналітичного центру Олександр 
Охрименко. - НБУ намагається пояснити це військовими подіями на Сході 
України, але це помилкова думка. Великий відтік депозитів спостерігається в 
Києві, Львові, Дніпропетровську, Харкові та Одесі, які не мають відношення до 
АТО. Так що в даній ситуації АТО - це, швидше, психологічний фактор. А є ще 
й економічні фактори, що залежать від НБУ і чинної влади і негативно 
впливають на валютний і банківський ринок України.  

Останнім часом НБУ прийняв ряд нормативних документів, які фактично 
змінюють правила роботи валютного ринку, на думку експертів. В результаті 
він трансформується в модель валютного ринку 90-х років. Фактично на даний 
момент в Україні НБУ сформував два ринки: офіційний і «чорний». Банки 
виставляють на продаж валюту по курсу 12,9 грн, але купити валюту за таким 
курсом нереально, а «чорний» ринок продає валюту по 14 грн. в будь-яких 
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кількостях. І ця різниця в одну гривню забезпечує великий дохід валютним 
спекулянтам [4]. 

І, наприклад, якщо тобі надіслали з-за кордону переказ, мусиш продавати 
за цим здирницьким курсом. Бо у валюті видавати заборонено.  

А тепер порахуймо. У серпні банки купили в населення валюти на 384 
мільйони доларів. Врахуйте маржу, наприклад, між 14,2 і 12,5- матиме 650 
мільйонів гривень чистого заробітку. І все це - на чорному ринку,  без сплати 
якихось податків.  

Хто заробляє на грі курсів і чому квітне «чорний валютний ринок»? 
Власне кажучи, сьогодні ми повертаємось в 90-ті, коли розвивався тіньовий 
ринок. Курс, підриває не лише війна. Частина депутатів та урядовців, на нашу 
думку, мають до таких схем прямий стосунок. НБУ в серпні купив 
держоблігацій на астрономічну суму -44, 8 млрд. грн.  

Ще один доказ того, що ситуація в економіці критична. Дії Національного 
банку вказують на величезний дефіцит бюджету, який потрібно терміново 
закрити коштами НБУ, переказавши гроші уряду. Потім залучають кошти в 
МВФ та інших донорів, і що вищий буде курс долара, то уряду вигідніше. 
Фактично за економічний провал розраховуються пересічні громадяни 
девальвацією та інфляцією й загальним зубожінням[8, с.6]. 

В кінці вересня Національний банк оголосив, що буде стабілізувати курс 
гривні, запровадивши на міжбанківському валютному ринку інститут маркет-
мейкерів. Цей механізм, полягає втому, що визначать 15 великих банків, через 
які проходять основні потоки торговельного експорту та імпорту, тобто вони 
будуть основними покупцями та продавцями на ринку. Тільки вони 
торгуватимуть валютою, себто маленькі банки будуть купувати валюту у них. 
Бо досі спостерігалось, що малі банки до обіду розхитували міжбанківський 
ринок. 

Донині не існує єдиної думки про ступінь втручання держави в соціальну 
сферу за умови побудови соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Прихильники активного втручання в соціальну сферу доводять об’єктивну 
необхідність соціального реформування суспільства, що означає обов’язок 
держави проводити соціальну політику, а також вирівнювати «соціальні 
нерівності» [1, с.700]. Противники створення соціально орієнтованої ринкової 
держави вважають, навпаки, що згладжування «соціальної нерівності» 
призводить до порушення законів ринку, обмеження прав громадян  до 
створення окремого пасивного класу населення, які покладаються на допомогу 
держави і не бажають створювати вільну конкуренцію на ринку [3,с.243]. 

Оскільки будь-яка держава, що прагне отримати статус з соціально 
орієнтованою ринковою економікою, має вирішити три стратегічні питання: по-
перше, ліквідувати бідність і забезпечити стабільне зростання рівня і якості 
життя населення; по-друге, гарантувати економічну, правову, а також соціальну 
безпеку і стабільність; по-третє, спрямувати економічну політику 
держави(бюджетно-податкову, грошово-кредитну, інвестиційну) на реалізацію 
соціальної функції держави [3,с.243]. 
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На сьогоднішній час робити прогнози, щодо швидкого виходу України із 
фінансової-економічної сфери, політичної,  інвестиційної, а особливо із 
соціальної і інформаційної кризи-справа невдячна. Надто вже багато 
непередбачуваних факторів впливає на майбутнє нашої країни. 

Але треба свою увагу нашим політикам зосередити на таких реформах: 
1. Курс валют та монетарної політики. Тут реформи будуть ефективними 

лише у разі чіткої довготермінової стратегії контролю курсу валют, 
зокрема вартості власної валюти, та прийнятті плаваючого курсу долара. 

2. Фінансовий сектор. У цьому напрямку Україні потрібно, насамперед, 
оцінити якість активів та, можливо, провести ре капіталізацію банків. 

3. Фіскальна політика. Для її покращення потрібно реформувати систему 
оподаткування та виплати соціальних субсидій.  

4. Енергетичний сектор. Доведеться піти на непопулярний крок-підвищення 
тарифів. 

5. Бізнес-середовище. Тут, насамперед, потрібно вживати заходів для 
боротьби з корупцією та залучати інвесторів. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  
 

В современных условиях все большее внимание исследователей привлекают процессы глобализации 
мировой экономики. При этом не только как стимуляторов формирования нового сообщества, но и 
периодизация этих процессов в ходе развития экономических отношений между народами и государствами, 
что вызывает необходимость анализа взглядов ученых разных стран на этот феномен.   
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In modern conditions, increasing attention of researchers attracted to the processes of globalization of the 

world economy. In this case not only as stimulants formation of a new community, but also periodization of these 
processes in the development of economic relations between nations and states, which causes the need to analyze the 
views of scientists from different countries to this phenomenon. 

Key words: globalization, economic periodization , international trade, globalization wave , developed and 
developing countries, the Bali reform package. 

 
При анализе исследований по периодизации глобализации нами выделена     

достаточно многочисленная группа исследователей, которая связывает 
периодизацию глобализации с развитием экономики мирового сообщества. 

Очень четкую этапизацию глобализации в этом отношении дал лидер 
украинских глобалистов, академик НАН Украины О.Г. Белорус: первый   – 
создание империй на основе торговых интересов, симбиоз государства и 
религии (Рим, Византия, Китай, Киевская Русь); второй – период Великих 
географических открытий и создания экономических империй и первых 
глобальных корпораций (XV век); третий – промышленная революция (Европа, 
XVIII век) и формирование международных рынков; четвертый – эпоха 
мировых войн, ХХ век (1914-1918, 1939-1945 гг.); пятый – информационная 
революция (начиная со второй половины ХХ века) и шестой  – корпоративизм 
(современность) [1, с.166]. 

Интересно то, что первый этап глобализации автор определил как 
симбиоз государств и религии, а также то, что   на всех этапах глобализации 
главной движущей силой выступали экономические интересы (экономика, 
торговля, финансы), а ныне международные корпорации  

Другой украинский исследователь  В.М. Лукашевич свои взгляды на 
систему периодизации   науки о глобальном мире изложил в учебном пособии 
для студентов по двум направлениям: политолого-культурном и социально-
экономическом. В первом направлении он выделяет четыре периода: первый – 
идею цикличного глобального развития мира рассматривали еще философы 
древних времен; второй (XVIII-XIX в.) – обоснование линейной концепции 
глобального развития; третий (ХХ в.) – общее разочарование в идее прогресса 
и четвертый (60-е годы ХХ в.) – на смену классическому типу рациональности 
приходит постмодернистская раскованность.  

В социально-экономическом направлении автор выделяет два периода: 
первый он связывает с Великими географическими открытиями и 
колонизацией, а второй – конец XIX – начало ХХ вв. – с эпохой империализма 
[2, С. 109-111]. 

Польский исследователь Гж. Колодко считает, что отсчет глобализации 
можно было бы начинать с финикийцев, продолжить до Марко Поло (1254-
1324), но отмечает, что первая большая фаза глобализации – это колониализм. 
Второй большой перелом в глобализации экономики, определивший новую 
технологическую эру, имел место в XIX в. Третий большой перелом связан, 
по его мнению, с электронно-интернетовской революцией [3], а группа 
российских ученых историю экономической глобализации условно разделяет 
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на экстенсивный (выделено нами – В.В.) – в основном в XIX в. и 
интенсивный (выделено нами – В.В.)  периоды – в основном  ХХI в. Понимая 
глобализацию как новый качественный этап в развитии интернационализации 
хозяйственной жизни, они выделили несколько ее этапов: 1. Международное 
экономическое сотрудничество, которое касалась в первую очередь сферы 
оборота и было связано с торговлей – конец XVIII – начало XX в.; 2. 
Международное движение капитала с развитием постоянных хозяйственных 
связей между странами и народами   с выходом производства за пределы 
национальных границ – конец ХIХ в.; 3. Международная экономическая 
интеграция, обусловленная углублением международного разделения труда, 
интернационализацией капитала, глобальным характером НТП и повышением 
степени открытости национальных экономик и свободы торговли (часовые 
рамки не определены – В.В.) [4].  

Другой российский исследователь, В.Н. Купин   выделяет в процессе 
глобализации две фазы: 1.   ХIХ – ХХ вв., когда мир начал активно сближаться 
на основе развития торговли и роста инвестиций; 2.   бурное, революционное, 
качественное изменение всех элементов глобализационного процесса: 
экономики, науки, техники, технологии, связи, информации и т.д. [5]. 

Анализируя процесс глобализации с точки зрения философа, украинская 
исследовательница В.Г. Воронкова   выделила три этапа глобализации: I – 
граница XIX-ХХ вв., когда «теоретики «первой волны» глобализации 
убедительно обосновали положение о том, что свободная торговля необратимо 
повысила всемирный экономический рост»; II – «теоретики «второй волны» 
глобализации считают, что этот этап начался в конце 70-х годов ХХ в. на 
основе революции информатизации и телекоммуникаций чему способствовала 
способность транснациональных корпораций и неправительственных 
организаций свободно преодолевать границы и осуществлять власть над 
населением менее развитых стран и  III – современный этап, когда глобализация 
– это процесс, который детерминируется рыночными, а не государственными 
силами [6, с. 17]. 

Интересны изменения взглядов известного американского исследователя 
У. Робинсона, который статье в соавторстве с Р. Бербахом отметил, что 
современная глобализация – это четвертая эпоха мировой истории капитализма, 
тогда как первая связана с Великими географическими открытиями и 
завоеваниями. Вторая – это развитие промышленного капитализма, 
возникновение буржуазии и национальных государств. Третья началась в 
начале ХХ в. с развитием монополистического капитализма и формированием 
финансово-промышленного капитала [7]. 

В монографии он доказывает, что современная глобализация – это 
кульминационная, четвертая эпоха многовекового развития капитализма, а 
начало капиталистической эпохи он датирует временами феодальной Европы и 
веком Великих географических открытий и завоеваний, периода меркантилизма 
и первичного накопления капитала – XIV – конец XVIII в. Второй период 
прошел в конце XVIII – в начале ХIХ в., когда сформировался классический 
капитализм, произошла промышленная революция и становление буржуазии, а 
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также формирование наций-государств. Третий период продолжался с начала 
ХIХ в. и до 70-х годов ХХ в. при развитии монополий, консолидации мирового 
рынка и системы национальных государств как основ мирового капитализма. 
Нынешний (четвертый) этап капитализма имеет черты эпохальных всемирных 
изменений социальной структуры, начало информационного века и краха 
попыток социализма и национально-освободительных движений стран третьего 
мира предложить альтернативу мировому капитализму [8]. 

Рассматривая глобализацию с использованием подходов к оценке 
развития экономики польский исследователь Дж. Модельски сформировал 
понятие о двух процессах – длинных циклов и К-волн, которые фиксировали 
взлеты и падения ведущих секторов глобальной экономики. При этом  сектора 
были одновременно и индустриальными, и торговыми, представляя собой 
инновационные прыжки в экономической и коммерческой организации, когда 
длинный цикл – это механизм, который стимулирует глобальный политический 
процесс, а К-волны – двигатели глобальной экономики [9]. 

Любопытным является подход к периодизации глобализации российской 
исследовательницы Т.П. Елизаренко, которая трактует ее через развитие ТНК. 
По ее мнению, первый этап характеризуется тем, что   создавались глобальные 
рынки для стандартизированных потребительских товаров, когда типичною 
была фирма, действующая на общемировом рынке и являющаяся крупным 
национальным продуцентом, который использует эффект экономии на росте 
масштабов производства для массовой поставки своей продукции во многие 
страны. В процессе реализации первого этапа начал формироваться второй 
этап, когда под воздействием курса на сокращение расходов большие фирмы 
западных стран переводили отдельные звенья производства в регионы с 
дешевой рабочей силой. В настоящее время наступил третий этап, в процессе 
которого формируются новые модели предпринимательства для достижения 
глобальной конкурентоспособности в постиндустриальный период [10].  

Вместе с тем по оценке Мирового Банка, который использовал термин 
«волны глобализации», их периодизация выглядит таким образом: Первая 
волна – 1870-1914 гг.: сочетание развития транспортных систем, удешевления 
транспортных тарифов и тарифных барьеров в торговле; Вторая волна – 1945-
1980 гг.: возрождение интернационализма, либерализация торговли при 
высоких барьерах со стороны развитых стран на продукцию сельского 
хозяйства и промышленные товары развивающихся стран; Новая  (третья) 
волна – началась около 1980 года после того, как большая группа 
развивающихся стран вошла в мировую экономику при усилении в то же время 
миграционных потоков [11]. 

Эти подходы позаимствовала ООН, также подготовившая доклад с 
идентичным названием [12], в котором на основании оценки мировой торговли 
в соотношении с мировым доходом, объемов перемещения иностранного 
капитала в развивающиеся страны, относительно их ВВП, миграции (по 
количеству мигрантов в США)  отмечено, что ни один из этих параметров не 
был достаточно большим, чтобы в 1870 году было возможным употребить 
термин «глобализация». 
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На основании детального анализа ситуации в мире ООН в этом Докладе 
предложила программу действий по построению единой мировой экономики, в 
которой: первым шагом является проведение переговоров «раунда развития» в 
рамках СОТ. Отметим, что именно противоречие между бедными и 
высокоразвитыми странами по торговле аграрной продукцией обусловили 
ситуацию, при которой Дохийский раунд торговых переговоров,  начавшийся 
еще в 2001 году   завершился  только в декабре 2013 года подписанием 159-ю 
странами Балийского пакета реформ, в котором  предусмотрено ускорение 
таможенных процедур; обеспечение легкости, быстроты, удешевления, ясности, 
эффективности и прозрачности торговли; сокращение бюрократии и коррупции; 
использование технологических достижений; твердая политическая гарантия 
низких экспортных субсидий со стороны развитых стран; улучшение доступа 
для наименее развитых стран на рынок хлопка и продукции из него при 
усилении помощи   производству в этих странах; вторым шагом – улучшение 
инвестиционного климата в развивающихся странах; третьим шагом 
программы названо предоставление населению качественного образования и 
обеспечение охраны здоровья при стимулировании родителей на оплату за 
образование своих детей;  четвертым –   обеспечение социальной защиты, 
связанное с большей динамикой рынка рабочей силы, что присуще открытой 
экономике; пятым шагом определен больший объем и лучше управляемой 
иностранной помощи, которая должна быть направлена на: проведение реформ 
по улучшению инвестиционного климата и укреплению социальных служб в 
странах с низким доходом; решение специфических, связанных с географией и 
охраной здоровья проблем бедных стран и групп населения; шестой сферой 
является реструктуризация долгов, когда многие страны, особенно в Африке, 
обременены избыточными долгами, снижение которых позволит им принимать 
участие в глобализации; седьмая сфера –   проблема парниковых газов и 
глобального потепления, решение которой особенно отразится на бедных 
странах и бедных людях. 

Заканчивая Доклад, ООН отметила, что снижение стоимости 
коммуникаций, информации и транспорта, вследствие чего и получила 
распространение глобализация, уже не повернуть вспять, но положительное 
влияние снижения торговых и инвестиционных барьеров может быть утрачено, 
если перевесят силы протекционизма и национализма, как это произошло в 30-х 
годах ХХ в. Они станут разрушительной  силой по действию на проблемы, 
которые создает глобализация. Можно найти умные ответы на опасение по 
поводу глобализации, не жертвуя при этом тем потенциалом глобальной 
экономической интеграции, который нужно направить на службу бедным 
странам и малообеспеченным людям [12]. 

Таким образом, подытоживая оценку взглядов отечественных и 
зарубежных исследователей глобализации, можно сделать следующие выводы: 

1. Глобализационные процессы начались с первых шагов человека из 
центров цивилизаций за их границы независимо от того, было ли это освоением 
ничейных земель, или завоеванием чужих территорий, или с познавательной 
целью найти границу Ойкумены (заселенные людьми земли). 
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2. Историческая периодизация глобализации тесно связана с развитием и 
распространением экономического пространства человечества, развитием и 
распространением технологий – от самых гениальных изобретений человека – 
колеса и плуга до современных информационных и нанотехнологий. 

3. Развитие глобализационных процессов происходит волнообразно с 
выходами на вершины и постепенным затуханием волны для начала нового 
подъема. 

4. Ускоренное в ХХ–ХХI вв. развитие научных технологий, понимание 
того, что человечество едино и планета у нас одна, приводит к тому, что волны 
глобализационных процессов становятся все короче и короче, ставя перед 
человечеством задачи объединения своих усилий для решения жизненно 
важных проблем в глобальном мире. 
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ДЕФІНІЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
У статті розглядаються ключові тенденції розвитку сфери послуг з проекцією на національну 

економіку. Розкривається економічна сутність багатопрофільної природи санаторно-курортних послуг. 
Аналізуються проблеми суперечливого застосування поняття санаторно-курортних послуг у сфері 
державного регулювання економіки. 
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Es geht um die Hauptentwicklungstendenzen in der Dienstleistungssphäre mit der Projektion auf die 
Nationalwirtschaft in diesem Artikel. Es wird die Wirtschaftshauptsache der Mehrzwecknatur der Sanatoriums und 
Kurortsbehandlung verdeutlicht. Es werden auch die Probleme der widersprechenden Anwendung des Begriffs der 
Sanatoriums und Kurortsbehandlung im Bereich der staatlichen Regulierung der Wirtschaft analysiert. 

Schlüsselwörter: die staatliche Regulierung, der Markt, die Sanatoriums und Kurortsbehandlung 
 

Тенденції загальнодоступності послуг та їх орієнтація на людський 
розвиток і задоволення потреб споживачів набувають поширення у багатьох 
країнах світу. Переорієнтація національної економіки на постіндустріальний 
шлях розвитку й концентрація державної регуляторної політики на розв’язанні 
проблем функціонування ринку послуг сприятимуть макроекономічній 
стабілізації України й розв’язанню багатьох соціальних завдань в плані 
відтворення людського капіталу. 

Проблемні аспекти та перспективи розвитку сфери послуг в Україні 
відображені в працях відомих у науковому світі вчених:  Б. Гаврилишина [1], 
В.Геєця [2], А. Мазаракі [3], В. Лагутіна [4]. Фудаментальні положення 
еволюції ринку туристичних послуг України розроблені С. Мельниченко 
(інформаційні технології в туризмі) [5], Г. Михайліченко (інноваційний 
розвиток туризму) [6], Т. Ткаченко (сталий розвиток туризму) [7], Л.Шульгіною 
(активний маркетинг в туризмі) [8]. Наукові розвідки актуальних проблем 
розвитку курортного сервісу й трансформації рекреаційної діяльності  
проведені Н. Ведмідь [9] та С. Цьохлою [10]. 

Незважаючи на тривалість застосування, дефініція санаторно-курортних 
послуг не набула термінологічного визначення у законодавстві та нормативних 
документах центральних органів виконавчої влади, в компетенції яких 
знаходяться питання регулювання ринку санаторно-курортних послуг в 
Україні. Науковий плюралізм у визначенні поняття санаторно-курортних 
послуг не розв’язує проблему інституційного характеру: 1) яким визначенням 
користуватися у практиці державного регулювання економіки; 2) яким 
параметрам, вимогам, критеріям, характеристикам мають відповідати 
санаторно-курортні послуги при виконанні робіт з ліцензування, 
стандартизації, сертифікації, контролю якості та цін, оподаткуванні, наданні 
соціальних гарантій тощо. Пошук відповідей на ці актуальні питання вимагає 
проведення окремого дослідження. 

Метою даної статті є впорядкування інституційного середовища в 
контексті визначення комплексного поняття «санаторно-курортні послуги»  для 
його подальшого застосування у сфері державного регулювання ринку 
санаторно-курортних послуг. 

Санаторно-курортні послуги в умовах командно-адміністративного 
державотворення тривалий час ототожнювалися з економікою невиробничої 
сфери, оскільки фінансування їх створення здійснювалося з державного та 
місцевих бюджетів, спрямовувались кошти профспілкових організацій, 
фінансові ресурси державних (комунальних) підприємств в порядку утримання 
соціальної інфраструктури, залучались кошти з джерел фондів соціального 
забезпечення і лише частково – за рахунок трудових доходів населення. 
Послуги санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення належали 
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до функціональної складової економіки охорони здоров’я, яка водночас 
визнавалася непродуктивною щодо створення нової вартості, формування ВВП, 
національного багатства країни. 

Слід зазначити, що послуги створюються у сфері матеріального 
(харчування) і нематеріального виробництва (охорона здоров’я), в процесі їх 
надання виникають: 1) організаційно-економічні відносини; 2) відносини 
економічної власності. Перші пов’язані з організацією купівлі-продажу цього 
особливого товару, другі – зі створенням послуг та їх споживанням (своєрідним 
привласненням) [11, с. 247]. 

Санаторно-курортні послуги створюються у матеріальному виробництві 
для наступної реалізації покупцям мінеральних лікувальних вод, ропи, грязей, 
продукції харчування в процесі обслуговування населення, і водночас у 
нематеріальному виробництві, що включає різні види медичних процедур, 
послуги проживання, організації дозвілля тощо. 

О.Черниш акцентує увагу на доцільності „використовувати 
державницький аспект якісних і кількісних ознак товару-послуги, який дасть 
можливість відійти від конкретної речової чи неречової форми результату праці 
і може використовуватись для всіх сфер виробництва. При застосуванні такого 
поняття сфера послуг може виділятися не згідно з результатом праці, яка 
витрачається в ній, а за функціональним напрямком її здійснення” [12, с. 19]. 

«Санаторно-курортні послуги – послуги з надання санаторно-курортної 
допомоги, проживання, харчування, проведення дозвілля та інші сервісні 
послуги, що надаються в санаторно-курортних організаціях», а «санаторно-
курортне лікування – вид медичної допомоги, що проводиться в санаторно-
курортних організаціях, заснований на застосуванні переважно природних 
лікувальних факторів» [13]. 

Визначення санаторно-курортних послуг у сфері державного 
регулювання економіки як виду медичної допомоги істотно звужує розуміння 
їх економічної природи та особливостей прояву в соціально-орієнтованій 
ринковій економіці. Адже санаторно-курортні послуги не є предметом 
невідкладної медичної допомоги, що гарантується державою та забезпечується 
усіма можливими силами та засобами кожній людині. Оскільки ринок – 
природне середовище для масового виробництва і споживання санаторно-
курортних послуг, торгівлі ними на конкурентних засадах, то цей інститут не 
слід ігнорувати у сфері державного регулювання економіки.  

Фінансове забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення 
окремих категорій споживачів з участю держави, фондів соціального 
страхування, профспілкових організацій та інших інституцій цілком можливо 
органічно поєднати з ринковим механізмом самофінансування відтворення 
людського капіталу. 

Українські та зарубіжні вчені подають різні визначення й по-різному 
трактують поняття санаторно-курортних послуг, тим самим визначаючи їх 
рекреаційний, соціокультурний, медичний, лікувальний, туристичний профіль. 

Н. Ведмідь вважає, що «санаторно-курортна послуга – це рекреаційна, 
соціокультурна, комплексна послуга з високим ступенем персоналізації та 
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соціальної значущості, яка задовольняє первинні потреби людини, що 
передбачає наявність безпосередньої присутності споживача у місці 
вироблення цієї послуги та вимагає специфічних методів управління з боку 
держави» [9, с. 200].  

За трактуванням Н. Климовських «санаторно-курортна послуга –
комплексний пакет послуг спрямований на відновлення втрачених сил шляхом 
короткострокової зміни місця проживання з метою лікування, відпочинку, 
отримання нових вражень» [14, с. 54]. 

Зміна місця проживання – один із критеріїв, що найбільше споріднює 
визначення понять «санаторно-курортні» і «туристичні послуги». Виходячи із 
мотиваційних потреб туризму, подорож є основною та невід’ємною складовою 
туристичної послуги, її здійснення спричиняє зміни місць проживання. Проф. 
С.Мельниченко відносить санаторно-курортні заклади до тих, «які надають 
додаткові туристичні послуги» [5, с. 376]. Споживачі комплексу послуг 
санаторно-курортного лікування не ставлять собі подорож за ціль, хоча й не 
виключають її, бо це засіб досягнення цілі, тому сприймають туристичні 
послуги як другорядні: певні з них можуть бути недосяжними, а в деяких 
випадках небажаними і навіть протипоказаними. Функціональне призначення 
санаторно-курортних послуг – лікування, реабілітація, відновлення здоров’я, 
покращення якості життя, попередження, профілактика захворювань…  

Розглядаючи ринок продавців туристичних послуг, проф. Л. Шульгіна 
зазначає: «Групу суміжників, надзвичайно привабливих для лікувального та 
відпочинкового туризму, представляють санаторно-курортні заклади, що 
поєднують такі види послуг, як: проживання, харчування та лікувально- 
оздоровчі» [8, с. 188]. Тобто йде мова про суміжність санаторно-курортних і 
туристичних послуг, яка проявляється у тому, що санаторно-курортні послуги 
можуть надаватися як туристам, так і місцевому населенню, яке їх потребує, 
особам, які прибули на лікування та оздоровлення, реабілітацію за 
направленнями медичних установ, лікарськими рекомендаціями та з інших 
підстав, що не можуть бути спричинені туристичною мотивацією.  

Санаторно-курортні заклади є виробничо-господарськими структурами, 
що реалізують послуги туристам, однак це не дає підстав для їх зарахування до 
туристичної галузі, застосування ідентичних підходів державного регулювання 
їх діяльності на ринку так само, як і до туристичних фірм, оскільки в їхніх 
послугах, на відміну від туристичних, перманентно зберігається лікувально-
оздоровчий профіль, що потребує належної державної підтримки, контролю та 
регулювання.  

Європейська СПА-асоціація визначає санаторно-курортну справу як 
сферу наукової медицини, в якій визначення термінів має бути чітко окреслене, 
однозначно сприйматися у курортології та практиці курортної медицини. Адже 
йде мова про термінологічні засади формулювання стандартів якості санаторно-
курортних послуг [15]. 

В Законі України «Про курорти» подано визначення поняття «курортна 
справа» – «сукупність усіх видів науково-практичної та господарської 
діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення лікування, медичної 

 38



реабілітації та профілактики захворювань із використанням природних 
лікувальних ресурсів» [16]. Дане визначення цілком відповідає суті поняття 
«санаторно-курортна справа” (від sanare – з лат. «лікування», Kur Ort – з нім. 
«місце відпочинку (з концентрацією природних лікувальних ресурсів)» та 
справа – «діяльність». Якщо дефініція «санаторно-курортна справа» виражає 
лікувальний (медичний) профіль діяльності суб’єкта господарювання, то 
понятійна конструкція «курортна справа» цим не лімітується, а виражає різне 
змістове навантаження залежно від сфери призначення, що зумовлює її 
застосування: економічна діяльність (за принципами підприємництва чи 
некомерційної діяльності) готель-курорту; аквапарку, гірськолижного курорту, 
лазні, немедичного SРА та Wellness-закладу. Це також форма організації 
вільного часу, відпочинку, дозвілля, розваг, вид туристично-рекреаційної 
діяльності тощо. 

У «Ніццькій класифікації», яку використовують у міжнародній практиці 
ще з 1957 року (Україна приєдналась в 2000 р.), наведено чітке розмежування 
санаторно-курортних та туристичних послуг. Послуги санаторіїв (sanatoriums) 
та курортів з мінеральними водами (health spa services, stations thermals services) 
належать до лікарських (медичних) послуг і наведені у класі «44», а послуги 
туристичні приналежні до класу «39», у якому впорядковано перелік послуг 
транспорту і влаштовування подорожей [17]. 

Таким чином, санаторно-курортні послуги мають чітко виражений 
лікувальний профіль з реабілітаційно-профілактичним спрямуванням на 
відновлення та зміцнення здоров’я людини. Ринок санаторно-курортних послуг 
не слід ототожнювати із ринком туристичних послуг, а державне регулювання 
туризму – з державним регулюванням санаторно-курортної справи. 
Розмежування цих понять зумовлено специфікою діяльності продавців та 
покупців, економічною природою цих послуг, загальноприйнятими у світовій 
практиці підходами до їх класифікації.  
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ І ВИДІВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 
Проаналізовано існуючі види і форми агропромислової інтеграції та визначено їх економічну  сутність. 

Розкрито наукові підходи до класифікації форм і видів агропромислової інтеграції, що відображені у 
зарубіжній і вітчизняній літературі. Виокремлено основні критерії та ознаки систематизації інтегрованих 
агроформувань.  

Ключові слова: агропромислова інтеграція, агроформування, сільське господарство, систематизація, 
класифікація.  

Existing types and forms of agroindustrial integration and defined their economic substance. Reveals the 
scientific approaches to the classification of forms and types of agro-industrial integration is reflected in the foreign 
and domestic literature. Pointed out in the basic criteria and features systematization integrated agricultural 
enterprises. 

Keywords: agro-industrial integration, agricultural farm, agriculture, systematization, classification. 
 

Вступ. Поглиблення інтеграційних зв’язків між сільським господарством 
й суміжними галузями національної економіки, є найбільш динамічним 
процесом сучасного аграрного розвитку та одним з ключових факторів, який 
призупинив спад сільськогосподарського виробництва, створив передумови для 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та 
нарощування експортного потенціалу аграрного сектору економіки.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку 
інтеграційних процесів в аграрній сфері та наукові підходи до систематизації 
форм і видів агропромислової інтеграції знайшли своє відображення у працях, 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Зокрема, серед іноземних дослідників, 
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слід відмітити праці М. Аделмана [2], Б. Бобильова [10], Р.Колза [6], 
О.Родіонової [15], Дж. Стакі [24], Д. Уайта [4], М. Ушвицького [8], К.Харригена 
[3] та ін. Серед українських учених вагомий внесок у дослідження питань щодо 
систематизації та класифікації інтеграційних процесів у аграрній сфері зробили 
В. Андрійчук, М.Кропивко, Ю. Нестерчук [14], В. Пілявський [16], П. Саблук, 
М. Янків [13] та ін.  

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі існують 
різноманітні підходи до класифікації форм і видів агропромислової інтеграції. 
Так, з позицій стратегічного управління виділяють два види інтеграції – 
горизонтальну та вертикальну. Горизонтальна інтеграція – це 
внутрішньогалузеве об'єднання (кооперування) підприємств, організацій і 
виробництв з випуску однотипної продукції, що діють у межах єдиного 
технологічного процесу з використанням спільної стратегії збуту. 
Горизонтальній інтеграції, яка обмежується внутрішньогалузевими зв’язками, 
характерні поглиблені спеціалізація й кооперація виробництва. Вертикальна 
інтеграція охоплює підприємства, пов'язані єдиним виробничо-збутовим 
процесом. Мотивацією до утворення вертикально інтегрованих структур слугує 
бажання керуючої (материнської) компанії ефективно впливати на ринок через 
встановлення контролю над усією ланкою виробничо-розподільчого процесу. 

Ініціаторами як вертикальної, так і  горизонтальної інтеграції  можуть 
виступати: сільськогосподарські підприємства; підприємства з переробки 
сільськогосподарської сировини; підприємства торгівлі; підприємства, що 
надають послуги сільськогосподарським та переробним підприємствам; 
фінансові структури; інші суб'єкти господарювання [1, с.3]. 

На мікрорівні, враховуючи напрям диверсифікації, виокремлюють три 
основних типи економічної інтеграції: горизонтальну, вертикальну та 
конгломератну (змішану). 

Вертикальна інтеграція – це процес включення до структури  окремого 
підприємства інших підприємств, які пов'язані з ним єдиним технологічним 
процесом або злиття стадій виробництва єдиного технологічного процесу з 
послідуючим встановленням контролю над ними керуючою (материнською) 
компанією. При цьому стадія виробництва розуміється як процес, у результаті 
якого до первісної вартості продукту включається додана вартість, а сам 
продукт переміщується по ланцюгу до кінцевого споживача.  

Основна відмінність визначень вертикальної інтеграції, що містить 
наукова література, полягає в ступені контролю однієї фірми над іншою, який 
виникає у результаті інтеграції різних стадій виробництва, де створюється 
додана вартість. Так, М. Аделман вважає, що фірма є вертикально 
інтегрованою, коли всередині її відбувається переміщення товару та послуг, які 
могли б бути продані на ринку без подальшої переробки з одного підрозділу до 
іншого. Дане визначення відображає думку більшості вчених про те, що 
вертикальна інтеграція передбачає стовідсотковий контроль фірми над 
декількома стадіями виробництва. Таке підхід, на думку автора, виключає 
гнучкість фірми при виборі ступеня вертикальної інтеграції, а також 
можливість реалізації квазіінтеграційних стратегій [2, с. 27].  
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На переконання К. Харригена вертикальна інтеграція є одним із способів 
збільшення доданої вартості при створенні продукту або послуги і просування 
його до кінцевого споживача. Така точка зору передбачає різноманітність форм 
і ступенів контролю взаємовідносин між різними ланками виробничого 
процесу, у тому числі і їх дезінтеграцію [3, с. 397]. 

Цікавим є визначення вертикальної інтеграції запропоноване Дж. Стакі та 
Д. Уайтом, що уособлює в собі практичний підхід та базується на емпіричних 
спостереженнях. Так, на їх переконання вертикальна інтеграція являє собою 
«спосіб координування різних складових галузевого ланцюга в умовах, коли 
двостороння торгівля є вкрай не вигідною» [4, с.54]. 

Конгломератна інтеграція утворюється шляхом об'єднання окремих 
підприємств не пов'язаних між собою галузей [5, с. 161]. Тобто, відбувається 
об’єднання в єдиний господарський механізм різнопрофільних підприємств 
окремих галузей, для яких відсутня технічна і технологічна спільність з 
виробництва, переробки і реалізації готової продукції. 

Американські вчені Р.Колз і Д. Ул крім запропонованих видів інтеграції 
розрізняють ще й такі її види, як контрактна інтеграція й інтеграція власності 
[6]. Інтеграція власності, яку також називають корпоративною інтеграцією, 
полягає у поширенні прав власності на декілька ланок виробництва, переробки, 
зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції. Особливість такого 
виду інтеграції полягає в тому, що фірма-інтегратор набуває у власність 
частину активів інших учасників інтегрованої структури. Крім того, у її 
власності перебувають окремі підприємства одного агропродовольчого 
ланцюга. Як правило, це переробні підприємства і підприємства торгівлі. 

Визначальною рисою контрактної інтеграції є наявність довготермінових 
контрактів, які укладаються між фірмою-інтегратором та виробниками 
продукції або дилерами. У вітчизняній практиці такі зв’язки зумовили появу 
агротрейдерів, які працюють безпосередньо з сільськогосподарськими 
товаровиробниками. Фактично така форма інтеграції призводить до повної 
втрати сільськогосподарськими підприємствами контролю над власною 
продукцією, оскільки ціни, терміни постачання, технології виробництва 
диктуються фірмою-інтегратором і прописуються у контракті [6; 7, с. 122].  

Окремими іноземними дослідниками пропонується виокремлювати ще 
такі види інтеграції, як квазівертикальну та циркулярну [8]. При 
квазівертикальній інтеграції інтегрування виробництва і збуту продукції 
здійснюються незалежними підприємством і збутовою мережею, але під 
контролем керівної фірми. Квазівертикальній інтеграції властиві три моделі 
збутової політики: використання контрактів про виняткову продажу продукції 
даного підприємства; виборча реалізація; універсальний збут [9, с. 42]. 

Сутність циркулярної інтеграції полягає в тому, що підприємства 
гуртуються навколо одного виду сировини, об’єднуючи безпосередньо її 
виробників та фірми, що займаються первинною і глибокою переробкою з 
метою одержання найрізноманітніших видів готової продукції.   

Б. Бобильов веде мову про такі види інтеграції, як вертикальна, 
горизонтальна, внутрігосподарська, кругова, обернена, побічна [10, c. 24]. 
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Обернена інтеграція на думку науковців представляє собою «вид інтеграції, за 
якого у ролі інтеграторів виступають переробні або торгівельно-закупівельні 
підприємства [11, c. 422]. У разі, якщо інтегратор не має жодного відношення 
до технології виробництва певного виду продукції, то таку інтеграцію 
пропонують називати побічною [12, c. 125]. Проте такий підхід до класифікації 
є недостатньо обґрунтованим.  

Існують різні ознаками за якими систематизуються інтегровані 
агропромислові формування. Так, М.Д. Янків виділяє наступні ознаки за 
якими доцільно класифікувати інтегровані агроформування, це: ступінь 
інтегрування, форма власності та виробничий напрямок. За виробничою 
ознакою (кінцевим продуктом) автором запропоновано розрізняти дві групи 
аграрних формувань. До першої групи ним віднесено сільськогосподарські 
підприємства, що виробляють готову продукцію або сировину для харчової 
промисловості, а також заготівельні, логістичні та збутові організації. До 
другої групи включено сільськогосподарські підприємства, які виробляють 
сировину для легкої промисловості [13, с. 90-95].  

Ю.О. Нестерчук обґрунтувала необхідність розроблення типології 
інтеграції суб’єктів господарювання та на її основі розробила власну 
класифікацію інтегрованих структур, в основу якої покладено такі критерії, як 
ступінь централізації виробничо-господарських та управлінських функцій, 
добровільність участі в об’єднанні, наявність чи відсутність господарської 
самостійності. Крім того, врахований еволюційний підхід до трансформування 
принципів закладання підвалин об’єднання інтегрованого типу [14, с.50]. До 
ознак, за якими класифікуються інтегровані агроформування авторкою 
включено: правовий статус, характер господарської діяльності, організаційна 
будова, організаційна структура управління,  механізм регулювання спільної 
діяльності, характер інтеграційних зв’язків, виробничий напрям, спосіб 
створення і масштаб діяльності, приналежність інтегратора до АПК, структура 
власності [14, с.51].  

Слід відмітити, що досить схожий підхід до класифікації інтегрованих 
формувань відслідковується у працях О.О. Родіонової, яка пропонує 
виділяти такі ознаки, як: правовий статус, характер господарської діяльності, 
організаційна будова, організаційна структура управління та механізм 
регулювання спільної діяльності, характер інтегрованих зв’язків, спосіб 
заснування та масштаб діяльності [15, с. 41].  

Пілявський В.І. пропонує класифікувати вертикально інтегровані 
агроформування за основними ознаками на макро- і мікрорівні. Так, на його 
переконання до ознак макрорівня належать: правовий статус; вихідна 
фінансово-економічна мета (покращання фінансово-економічного становища 
сільськогосподарських підприємств, прагнення до керівництва усіма ланками 
агропродовольчого ланцюга, диверсифікація виробництва); сфера діяльності 
підприємства-інтегратора; основні продовольчі ланцюги та масштаб діяльності; 
правовий статус підприємства-інтегратора; частка держави в статутному фонді. 
Ознаками мікрорівня, які характеризують внутрішні зв’язки між різними 
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елементами об’єднання, на його переконання є: кількість підприємств-
учасників; рівень контролю господарської діяльності окремих товариств, які 
входять до складу інтегрованої структури; поділ прав власності на ресурси та 
на результати виробництва; рівень господарської самостійності товариств-
учасників [16, c.213-214]. 

Висновки та подальші перспективи досліджень. В цілому 
вітчизняними і зарубіжними дослідниками представлений широкий спектр 
ознак класифікації, де автори визначаючи форми і методи інтеграції, 
розглядають окремі їх елементи виходячи з цілей власного дослідження. При 
цьому одні і ті ж форми й способи взаємозв'язків класифікуються за різними 
ознаками. Зокрема, вертикальні, горизонтальні, конгломератні (змішані) 
інтегровані структури дослідники визначають за принципами побудови, за 
галузевим складом, за характером організаційної будови, за напрямами 
інтеграції. Таке ж різноманіття класифікаційних ознак спостерігається і у 
визначенні організаційних форм взаємодії суб'єктів господарювання. 

Необхідно відмітити, що за сучасних умов інтеграційні процеси в 
агропромисловому виробництві України сприймаються як закономірна 
тенденція та як відповідь на виклики сьогодення, викликаючи тим самим 
значну увагу, як із боку дослідників, так і практиків. Генезис розвитку 
суспільного виробництва переконливо доводить, що інтеграційні процеси, які 
набувають усе більшої активності є потужним фактором подальшого 
удосконалення виробничих відносин аграрної сфери, що зумовлює необхідність 
розроблення та використання універсальної систематизації форм і видів 
агропромислової інтеграції. Саме у цьому напрямі й повинні спрямовуватись 
подальші наукові дослідження.  
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Високі темпи економічного зростання країни забезпечуються достатньою 
кількістю коштів для внутрішніх валових інвестицій, які згодом 
матеріалізуються у новостворюваних факторах суспільного виробництва та 
суспільній інфраструктурі. Внутрішніх інвестицій, джерелом яких є фонд 
нагромадження (заощадження) частини національного доходу, що 
спрямовується на розвиток факторів виробництва, а також фонд заміщення, 
який компенсує зношення засобів виробництва у вигляді амортизаційних 
відрахувань, часто не вистачає для розвитку і зростання національної 
економіки. Тому джерелом інвестицій стають капітали іноземних інвесторів. В 
країнах з ринковою економікою інвестиційна діяльність є вільною і 
регулюється загальним економічним процесом. Проте держава бере на себе 
функції управління інвестиційними процесами у випадку, коли: суспільство має 
певну суспільно значущу мету; держава виступає стратегічним інвестором; 
великі підприємства, що визначають структуру суспільного виробництва 
належать державі; вільний розвиток інвестиційних процесів загрожує 
національній економічній безпеці і виникає потреба в протекціонізмі. 

Державне регулювання інвестиційних процесів здійснюється за 
допомогою: 

 прямого втручання (адміністративно-правове регулювання; 
індикативне та пряме планування; страхування ризиків; надання державних 
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гарантій; субсидування, інвестування і кредитування виробництв, визнаних за 
особливо важливі; державні запозичення тощо); 

 непрямого втручання (формування відповідної ідеології; створення 
відповідного інвестиційного середовища: політичного, правового, освітнього, 
макроекономічного). 

Історичний досвід показує, що втручання держави в інвестиційні процеси 
часто було запорукою економічної безпеки. Так інвестиційна теорія першої 
половини ХIX ст. у США орієнтувалась на національні особливості і 
підпорядковувалась ідеї захисту національних інтересів. Генрі Чарльз Кері 
вважав, що держава не повинна залишатися осторонь інвестиційних процесів. 
Політика держави повинна була базуватися на засаді дотримування 
національних інтересів. Основним завданням протекціоністської політики Кері 
вважав залучення іноземних капіталів і захист молодих національних галузей 
промисловості [1,52]. 

Поруч з цим, на засаді ідеї національної єдності Німеччини виникла 
теорія Фрідріха Ліста. Він зазначав, що індустріальне виховання нації 
неможливе без формування державою цілеспрямованої інвестиційної політики. 
Залучення іноземних інвестицій Ліст розглядав як засіб поповнення 
інвестиційних ресурсів, але наголошував, що їх треба здійснювати під 
національним контролем і прибутки від них реінвестувати в обов’язковому 
порядку [1,55]. Також досягненню мети сприятиме протекціоністська політика 
держави, яка захистить молоду індустрію від конкуренції і поставить її в умови 
боротьби за процвітання. При чому  вивіз капіталів (науковців, фахівців, 
робочої сили, грошей, сировинних ресурсів, машин і технологій), на думку 
Ліста, є неприпустимим.  

Таблиця 1 
Основні інституції сприятливого інвестиційного середовища* 

Назва 
інституції 

Показники 

економічні 

макроекономічні показники розвитку; 
стан грошово-кредитної сфери;  
національні економічні переваги;  
розвиток факторів виробництва(кваліфікована робоча сила, природні 
ресурси, капітали); формування провідних галузей економічної 
структури; 
стан внутрішньої конкуренції;  
місце країни в міжнародному поділі праці; експортний потенціал 
країни;  
рівень розвитку транснаціональних зв’язків  

інституціональні 

інституціональна будова суспільства; 
правова база; 
розвиток ідеології;  
менталітет нації;  
вплив певних лобістських груп на уряд країни  

соціальні стан і потреби соціального розвитку 
* Таблицю складено за даними[1, 120] 
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Представники інституціонального аналізу інвестиційної діяльності 
(Т. Веблен, А. Шпітгоф, Дж. Коммонс, В. Мітчелл, Р. Коуз, А. Берлі, Г. Мінз, 
I. Надлер, С. Чейз, П. Дракер, В. Ростоу, Ж. Еллюль, Р. Арон, Дж. Гелбрейт) 
указували на об’єктивну зумовленість стимулюючого втручання держави в 
інвестиційні процеси та у створенні сприятливого інвестиційного клімату. 
Також вони приділяли увагу проблемі впливу процесів транснаціоналізації і 
глобалізації на розвиток інвестиційних процесів, формуванню інвестиційних 
потоків між різними країнами та визначили основні інституції сприятливого 
інвестиційного середовища (табл. 1). 

Теорія «захисного інвестування» прямих іноземних інвестицій 
С. Хаймера [2] говорить, що коли пряме інвестування призводить до узурпації 
контролю на окремих ринках, уряди, задля захисту національних інтересів 
мають втрутитися в цей процес і контролювати дії іноземних інвесторів. 

Українські економісти Д. Лук’яненко та В. Білошапка [3] розробили 
концепцію, яка обґрунтовує можливості інвестування на підставі взаємодії 
національних «даймондів». Виходячи з неї, важливими складовими 
інвестиційної стратегії держави є визначення пріоритетів економічного 
розвитку і спрямування інвестиційних потоків у цьому напрямку.  

Державна інвестиційна політика щодо залучення іноземних 
інвестиційних ресурсів визначається стратегією, яка спирається на принципи 
національних переваг і національних пріоритетів та формує інвестиційну 
привабливість країни(сукупність політичних, соціальних, інституціональних, 
екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної 
економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і 
зарубіжних інвесторів [4]). Україна, потенційно, є інвестиційно привабливою 
країною, оскільки має такі «конкурентні переваги»: вигідне географічне 
розташування,багаті запаси природних ресурсів, сприятливі рекреаційні 
ресурси, науково-технічний потенціал, освічену та кваліфіковану робочу силу, 
надлишок незайнятого в економіці країни населення, несформований ринок 
товарів і послуг, наявність законодавства та державних інституцій з питань 
інвестування. Незважаючи на це, фахівці вважають, що в Україні створений 
несприятливий інвестиційний клімат (сукупність чинників економічного, 
політичного, правового та соціального характеру, які бере до уваги інвестор 
ухвалюючи рішення щодо здійснення інвестицій [4]). Досвід залучення 
іноземних інвестицій у країни Центральної та Східної Європи та Україну 
дозволяє виявити низку системних вад економіко-правового середовища, які 
перешкоджають утворенню в Україні сприятливого інвестиційного клімату. 
Експерти, спираючись на власні дослідження та результати опитувань 
іноземних інвесторів, виокремлюють передусім такі вади: недосконалість 
правового середовища, політична нестабільність, непередбачуваність і 
непрозорість державної політики, неврегульованість законодавчого 
забезпечення процесу інвестування, надмірна фіскальна активність держави, 
вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку, обтяжлива митна 
політика, недосконалість галузей інфраструктури, нерозвиненість інституційної 
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системи, «клановість» економіки, нераціональність економічної поведінки, 
низька якість життя [5]. 

Крім того, в орієнтації на іноземне інвестування, слід враховувати 
зростання інвестиційного глобалізму, який впливає на економіки перехідного 
типу, в тому числі й економіку України. У зв´язку з цим, державна інвестиційна 
політика, в рамках забезпечення економічної безпеки, повинна будуватися на 
засаді дотримання національних інтересів. 

Економіка нашої держави потребує реструктуризації для наступного 
зростання і забезпечення економічної безпеки. Пряме іноземне інвестування дає 
можливість: збільшити виробничі потужності, ефективно використовувати 
національні ресурси шляхом впровадження передових технологій та 
управлінського досвіду; підвищити кваліфікацію національних трудових 
ресурсів; розвивати національну науково-дослідну базу; стимулювати 
конкуренцію через ослаблення позицій місцевих монополій, зниження цін, 
підвищення якості продукції; підвищити попит (функціональний та 
споживчий); збільшити експортні та фіскальних надходження.  

Поряд із позитивним впливом іноземних інвестицій зокрема і капіталу в 
цілому на економічний розвиток і зростання економіки приймаючої країни 
спостерігаються і потенційні негативні ефекти: витіснення національних 
капіталів і компаній (так званий ефект crowding out),послаблення конкурентних 
позицій місцевих товаровиробників, структурне безробіття через конкуренцію з 
підприємством з іноземними інвестиціями, залежність від іноземних інвесторів, 
репатріація прибутків, погіршення екологічної ситуації, посилення 
монополістичних тенденцій на ринках, конфлікт інтересів країни-одержувача та 
іноземних інвесторів, сприяння переміщенню ресурсів за кордон, поглиблення 
соціальної диференціації. 

На відміну від іноземних держав, в нашій державі відсутній 
концептуальний підхід до визначення стратегічно важливих галузей економіки, 
залучення іноземного капіталу до яких є небезпечним для економічної безпеки 
та суверенітету країни. В міжнародній практиці відомі декілька способів 
заборони/обмеження іноземного інвестування:  

1) за окремими сферами економіки, або видами діяльності;  
2) за територіальною ознакою;  
3) за суб’єктним складом.  
Так, Польща законом «Про товариства з участю зарубіжних партнерів» 

передбачає перелік сфер, здійснення іноземних інвестицій у які вимагає 
спеціального дозволу: транспортна, сфера обороту нерухомості, оборонна 
промисловість, надання юридичної допомоги. Закон Болгарії «Про іноземні 
інвестиції» обмежує перелік об’єктів здійснення іноземних інвестиції без 
отримання державного дозволу: у воєнну промисловість, банківську та 
страхову сфери;отримання права власності на будівлі та інших речових прав на 
нерухоме майно;надання в оренду сільськогосподарської землі та землі, що 
відноситься до лісового фонду; інвестиції у окремі географічні регіони, 
визначені Радою Міністрів;інвестиції з метою використання територіального 
моря, континентального шельфу, а також особливої економічної зони; 
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інвестиції у окремі галузі та види діяльності, встановлені Радою Міністрів, 
якщо іноземна участь у об’єднаннях призводить до встановлення контролю над 
даними об’єднаннями. У КНР розроблені Загальні правила з іноземного 
інвестування, відповідно до яких інвестування обмежене у галузях, в яких існує 
державна монополія, у сферу рідких або безцінних мінеральних ресурсів, 
сфери, які знаходяться під державним контролем. Згідно з Законом КНР «Про 
іноземні підприємства», заборонено утворення підприємств зі 100% іноземної 
участі у таких галузях, як видавницька справа, засоби масової інформації, 
кіноіндустрія, внутрішнє страхування [6].  

Тому на державному рівні повинні прийматися рішення спрямовані на 
забезпечення взаємовигідних відносин іноземних та національних суб´єктів 
інвестиційно-інтеграційного процесу.  

Державне регулювання іноземного інвестування має ґрунтуватися на 
принципах взаємної відповідальності іноземного інвестора і держави: 
дотримання основних прав і свобод іноземних інвесторів; юридичної 
відповідальності іноземних інвесторів за порушення закону або міжнародних 
договорів; заохочення іноземних інвесторів, які спрямовують інвестиційні 
ресурси у програми (проекти), визначені державою як пріоритетні; 
удосконалення законодавства щодо іноземних інвестицій [7]. 

В Україні єдину державну стратегію у сфері інвестиційної діяльності 
визначає Верховна Рада України, яка створює законодавчу базу для сфери 
інвестиційної діяльності; затверджує пріоритетні напрями інвестиційної 
діяльності як окрему загальнодержавну програму у складі Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; в межах 
Державного бюджету України визначає обсяг асигнування для фінансової 
підтримки інвестиційної діяльності [8]. 

Отже, правильне регулювання процесу залучення іноземних інвестицій 
дозволить запобігти інвестиційній інтервенції чи інвестиційній експансії, яка 
може спричинити поглинання національних галузей міжнародними потоками 
капіталу. 
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образовательных учреждениях. Особое внимание уделено современному состоянию инновационной 
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управлению структурно-функциональными компонентами вузов, созданию экономических моделей и 
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субъекта рыночных отношений, с задачами системы высшего образования. 
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The article deals with the need for innovation in educational activities in Ukraine. The evaluation of the 

factors that contribute to the formation of innovative climate in educational institutions. Particular attention is paid to 
the current state of innovation activities in the context of the knowledge economy. 
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Демографическая яма, возникшая в Украине в конце первого десятилетия 
нынешнего века, вынуждает украинскую систему образования значительно 
интенсифицировать весь процесс подготовки будущих специалистов. Это 
неизбежно приведет к повышению конкуренции на рынке высшего 
образования. Многим учебным заведениям придется пересмотреть свои 
стратегии развития, начиная с вопросов поиска контингента и заканчивая 
созданием условий для трудоустройства своих выпускников.  

Необходимость создания равных условий для своих абитуриентов, с 
одной стороны, и отсутствие возможности качественного финансирования 
образования, с другой, ставят проблему поиска оптимальной инновационной 
политики в образовании на первоочередное место. Именно качественное 
образование, основанное на использовании инновационных технологий, и 
хорошая фундаментальная подготовка позволят Украине эффективно 
развиваться в будущем. Основным направлением улучшения качества 
подготовки с учетом фактора инновации является кардинальная смена баланса 
в пользу тех учреждений, которые смогут концентрировать свои ресурсы для 
подготовки конкурентного специалиста [1].  

Инновации являются системообразующим фактором формирования 
новой стратегии развития высшей школы. В частности, инновационно активные 
вузы обладают способностью быстро адаптироваться к контекстуальным 
переменам во внешней и внутренней среды. На наш взгляд, адаптация к 
изменяющимся условиям существования ВУЗа должна происходить так, чтобы 
в конечном итоге этот процесс приводил к возникновению новых импульсов в 
развитии экономики в целом. Ведь успех нововведений зависит от создания 
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механизма интеграции и координации деятельности всех подразделений, 
налаживания их меж функционального взаимодействия в инновационной 
деятельности [3]. 

Все эти факторы диктуют объективную необходимость в разработке 
каждого высшего учебного заведения практических подходов при 
формировании индивидуальной инновационной стратегии поведения на рынке 
независимо от направления деятельности и источников финансирования. 
Разработка и реализация конкретных инновационных стратегий в условиях 
зарождающихся рыночных отношений в сфере высшего образования и 
проведение конкретных действий по достижению запланированных 
результатов в целях достижения устойчивых темпов роста, являются сегодня 
для экономики Украины крайне актуальными в теоретико-методическом и 
практическом планах [5]. 

Проблемам управления и экономики образования, а также внедрению в 
эти процессы инновационных методик и технологий посвящено значительное 
количество научных трудов как зарубежных, так и отечественных ученых. 
Истоки теории экономики образования появились в работах А Маршалла, У. 
Нетти, А Смита, Ж. Фишера, ряда экономистов XIX-XX веков. Среди 
зарубежных ученых значительное внимание проблемам экономики образования 
уделено в работах известных экономистов Р. Акоффа, Г. Бекксра, С. Бирса, Я. 
Карнаи, П. Мюрелла, Р. Маккинтоиа, М. Портера, Дж. Риггса,               Р. 
Сннгха, Т. Шульца и других. 

Проблемам высшего образования в период переходной экономики 
посвящены работы многих ученых М. Б. Алексеевой, И. В. Андреевой,                
Г. В. Балашова, С. А. Белякова, Е. Н. Богачева, С. А. Дятлова, И. В. Кичевой и 
других ученых.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Количество образовательных учреждений в Украине [4] 

Вместе с тем анализ литературных источников и методических 
материалов показал, что пока не сформировано единого мнения о сущности 
инновационной и предпринимательской деятельности вуза. Недостаточно 
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разработаны методические вопросы количественной и качественной оценки 
конкурентоспособности вузов. Отсутствует комплексная методика внедрения 
инноваций в высшие учебные заведения. В целом вопросы управления 
предпринимательской деятельностью вузов в условиях инновационно-
ориентированной экономики остаются еще недостаточно разработанными и 
освещенными. 

По результатам анализа (рис.1) общее количество образовательных 
учреждений на территории Украины постепенно сокращается.  

В 2013 г. общее количество организаций в сравнении с 2012 г. 
уменьшилась на 5,4%. При этом в распределении по отраслям науки часть 
организаций естественных наук и многоотраслевого профиля уменьшилась на 
1% и 0,6% соответственно, а технических, гуманитарных и общественных наук 
- осталась почти без изменений. Как и в предыдущие годы, продолжалось 
сокращение общего количества работников организаций, которые выполняли 
научные и научно-технические работы, на конец 2013 г. общая численность 
составляла 123,2 тыс. лиц, что меньше на 5,2% по сравнению с 
соответствующим периодом 2012 г.  

В 2013г. доля исполнителей научных исследований и разработок (ученых 
и вспомогательного персонала) в общем количестве занятого населения 
составляла 0,49% (в 2011 г. - 0,54%, в 2012 г. - 0,52%,), в том числе научных 
сотрудников - 0,32% (0,35% и 0,34%). В 2011 г. самой высокой эта доля была в 
Финляндии (3,27% и 2,33%), Дании (3,16% и 2,1%), Исландии (2,96% и 2,02%) 
и Швеции (2,71% и 1,73%); самой низкой - в Румынии (0,46% и 0,28%), Турции 
(0,68% и 0,57%) и Кипре (0,70% и 0,49%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Доля исполнителей научных исследований с научной степенью [4] 
 
При общей тенденции сокращения количества исполнителей научных 

исследований и разработок число докторов наук среди них увеличилось на 1%, 
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кандидатов наук - уменьшилось на 0,2% и в 2013г. их удельный вес составлял 
20,3% (4532 доктора наук и 15893 кандидатов наук).  

При общей тенденции сокращения количества исполнителей научных 
исследований и разработок число докторов наук среди них увеличилось на 1%, 
кандидатов наук - уменьшилось на 0,2% и в 2013 г. их удельный вес составлял 
20,3% (4532 доктора наук и 15893 кандидатов наук). Доля исследователей с 
научными степенями увеличилась и составила 31%. 

Мощным инновационным преимуществом для вуза становится проблема 
востребованности его научных разработок с позиции работодателей, которые 
могут стимулировать деятельность высших учебных заведений и в плане 
повышения имиджа, и в виде прямого финансирования.  

Только поддержание непрерывной связи со всеми субъектами 
образовательного процесса позволит вузам строить и реализовывать 
конкурентоспособные инновационные стратегии.  

По итогам исследования возможностей вузов следует сделать вывод, что 
в настоящее время вузы, в силу жизненной необходимости, в целом все-таки 
имеют свои инновационные стратегии и разработки на рынке (рис. 3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 3. Доля научных разработок в 2013 году, (%) [4] 
 
Каждый вуз при этом должен иметь компромиссное решение между 

потребностями рынка, пожеланиями студентов, требованиями Министерства 
образования и науки и непосредственно своими возможностями. Необходимо 
помнить, что цель вуза - не только качественно осуществлять образовательный 
процесс, но и формировать из каждого обучаемого гармоничную личность, 
способную мыслить и самостоятельно повышать свою квалификацию, что 
также должно отражаться в инновационной деятельности вуза и в его 
конкурентных стратегиях.  
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Обґрунтовуються сім основних пріоритетних напрямів інвестицій в аграрну сферу України, що 

забезпечують продовольчу безпеку і нарощування експортного потенціалу держави в умовах нестабільності 
та обмежених інвестиційних можливостей. 
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інвестиційні витрати, інвестування розвитку малого агро бізнесу, окупність інвестицій. 

 
The article grounds seven basic priority investments’ directions to agrarian sphere of Ukraine, that provide 

food security and increasing of state export potential in instability conditions and investment opportunities’ limitation. 
Keywords: investments, agrarian sphere, investment priorities, investment projects, minimal investment costs, 

investing for small agribusiness’ development, return on investments.  
 

Реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств у приватні 
агроформування дозволила створити умови для активізації інвестиційної 
діяльності в аграрній сфері економіки України. Наслідком реформ стало 
збільшення обсягів залучення інвестицій у сільське господарство з інших 
галузей економіки та іноземних держав, прискорення процесів відтворення 
капіталу в сільськогосподарських підприємствах, зростання логістичного та 
експортного потенціалу держави тощо. По більшості основних продуктів 
харчування держава нині повністю забезпечує продовольчу безпеку.  

Проте динаміка інвестиційного зростання в аграрній сфері за останні роки 
уповільнилася. Внаслідок посилення в ній криміногенності, корупції та тіньової 
економіки, впливу на частину органів державної влади й управління 
деструктивних структур, скорочення обсягів державної підтримки, а також дії 
інших негативних чинників, інвестиційні процеси в аграрній сфері особливо в 
південних регіонах, помітно уповільнилися [1, 2]. У 2013-2014рр. в ряді 
регіонів виникли додаткові негативні чинники інвестиційної діяльності, 
пов’язані з сепаратизмом, тероризмом та іноземним військовим втручанням. 
Зазначені й інші негативні фактори обумовили уповільнення та спад 
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інвестиційної активності в аграрній сфері, хоча порівняно з усією економікою 
тут поки що зберігається відносна інвестиційна стабільність.  

За результатами досліджень, здійснених автором в Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Національної академії 
аграрних наук України (далі ННЦ ІАЕ), встановлено, що в умовах загальної 
нестабільності та посилення внутрішніх і зовнішніх загроз у державі необхідно 
переглянути її аграрну політику, зокрема передбачити активізацію 
інвестиційних процесів у цій сфері економіки. Це дасть поштовх для розвитку 
інших галузей і сфер економіки, активізацій економічної діяльності населення 
та дрібного агробізнесу і зростання доходів бюджетів усіх рівнів, а в кінцевому 
рахунку, дозволить збільшити джерела ресурсів для зміцнення безпеки 
держави. Тобто, незважаючи на складний економічний, фінансовий, соціальний 
і політичний стан держави та військові загрози в період до 2020р. слід за 
рахунок усіх джерел фінансування забезпечувати пріоритетність інвестування 
розвитку аграрної сфери економіки і здійснювати максимально можливі за цих 
умов відповідні заходи. Нині таку позицію також займає Міністерство аграрної 
політика та продовольства України, про що свідчать його пропозиції до проекту 
державного бюджету на 2015 рік [3]. 

Пріоритетність інвестування розвитку аграрної сфери в сучасних умовах 
доцільно забезпечувати шляхом застосування усіх важелів економічного 
регулювання і проведення організаційно-економічних, фінансових та інших  
заходів. Метою цих заходів є першочергова реалізація найбільш важливих 
інвестиційних проектів і заходів товаровиробників і установ бюджетної сфери, 
зростання обсягів продовольства по найбільш важливих з огляду на 
продовольчу безпеку і валютні надходження видах продукції, підвищення 
якості агропродовольчої продукції до рівня вимог міжнародних ринків, а також 
для підтримки інвестиційної діяльності населення. 

З метою реалізації інвестиційних проектів слід забезпечувати 
першочергову підтримку та сприяння таких з них, що: невеликі, порівняно 
дешеві але масові та передбачають використання незадіяних виробничих 
потужностей і об’єктів; дозволяють створити нові виробничі потужності в 
короткі строки, зокрема на основі їх реконструкції та технічного 
переоснащення; передбачають створення виробництва дефіцитної та 
імпортнозалежної продукції для задоволення внутрішнього попиту; спрямовані 
на зростання експортного потенціалу, насамперед, суб’єктів малого і 
середнього агробізнесу, переважно через організаційні заходи при мінімальних 
інвестиційних витратах. 

Обмежені кошти державної підтримки та організаційні заходи слід 
першочергово спрямовувати також на заходи із: збільшення виробництва м’яса 
свиней, ВРХ, овець, птиці, кролів, а також молока; формування кооперативних 
потужностей із заготівель, транспортування, доробки і перероблення 
сільськогосподарської продукції; прискорення розвитку логістичної та 
експортної інфраструктури. 

Пріоритетними доцільно вважати інвестиційні заходи за такими 
нижченаведеними напрямами.  
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Перший напрям – збільшення виробництва свинини у господарствах усіх 
форм господарювання і заміщення її імпорту шляхом стимулювання та надання 
їм на поверненій основі коштів бюджетної підтримки, нарощування основного 
стада свиней і виробництва товарних поросят для реалізації населенню, 
підприємствам, фермерським та іншим господарствам. З метою 
імпортозаміщення і зростання обсягів споживання м’яса потрібно збільшити на 
210-220 тис. т у рік обсяги реалізації свинини в живій вазі, додатково 
вирощувати 1,8-2,0 млн гол. свиней і збільшити у племінних та інших 
господарствах поголів’я свиноматок на 90-100 тис голів. За орієнтовними 
підрахунками, реалізація цього напряму інвестування дозволить підвищити 
валовий внутрішній продукт держави на суму понад 8 млрд грн у рік. З 
урахуванням варіантів мінімізації інвестиційних витрат, що не повинні 
перевищувати 13-15 тис грн на голову основного стада і 3,5 тис грн на голову 
молодняку свиней, загальна потреба в них складе 7 млрд грн, а 
капіталовіддача– 1,1 грн приросту ВВП на 1 грн інвестицій щорічно. Нові 
ферми по виробництву товарної свинини доцільно створювати, насамперед, в 
особистих селянських і фермерських господарствах. З метою методичного 
забезпечення цих заходів у ННЦ ІАЕ було розроблено взірцевий інвестиційний 
проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві [4].  

Другий напрям – збільшення обсягів виробництва та споживання 
високоякісного молока і експорту продуктів його переробки шляхом створення 
малих і середніх молочнотоварних ферм та нарощування основного стада ВРХ 
у сільськогосподарських підприємствах, особистих селянських і фермерських 
господарствах [5, 6 і 7]. Створення у кожному адміністративному районі 
молочної ферми на 200-400 корів дозволить збільшити поголів’я корів на 140-
150 тис. гол., обсяги реалізації молока та яловичини для потреб місцевого 
населення на – відповідно на 1,0 і 0,5 млн т, обсяги товарної продукції – на 320 
млн грн, а валового внутрішнього продукту – на 3 млрд грн у рік. При цьому 
загальна потреба в інвестиціях складає близько 12 млрд гривень. Реалізація 
цього напряму інвестування дозволить збільшити також обсяги реалізації 
молока і яловичини населенню та підвищити якість цієї продукції. Зразковий 
інвестиційний проект створення молочної ферми і матеріали методичного 
характеру, призначені для використання фермерами і сільськогосподарськими 
підприємствами, підготовлено в ННЦ ІАЕ. 

Третій напрям – формування мережі експортоорієнтованих зернових 
кооперативів шляхом залучення іноземних кредитів під закупівлю імпортного 
обладнання для створення потужностей з приймання, доробки і зберігання 
сільськогосподарської продукції, формування товарних партій цієї продукції та 
її реалізації на зовнішньому і внутрішньому ринках. Оцінку подібних двох 
проектів залучення японських і канадських кредитів під закупівлю імпортного 
обладнання з метою створення елеваторних потужностей і передачі їх на 
умовах фінансового лізингу обслуговуючим сільськогосподарським 
кооперативам було здійснено в ННЦ ІАЕ робочою групою під керівництвом 
автора в 2009˚р на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства 
України.. Показники зазначених двох проектів, що не були реалізовані через 
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відсутність у той час належної організації робіт, наступні: інвестиційні витрати 
по кожному із зазначених проектів – 300 млн дол. США; будівництво «під 
ключ» 100-200 елеваторів загальною потужністю 1 млн тонн одноразового 
зберігання; орієнтовна максимальна ціна будівництва елеваторів різної 
потужності із об’єктами інфраструктури на 3 тис. т – 399, 5 тис. т – 371 і на 10 
тис тонн – 300 дол. США на тонну одноразового зберігання 
сільськогосподарської продукції; щорічна виручка від реалізації послуг і 
додатковий ціновий ефект – понад 1 млрд грн, або 440 млн грн валової доданої 
вартості. 

Четвертий напрям – збільшення експортних можливостей підприємств 
кондитерської промисловості шляхом здійснення організаційних заходів при 
мінімальних інвестиціях з метою створення нових і розширення існуючих ніш 
національних товаровиробників на зовнішніх ринках продукції галузі та 
повного використання наявних потужностей. Основні інвестиції по цьому 
напряму необхідні для збільшення оборотних засобів підприємств. 
Враховуючи, що наявні потужності галузі нині використовуються на 70%, за 
рахунок повного їх завантаження та реалізації додаткової продукції на 
зовнішніх ринках можна на 400 млн грн збільшити обсяги товарної продукції, 
що рівнозначно 180 млн грн валової доданої вартості в рік. На забезпечення 
приросту оборотного капіталу підприємств галузі необхідні інвестиції в розмірі 
300 млн грн, джерелом фінансування яких можуть бути власні та залучені 
кошти підприємств кондитерської галузі та короткострокові кредити банків. 
Розвиток кондитерської промисловості стимулюватиме розширення 
виробництва вітчизняної продукції в інших галузях економіки, сприятиме 
приросту ВВП, а також зростанню надходжень до державного бюджету. 

П’ятий напрям – збільшення експортних можливостей аграрної галузі 
шляхом залучення ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
(далі ДПЗКУ) від Експортно-імпортного банку Китаю другого траншу кредиту 
під гарантії уряду України для фінансування інвестиційних проектів у сфері 
сільського господарства. По цьому напряму в ННЦ ІАЕ  робочою групою під 
керівництвом автора підготовлено ТЕО відповідного проекту, загальною 
вартістю 3 млрд дол. США. Реалізацію першої компоненти цього проекту 
вартістю 1,5 млрд дол.. США розпочато в кінці 2012 – на початку 2013 року. 
Проте кошти на реалізацію другої компоненти цього проекту, що передбачає 
створення 5 млн т елеваторних потужностей ДПЗКУ протягом п’яти років 
вартістю 1,5 млрд дол. США поки що не почали надходити, оскільки попереднє 
керівництво Мінагропроду України и ДПЗКУ змінило наміри по другій 
компоненти проекту на користь інших заходів. У зв’язку з можливими 
ризиками реалізації цього проекту новому керівництву Мінагропроду України 
доцільно орієнтувати ДПЗКУ на реалізацію первинно визначених у ТЕО 
проекту завдань щодо поставок китайській стороні сільськогосподарської 
продукції та реалізації другої компоненти проекту з метою створення 
додаткових потужностей елеваторів і портових терміналів. Важливість цих 
заходів підвищилася у зв’язку із втратою контролю над елеваторними 
потужностями ДПЗКУ в Автономній Республіці Крим і частині території 
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Донецької та Луганської областей. У зв’язку із зазначеним необхідно посилити 
моніторинг виконання завдань цього проекту, зокрема залучити до нього 
організацію-розробника ТЕО проекту. 

Шостий напрям – модернізація цукрових заводів з метою поєднання 
технологічного процесу цукроваріння і виробництва біоетанолу з меляси та 
соку цукрових буряків. В Україні доцільно переробляти на цукор 13, а на 
біоетанол – 12 млн т цукрових буряків і використовувати на виробництво 
біоетанолу 520 тис тонн меляси, що залишається після цукроваріння. За 
рахунок цього можна отримати понад 900 тис тонн біоетанолу, що становить 
21˚% загального обсягу споживання бензину. Реалізація цих заходів потребує 
інвестиційних витрат на суму 2,3 млрд грн, які окупляться протягом одного 
року і дозволять підвищити рівень енергетичної безпеки держави.  

Сьомий напрям – створення кластерних формувань з виробництва та 
перероблення сільськогосподарської продукції з метою її імпортозаміщення та 
формування експортного потенціалу. Прикладом такого кластеру може 
слугувати льонарський у поліських регіонах України, де має бути зосереджена 
первинна переробка льоносоломки, виробництво льоноволокна, тканин, одягу 
олії, ліків та іншої продукції. Аналогічно важливими є розроблення і реалізація 
проектів з вирощування коноплі та перероблення продуктів з неї. В Україні 
створено ненаркотичні сорти коноплі, які можуть стати основою проекту. Олія 
з насіння конопель має багатоцільовий характер використання, зокрема в 
онкомедицині. Тому в створенні цього кластеру, окрім аграрників і 
переробників, будуть зацікавлені також медичні та фармацевтичні компанії 
Подібні інтеграційні проекти є великими, їх фінансування може бути здійснено 
за участю національних та іноземних інвесторів, окупність проектів висока, а 
кінцеві продукти будуть користуватися підвищеним попитом. Органам 
державної влади та управління доцільно пропонувати представникам великого 
бізнесу ідею зазначених й інших подібних проектів, що дозволяють усім їх 
учасникам отримати прибутки та інші вигоди, а також збільшити бюджетні 
надходження.  

Отже, аграрна сфера України має значний потенціал для подальшого 
розвитку. Забезпечення цього розвитку в умовах нестабільності дозволить 
забезпечити продовольчу безпеку держави, наростити експортний потенціал, 
збільшити обсяги валютних надходжень та здійснити заходи щодо стабілізації 
економічної ситуації в державі. З метою вирішення зазначених завдань 
доцільно спрямовувати інвестиції за рахунок усіх джерел фінансуванні на 
реалізацію пріоритетних проектів і заходів, пов’язаних з розвитком особистих 
селянських і фермерських господарств, тваринництва, логістичної та 
експортної інфраструктури, цукрової, кондитерської та деяких важливих інших 
видів переробної промисловості. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР НА БАЗЕ ТЕХНОПАРКА КАК ДОМИНАНТНЫЙ 
ФАКТОР ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В статье с помощью SMART-метода обоснована целесообразность и возможность формирования 

инновационного территориального кластера в Львовской области на базе технопарка “Яворов”, а также 
определена сущность этого предложения через призму ряда моделей стратегического управления развитием 
территорий (модели закрепления стратегических целей по стратегическим центрам низших уровней 
управления и пирамиды стратегического поля региона). Охарактеризованы роль и место предлагаемого 
автором инновационного научно-технологического промышленного кластера на базе технопарка “Яворов” в 
социально-экономическом развитии Львовской области. 

Ключевые слова: инновации, инновационный территориальный кластер, регион, стратегия, 
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In an article with SMART-method proved the feasibility and possibility of forming a regional innovation cluster 

in the Lviv region-based industrial park “Yavoriv”, and shows the place this proposal in the light of a number of 
models of strategic management development areas (model consolidate strategic objectives for the strategic centers of 
lower levels of government and strategic pyramid field region). The role and the place of the authors proposed 
scientific and technological innovation industrial cluster based industrial park “Yavoriv” in socio-economic 
development of Lviv region are described.  

Keywords: innovation, innovation territorial cluster region, strategy, strategic field region concept, economic 
impact, innovation potential, the method of SMART. 

 

С одной стороны, в условиях глобальных трансформаций, а с другой 
стороны, в условиях острых общественно-политических процессов, как никогда 
актуальной задачей остается вопрос конкурентоспособности национальной 
экономики, которое соответственно оказывает решающее влияние на все 
другие сферы общественной жизни. Поэтому этот вопрос требует 
инновационных решений и подходов, в определенной степени значительных и 
радикальных в национальном хозяйстве. Одним из таких ключевых решений, 
по нашему мнению, может стать создание в Украине инновационных 
территориальных кластеров. Нами, в свою очередь, разработана Концепция 
промышленного инновационного научно-технологического территориального 
кластера в Львовской области на базе технопарка “Яворов”. 
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Проблемам инновационной деятельности, инновационного развития, 
кластеризации национальной экономики посвящено значительное количество 
как зарубежных, так и отечественных научных работ, среди которых труды Л. 
Антонюк, П. Друкера, С. Илляшенка, О. Кузьмина, Т. Майоровой, В. Овчарука, 
М. Одрехивского, Л. Федуловой, Н. Чухрай, Й. Шумпетера и многих других 
ученых. 

Если рассматривать предложение построения инновационного 
территориального кластера на базе технопарка «Яворов» через призму SMART-
метода, то конкретность (specific) цели (т.е. формирование кластера) 
обосновывается конкретным перечнем учреждений и структур, которые 
предложено включить в состав кластера, и их функциями как будущих 
кластерных участников; измеримость цели (measurable) заключается в оценке 
синергетического эффекта (в частности экономии трансакционных издержек, 
эффекта масштаба производства, экономии транспортно-складских, 
маркетинговых, логистических расходов и т.п.), которая базируется на анализе 
данных о производственных мощностях этих участников, их инвестиционных 
возможностях, численности персонала и т.д.; согласованность цели (agreed) 
проявляется в том, что предложенная авторская Концепция инновационного 
научно-технологического территориального кластера на базе технопарка 
«Яворов» не противоречит другим национальным (например, «Технополис», 
«Индустриальные парки Украины») и региональным инновационным проектам, 
которые выполняются или запланированы к реализации; мало того, она может 
рассматриваться как взаимодополняющая по отношению к ним и составлять 
новый национальный инновационный проект (что подтверждается 
результатами проведенного автором кластерного анализа по выявлению 
соответствующих взаимосвязей между регионами в работе [2]; аналогичные 
кластеры возможно создать в г. Киеве, Харьковской, Днепропетровской и 
Донецкой областях); реалистичность цели (realistic) обосновывается указанным 
в авторской Концепции перечнем инвестиционных, земельных, трудовых, 
информационных и других ресурсов и источниками их получения; временные 
рамки достижения цели (timed) отражаются через предложенный автором 
жизненный цикл предлагаемого кластера и соответствующую квантификацию 
общей цели на каждом этапе этого цикла. 

Если очерченную нами задачу построения такого кластера 
сформулировать в координатах модели закрепления стратегических целей по 
стратегическим центрами территориальных общин нижних уровней иерархии 
[3, с. 131], которая должна быть непременным атрибутом национальной 
экономики развитого типа, то не только на государственном и региональном 
уровнях, но и на субрегиональном уровне и уровне территориальных общин 
городов и сел необходима координация усилий по не только созданию, но и 
максимизации экономического и социального эффектов от функционирования 
данного инновационного территориального кластера с одной стороны и 
наиболее полному содействию его эффективной деятельности с другой, 
создание для этого всех необходимых условий. Если же говорить о 
возможности постановки задачи реализации национального проекта по 
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формированию на всей территории Украины сети таких кластеров, то в 
соответствии с положениями этой модели данный вопрос должен найти свое 
полное отражение в соглашениях регионального развития и уже после этого 
должен формироваться заключительный вектор стратегий, который направлен 
к стратегическому центру, то есть государственной власти. 

В контексте этой модели если провести аналогию с кругами Эйлера, то 
внутренний круг (ядро) этой модели и составляет предложенная нами 
Концепция кластера. Несмотря на это, площадь круга, кроме ядра модели (т.е. 
организационно-структурного обеспечения функционирования кластера), 
занимает также: 1) разработка комплекса маркетинговых и информационных 
мероприятий для формирования миссии общины в инновационном развитии и 
своего стратегического центра, и стратегических центров высшего уровня, а 
также выработки виденья у жителей общины в кластере удовлетворения 
собственных целей, интересов (причем как материальных, так и духовных) и 
т.д.; 2) реальный учет сформированного кластера в концепциях и стратегиях 
устойчивого развития региона и его составных частей; 3) широкое внедрение в 
практику деятельности кластера инжиниринга, аутсорсинга, консалтинга, 
новейших управленческих технологий и т.д. Мало того, такой бы кластер в 
вышеуказанном виде мог бы служить ярким примером внедрения весьма 
эффективной модели закрепление стратегических целей по стратегическим 
центрами низших уровней управления для всей национальной экономики и 
уход от остатков господствующей не так давно модели централизации 
стратегических целей в условиях закрытости экономической системы. 

Кроме того, это самое подтверждается и моделью пирамиды 
стратегического поля региона [3, с. 23], в разрезе которой создание кластера и 
эффективное его функционирование можно рассматривать как одну из 
стратегических целей развития не только Львовской области, но и в то же 
время и как стратегическую цель развития Яворивского района, городов 
Львова, Стебника и Николаева, территориальных общин отдельных городов и 
сел Яворивского района и т.д. Согласно модели, чем выше уровень стратегии, 
тем соответственно меньшее количество стратегий. Конечно, на низших 
иерархических уровнях управления есть множество различных целей 
социально-экономического развития, но эти цели должны согласовываться, 
укрупняться и с ростом уровня управления должны трансформироваться в 
вершину пирамиды – формирование и эффективное функционирование 
инновационного кластера. Наша Концепция кластера дает в результате 
достижения этого комплекса целей на нижних уровнях иерархии, 
составляющих в свою очередь основание пирамиды стратегического поля 
региона. Можно отметить, что эта связь между вершиной пирамиды и ее 
основой является одним из важнейших критериев оценки эффективности 
функционирования самого кластера, а соответственно если разработать 
индикаторы силы этой связи, то они бы стали набором показателей не только 
экономической и социальной эффективности инновационного кластера, но и 
эффективности стратегического управления регионом. 

Нужно отметить, что этот кластер позволит:  
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- сохранить существующий научный, инновационный, производственный 
потенциал региона; 

- провести модернизацию промышленности Львовщины, сделать ее более 
восприимчивой к инновациям (притом как продуктовых, так и процессных и 
маркетинговых инноваций), конкурентоспособной в перспективе; 

- обеспечить ускорение экономического роста региона в целом на 
инновационной основе (через рост количества рабочих мест, увеличение 
промышленных мощностей, улучшение технического уровня производства, 
наполнение местных и государственного бюджетов, инкрементальность 
(прирост) других социально-экономических индикаторов регионального 
развития, закрепления промышленных предприятий Львовщины на 
существующих рынках сбыта и выход на новые рынки, развитие социальной, 
инновационной, информационной, транспортной, логистической, финансовой 
инфраструктуры и т.д.). 

Итак, инновационно-технологический территориальный кластер на базе 
технопарка «Яворов» может стать доминантным фактором не только 
промышленного возрождения Львовщины, но и активизации ее инновационно-
трансфертных возможностей в целом.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Вказано місце економіки України в розгортанні інноваційних процесів світу. Проаналізовано стан 
інноваційних процесів. Розкрито перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні з огляду на існуючий 
російсько-український конфлікт. 

Ключові слова: інноваційні процеси, інноваційна активність, економіка, Україна. 
 

The place of Ukraine’s economy in the deployment of innovative processes in the world is specified. The state of 
innovation processes is analysed. The perspectives of innovation processes in Ukraine due to the existing Russian-
Ukrainian conflict are revealed. 
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Розвиток інноваційних процесів завжди виступає каталізатором 
економічних процесів у будь-якій країні. Він є рушійною силою НТП, 
експортної орієнтації країни, стимулює удосконалення багатьох сфер діяльності 
на підприємствах і в економічному середовищі країни. Інноваційний розвиток 
України повний протиріч і суперечностей, рівень інноваційної активності й 
нині лишається одним із найнижчих серед країн з ринковою економікою. Тому 
вивчення стану та перспектив розвитку інноваційних процесів в Україні нині є 
надзвичайно актуальною проблематикою. 

Дослідженням проблем та перспектив розвитку інноваційних процесів в 
Україні на сучасному етапі займалось багато вітчизняних вчених й зокрема 
Вільчинський О.М. [1], Гладинець Н.Ю. [2], Ілляшенко С.М. [3], Рудь Н.Т. [5], 
Федоренко В.Г. [6], а також багато інших, комплексний доробок яких 
представлено у [4]. Разом з тим, економіку нині характеризує швидкоплинність 
будь-яких процесів, у т.ч. й інноваційних, які зазнають постійної 
трансформації, набувають нових тенденцій, а тому вимагають додаткових 
досліджень, спрямованих на виявлення існуючих закономірностей їхнього 
функціонування та розвитку. 

Дослідити стан і місце інноватики України у світі пропонуємо за 
Глобальним індексом інновацій. Так, в рейтингу країн світу за індексом 
інновацій 2014 року [7] лідирують такі країни як Швейцарія, Великобританія, 
Швеція, Фінляндія, Нідерланди, США, Сінгапур, Данія, Люксембург, Гонконг; 
Молдова займає 43 місце, Польща – 45, Росія – 49, Білорусь – 58, Арменія – 65, 
Грузія – 74, Казахстан – 79 місце (дослідження охоплює 143 країни). Україна за 
Глобальним індексом інновацій посіла 63 місце, що на 8 позицій краще 
порівняно з 2013 р. і повторює місце в період 2012 року. 

Аналіз субіндексів Глобального індексу інновацій свідчить, що 
основними вадами, які заважають розвитку інноваційних процесів в Україні є 
недостатня ефективність державного управління (109 місце у світі) і 
регуляторного контролю (115), несприятливе бізнес-середовище (122), 
ускладнений режим сплати податків підприємств (119), недостатня 
енергоефективність та екологічність виробництв (117 та 86 місце у світі), низькі 
темпи формування капіталів (121), низький рівень розвитку кластерів (126), 
недостатній рівень конкуренції на внутрішньому ринку (101 місце у світі). 
Водночас, сильними сторонами є розвиток сфери формування знань (15 місце), 
розвиток вищої освіти (34 місце), розвиток інтернет-послуг (42 місце), 
дослідження та розробки (48 місце). 

На стан інноваційної сфери України руйнівно вплинула світова 
фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., а також стагнаційні процеси в 
економіці країни 2013 р. У ці періоди показники інноваційної активності мали 
переважно низхідну динаміку. Причинами цього вбачаються відсутність 
державної підтримки та несприятливість бізнес-середовища. 

 63



Зміни у інноваційній активності, джерела фінансування інноваційного 
розвитку в економіці та динаміку впровадження інновацій на промислових 
підприємствах можна прослідкувати, скориставшись даними таблиць 1-3. 

Таблиця 1 
Інноваційна активність підприємств України [8] 

У тому числі за напрямами, млн грн. 
у тому числі 

Роки 

Питома 
вага 

підпри-
ємств, 

що займа-
лися 

іннова-
ціями, % 

Зага-льна
сума 
витрат, 
млн. грн.

дослід-
ження і 
розробки 

внут-
рішні 
НДР 

зовні-
шні 
НДР 

прид-
бання 
інших 
зовніш-
ніх знань

підготовка 
виробни-
цтва для 
впровад-
ження 

інновацій 

придбання 
машин, 

обладнан- ня 
та про-
грамного 
забезпе-
чення 

інші 
витра-
ти 

2000 18,0 1760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1074,5 182,7 
2001 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125,0 183,8 1249,4 249,8 
2002 18,0 3018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1865,6 407,7 
2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0 
2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8 
2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6 
2006 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 
2007 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7471,1 2064,9 
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 
2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 
2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 
2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 
2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 
2013 16,8 9600,0 1641,6 1315,2 326,4 86,4 Х 5568,0 2304,0 

 

Таблиця 2 
Джерела фінансування інноваційної діяльності, млн. грн. [8] 

У тому числі за рахунок коштів Період 
дослід-
ження 

Загальна сума 
витрат власних 

державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші джерела 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7 
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 
2011 14333 7585,6 149,2 56,9 6542,2 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
2013 9600,0 6998,4 182,4 1382,4 1036,8 
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Таблиця 3 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України [8] 

Період 
дослід-
ження 

Питома вага 
підприємств, 

що 
впроваджу-

вали 
інновації, % 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів 

У т.ч. 
маловідходні, 
ресурсозбері-

гаючі 

Освоєно 
виробництво 
іноваційних 

видів 
продукції, 

найменувань

З них 
нові 
види 

техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

обсязі 
промислової, 

% 
2000 14,8 1403 430 15323 631 - 
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 12,7 1576 502 3138 809 3,3 

 
Аналіз інноваційної активності показав, що найвищою у період 2000-2013 

рр. вона була у 2000, 2002 і 2012 рр. Загальна сума витрат на інноваційні 
процеси зростала в період 2000-2008 рр., а надалі показники були нестабільні, 
що стало наслідком поширення кризових явищ в українській економіці та 
зниження здатності ринкового середовища стимулювати економічні процеси, у 
т.ч. розвиток інноваційної сфери. Водночас, підтримка інноваційної активності 
відбувається переважно за рахунок придбання нових машин, обладнання та 
інформаційного забезпечення. 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності дозволяє виділити 
пріоритетним джерелом власні кошти підприємств, частка яких коливалась в 
межах 53-88 %, де найбільша залежність від зовнішніх джерел фінансування 
припадає на 2010-2011 рр., а найменша – на 2006 р. Державна підтримка 
інноваційної активності є доволі низькою та складає 0,4-2,8 % від загальної 
суми її фінансування. Натомість активність іноземних інвесторів суттєво 
зростала в післякризовий (2010 р.) та період стагнації економіки (2013 р.).  

Слід відмітити, що питома вага реалізованої інноваційної продукції в 
загальному обсязі промислової впродовж 2000-2013 рр. була незначною – 3,3-
7,0 %. У післякризовий період вона скоротилась удвічі та лишається на 
найнижчому рівні останні два роки (2012-2013). В останній рік всі показники 
інноваційної активності в економіці України погіршились. Але це погіршення 
не призвело до падіння показників інноваційного розвитку країни порівняно зі 
світом. Фактично це може свідчити про той факт, що економіка світу значно 
потерпає від наслідків світової глобальної кризи. 

Нині вести мову про перспективи розвитку інноваційної діяльності в 
Україні досить складно, що в першу чергу пояснюється російсько-українським 
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конфліктом. Адже більшість інноваційної продукції (70 %) йде за кордон, 
значна частина якої (а це понад 50 %) експортувалась до Росії. Фактично слід 
очікувати скорочення обсягів виробництва та реалізації інноваційної продукції 
вдвічі, хоча показники прогнозування інноваційного розвитку промисловості 
України, збудовані за низкою економетричних моделей в роботі [2] вказують на 
їх зростання упродовж 2014-2016 рр. Проте, вже у І кварталі 2014 рр. 
статистичні дані [8] вказують на погіршення ситуації. 

Вирішити існуючі проблеми дозволить застосування стратегії 
інноваційного прориву на освоєнні принципово нових, конкурентоспроможних 
технологій і продуктів, інноваційному оновленні критично застарілого 
виробничого апарату, переході на інноваційний шлях розвитку, підвищення 
ролі та відповідальності держави за вибір і реалізацію стратегії, освоєння й 
застосування нової техніки й технології, за ефективність інтеграційних 
процесів, сприяння зростанню інноваційної активності підприємств. 

Разом з тим, це потребує радикальних змін у глобальній інноваційній 
сфері: більш рівномірного розподілу наукового потенціалу, що є джерелом 
інновацій; здійснення заходів, спрямованих на розширення спільного 
використання технічних винаходів, інтелектуальної власності як основи 
інновацій, що створюють конкурентоспроможну на світових і внутрішніх 
ринках продукцію й технологію; збільшення глобальних потоків інновацій, 
здійснюваних за рахунок прямих інвестицій, що зростають випереджальними 
темпами. 
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Императив как понятие впервые было употреблено и сформулировано 
великим философом ХУІІІ ст. И. Кантом в «Критике практического разума» 
(Kritik der praktischen Vernunft).  Понятие «императив» И.Кант определяет как  
«волевую максиму», «категорическое веление», «господствующую данность в 
форме высшего принципа». Исходя из этого, экономический контент, 
содержательное наполнение данного понятия определяется, с одной стороны 
объектом, на который направляется «категорическое веление», с другой 
стороны субъектом, который исходя из «высшего принципа» реализует 
«волевую максиму». Другими словами, экономические императивы 
обусловливаются как объективностью рыночных сил, так и  системой влияний 
и велений, которые утверждаются и реализуются государственной волей. 

Попытки преувеличивать роль и значение так называемых рыночных сил 
(«невидимой руки» рынка) и, в свою очередь, не замечать или игнорировать 
роль и возможности государственных велений, как правило, заканчиваются  
глубокими финансовыми потрясениями, т.е. системными кризисами. 
Достаточно вспомнить глобальный финансово-экономический кризис 2008-
2009 гг. Очевидно, учет системных финансовых потрясений в глобальном 
измерении обусловило появление такой разновидности регуляторных 
императивов, как институты межгосударственного финансового регулирования.  

Так, современная финансовая система в глобальном измерении содержит 
весьма развитую сеть межгосударственных регуляторных императивов. При 
этом институтами межгосударственного финансового регулирования 
выступают: Совет с финансовой стабильности (FSB), Базельский комитет 
банковского надзора (BCBS), Международная организация комиссий по 
ценным бумагам (IOSCO), Совет  с международных стандартов финансовой 
отчетности (IASB), Международный комитет страховых надзорных органов  
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(IAIS), Комитет по платежам и рассчетным системам (CPSS), Комитет с 
международным стандартам, аудиту и подтверждения доствоерности 
информации (IAASB) и др. Одновременно у наиболее влиятельных странах 
дальнего зарубежья действуют регуляторы системных финансовых рисков: в 
США - Financial Stability Oversight  Council; в Англии - Financial Policy 
Committee;  в странах Еврозоны - European Systemic Risks Board.  

Таким образом, на сегодня регуляторные императивы в финансовой 
сфере выступают в трех ипостасях: сугубо рыночные, государственные и 
межгосударственные. При этом следует брать во внимание интенсивно 
развивающуюся информационно-сетевую сферу, которая обусловливает 
активную виртуализацию финансовых отношений. Собственники финансового 
капитала в состоянии быть участниками финансовых операций в режиме on-line 
практически в любой точке планеты. 

Если же взять во внимание все эти очевидности, то понимание 
актуальности научных исследований места и роли регуляторных императивов в  
ключевых сегментах финансовой сферы все более усиливается. При этом 
особого внимания заслуживают регуляторные императивы финансового 
капитала. В нынешнее время финансовый капитал имеет полифоническую 
(постоянно меняющуюся) структуру. Кроме собственно денежной 
составляющей и ценных бумаг данное явление включает деривативы и 
производные от них финансовые инструменты.2 По своей природе финансовый 
капитал постоянно пребывает в перманентной динамике, поскольку им движет 
внутренняя потребность – неустанно наращивать свои «мускулы», т.е. 
самовозрастать.  

Отсюда у субъектов данных финансово-правовых отношений имеется 
вполне определенная цель - всеми возможными способами (и в первую очередь, 
при помощи регуляторных императивов) помогать данному объективному 
процессу и благодаря этому постоянно получать прирост финансового 
капитала. Важной предпосылкой для этого является стабильность и полнота 
такого регуляторного императива как финансовое законодательство, ибо только 
при таких условиях понятны «правила игры» и достижимы поставленные цели. 

Эффективное применение и использование финансового капитала 
возможно лишь при условии органичного взаимодействия рыночных, 
государственных и межгосударственных императивов. В мировой практике 
используются три направления и три источника данного единства: во-первых, 
прямые инвестиции финансового капитала за рубеж; во-вторых, глобальный 
валютный сеньйораж, т.е. доход, получаемый от эмиссии свободно 
конвертируемой валюты (долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарского 
франка и т.д.) активно используемой другими странами; в-третьих, кредитный 

                                                 
2 Буквально каждые полгода на рынке деривативов появляются новые разновидности 

финансовых инструментов, которые получают свое собственное уникальное англоязычное 
наименование. 
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спрэд, т.е. плата за надежность финансовых обязательств (точнее говоря, за 
«общую уверенность в их надежности»). 

Особое место в системе финансового капитала занимает фиктивно-
спекулятивный капитал. Фиктивно-спекулятивный капитал, который почему-
то называют инвестиционным, является по существу антиинноватором, 
своего рода «вампиром»  для экономик его приземления. Поэтому движение 
данной разновидности финансового капитала должно быть императивно 
регулируемым волей государства или межгосударственных институтов. Но 
это в идеале. На самом деле этого не происходит.  

Сложность государственного или межгосударственного контроля над 
движением данной разновидности финансового капитала обусловливается 
современными достижениями в информационно-коммуникационных 
технологиях. Сегодня безналичное движение финансовых капиталов 
осуществляется фактически молниеносно и в любую заданную точку земного 
шара. И реально проследить, а тем более проконтролировать это движение 
становится весьма и весьма затруднительно, если вообще возможно. 

Важно также отметить, что в последнее время движение финансового 
капитала осуществляется в разных направлениях и в широком многообразии 
форм. Так, в некоторых странах получают второе дыхание такие  теневые 
финансовые инструменты, как «суфатджа» и «хавала».3 Важно отметить, что 
и суфаджа, и хавала являются рыночно-моральными императивами. Именно 
благодаря этому они выгодно отличаются от других финансовых 
инструментов, которые используются на рынке финансового капитала. 
Минимум процедур и отсутствие «бумажного следа» гарантируют 
невозможность осуществить контроль над операциями подобного рода. 
Кстати, по данным Интерпола, оборот хавалы только в Индии составляет 40% 
ВВП. Данные очевидности вызывают особое беспокойство организаций (в 
первую очередь, FATF), противостоящих теневому финансированию 
международного терроризма.  

Следует признать, что в последнее время в Украине в силу 
непродуманного внедрения плавающего (гибкого) режима валютного обмена, 
крайне активизировался теневой долларовый рынок. Центральный банк не 
справляется с задачей обеспечения цивилизованных валютно-обменных 
операций. И это притом, что в Конституции страны (статья 99) заложен 
регуляторный императив: «основной функцией центрального банка 
государства является обеспечение стабильности денежной единицы». А это 
предполагает острую необходимость применения в монетарной сфере 
фиксированного, а не так называемого гибкого (плавающего) обменного 

                                                 
3 Суфатджа – это разновидность «кредитного письма». Хавала - в буквальном смысле означает «перевод», 

«чек», «переводной вексель». Мошенничество – крайне редкий прецедент в данной сфере, пронизанной 
каналами так называемой «изустной информации». Основная функциональная роль данных эксклюзивных 
инструментов заключается в гарантиях (базирующихся на вере и традициях мусульманского мира) 
избежания финансовых рисков, связанных с движением  значительных денежных средств на большие 
расстояния.   
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курса.  
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The Ukrainian-EU Association Agreement supposes setting up a free trade area between Ukraine and the EU 

over a 10-year period. However, in September 2014 the EU, Ukraine and Russia decided to postpone the setting up a 
free trade area. Instead, the EU will open its market to Ukraine unilaterally within a preferential trade framework until 
December 2015.  

The paper seeks to answer the key research question - are EU trade preferences for the benefit of Ukrainian 
consumers? In order to answer this question I propose to outline the opinions expressed by Ukrainian and European 
officials and experts, clarify the economic nature of trade tariffs and describe the EU-South African preferential trade. 
The strategic conclusion of the paper is that the EU trade preferences for Ukraine till the end of 2015 instead of setting 
up a free trade area will benefit the budget of Ukraine at the expense of consumers.  
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The Ukrainian-EU Association Agreement opens up new markets for Ukraine. 
The Agreement supposes to progressively set up a free trade area over a 10-year 
period between Ukraine and the EU. The free trade area will integrate the EU and 
Ukraine markets by dismantling import tariffs and other trade restrictions. Free 
access to the EU market, the world's biggest free trade area, will benefit the economy 
of Ukraine in the long-term.  

The new trade rules between the EU and Ukraine were planned to apply from 
November 1, 2014, but in September 2014 the EU, Ukraine and Russia decided to 
postpone it until December 31, 2015. For this period the EU opens its market to 
Ukraine unilaterally and continues to apply trade preferences on products imported 
from Ukraine [1]. 

Based on the abovementioned, the paper analyzes the effect of the EU trade 
preferences on the Ukrainian consumers in 2015. It seeks to answer the research 
question - are the EU trade preferences for the benefit of Ukrainian consumers? 

Literature review 
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Since the topic of the article is relatively new no research has been done so far. 
Instead, I propose an overview of opinions expressed by Ukrainian and European 
officials and experts. 

European and Ukrainian officials are rather optimistic. European Commission 
President Jose Manuel Barroso said that trade preferences ‘allowed Ukraine to boost 
exports to EU by 14 percent in the first half of this year’. EU Trade Commissioner 
Karl de Gucht stated that extending unilateral trade preferences for Ukraine until the 
end of 2015 will ‘give breathing space to discuss whatever problem may arise and 
then it will be up to the three parties concerned to see what they do after Jan. 1, 2016’ 
[2]. The Chairman of the European Parliament Committee on Foreign Affairs Elmar 
Brok pointed out that asymmetrical trade measures could be successful, only if this 
period is not used to slow down reforms [3]. European Business Association 
President Tomas Fiala made an argument that if Ukraine cuts or removes its customs 
duties on EU goods, it will loose 250 million UAH per month [4]. 

Ukrainian officials also speak in favor of the trade preferences. Minister of 
Foreign Affairs of Ukraine emphasized that due to the EU trade preferences 
Ukrainian export to the EU has already increased by 15% and next year it will 
continue to grow [5]. The Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk believes that 
the decision of the EU to continue trade preferences for Ukrainian products will 
benefit Ukrainian economy by 500 million EUR annually and at the same time the 
free trade with eastern neighbors should remain at the same level [6]. 

However, Ukrainian experts are rather critical. Sergiy Sydorenko writes that 
the real annual saving from customs duties will not exceed 3 billion USD, i.e. less 
than 1% of budget revenues. At the same time maintaining import duties instead of 
setting them to zero will cause a corresponding rise of prices for imported goods. In a 
result, Ukrainian consumers will pay these duties, he argues [7]. Yurii Panchenko 
writes that the declared growth in Ukrainian export to the EU by 15% is primarily 
achieved, not in a result of preferential trade, but because of the devaluation of the 
Ukrainian currency, hryvnia [8]. 

So it is clear that there are proponents and opponents of EU trade preferences 
for Ukraine in 2015. In order to understand benefits and looses from preferential 
trade next I will look at the economic nature of trade tariffs. 

Economic nature of trade tariffs 
Graph 1 shows the benefits and looses of imposing a tariff on a good in the 

domestic economy in international trade. We assume that the international supply is 
perfectly elastic and an infinite quantity of the good can be produced. 

Before imposing a tariff, there is a demand of QC1. The difference in demand 
was supplied by importing from abroad (see Quantity of imports (without tariff) in 
the graph 1).  

After imposing of a tariff, a domestic price rises. The new price level at a home 
country is Ptariff. It is equal to the world price plus tariff. More goods are now 
produced at the home country; it now produces QS2 of goods. Due to the higher price, 
a home country demands only QC2 of the good. This means that the imposition of the 
tariff reduces the quantity of goods imported to the home country (see Quantity of 
imports (with tariff) in the graph 1). 
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In a result, the government gains from the taxes (B). However, a societal loss 
(A and C) is incurred, because tariffs cut the incentives for the society to consume 
and produce [9]. 

 
Graph 1. The tax revenue (B) and the societal loss (A and C) that result from 

imposing a tariff on imports 

South African preferential trade experience with EU 
In order to better understand what the effect of trade preferences, let’s look at 

the example of South Africa, the EU's largest trading partner in Africa. Their 
preferential trade is governed by the Trade, Development and Cooperation 
Agreement of 1999 (in force since May 2004) [10]. Due to the Agreement exports 
from the EU enjoy a 10 % - 15 % tariff [11]. 

As in the case of Ukraine, the EU-South African trade preferences are also 
asymmetric. E.g. in the agricultural industry the duties applied on most South African 
agricultural goods exported to the EU have been progressively phased out over a 10-
year period by January 2010. On the South African side, over the transitional period 
for the tariff reduction (12 years) some products have been fully liberalized, other EU 
products have been partial liberalization under tariff rate quotas and some are 
excluded from any reductions [12]. 

In simple words, from consumer’s point of view, the situation with imported 
products looks as follows: prices of goods imported to Germany from South Africa 
are equal to prices of the identical goods in South Africa, when prices of goods 
imported to South Africa from Germany are much higher than those in Germany. 

Preferential trade for Ukraine: benefits or losses 
So taking into account the economic nature of tariffs imposed on imports and 

the example of EU-South African preferential trade relationships, it is possible to 
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answer a key question of the paper - are EU trade preferences until December 2015 
for the benefit of Ukrainian consumers?  

The Ukrainian-EU Association Agreement has been signed in order to, among 
all other things, progressively set up a free trade area that integrates the EU and 
Ukraine markets over a 10-year transitional period. Instead in September 2014, the 
implementation of the Agreement has been postponed and asymmetric trade 
preferences until the end of 2015 have been applied.  This means that EU will 
continue to apply trade preferences on products imported from Ukraine unilaterally.  

In a result the budget of Ukraine will definitely gain from the taxes, as it 
charges an amount of tariff for imported goods. Ukrainian producers will also benefit 
in their surplus, because they will produce and sell goods with at the lower price than 
the price of imported products-substitutes.  

However, after the imposition of tariffs on goods imported from the EU, 
Ukrainian consumers will pay higher prices that are equal to the world prices plus 
tariffs. This means that Ukrainian consumers will face a higher price, reducing their 
welfare.  

So as we can conclude, EU trade preferences for Ukraine till the end of 2015 
instead of setting up a free trade area will benefit the budget of Ukraine at the 
expense of consumers.  
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Розглянуто трансформацію ролі держави в матеріально-технічному забезпеченні сільського 
господарства України з позицій інституціоналізму. Проаналізовано вплив державної підтримки на оновлення 
галузевих основних засобів, її пряму та стимулюючу функції  в інвестиційних процесах. 
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We’ve considered the state's role transformation in the material support of agriculture of Ukraine from the 

standpoint of institutionalism. We’ve analyzed the state's support influence to industrial fixed assets renewal, its direct 
and stimulating functions in the investment processes. 
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Асоціація та перспективи членства України в Європейському Союзі 
передбачають формування відповідного інституціонального середовища.  
Інституції впливають на функціонування економік, еволюція інституцій 
обумовлює відмінності у функціонуванні економік [1, с. 11]. Не заперечуючи 
цього висновку Дагласа Норта, необхідно чітко розуміти значення різних 
інституцій для функціонування сільськогосподарських підприємств і 
враховувати це для адаптації вітчизняного аграрного сектору до умов 
міжнародних ринків. Дослідження А. М. Нестеренком інституціональних 
аспектів проблем економіки Росії дали можливість йому обґрунтувати 
російську соціально-економічну модель, що враховує особливості  історичного 
шляху країни, сучасну специфіку російського суспільства та універсальні 
соціально-економічні тенденції [2, с. 410]. Ним окреслені риси соціально-
орієнтованої ринкової економіки, які прийнятні і для України. Зокрема, серед 
основних ознак такої – рівноправна інтеграція в світове господарство та участь 
в процесах глобалізації економіки. Входження вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників на світові ринки на рівних умовах з 
іншими гравцями не можливе без підвищення їх конкурентоспроможності, яка 
в значній мірі визначається рівнем фондозабезпеченості аграрного 
виробництва. 

На жаль, кількісні та якісні параметри основних виробничих засобів 
сільськогосподарських підприємств України не сприяють високим 
конкурентним позиціям вітчизняних аграріїв. В досліджених 
середньостатистичних господарствах Німеччини з подібною до України 
виробничою спеціалізацією та концентрацією виробництва на 1 га 
сільськогосподарських угідь припадає в 3,4 рази більше машин та обладнання 
ніж в середньому по Україні. Рівень транспортного забезпечення німецьких 
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господарств вище в 10,4 рази (табл. 1). Як наслідок, натуральні показники 
результативності аграрного виробництва вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств в рази нижче ніж в господарствах Німеччини. Так, за 2008-2012 рр. 
урожайність озимої пшениці в сільськогосподарських  підприємствах України 
становила  в межах 27,3-37,9 ц/га, тоді як в середньому по німецьких 
господарствах 75,2 ц/га, урожайність цукрових буряків відповідно 281,5-
420,6 ц/га проти 643,0 ц/га, соняшника – 15,4-19,0 проти 35,0 ц/га, кукурудзи на 
силос – 159,3-228,2 проти 577,4 ц/га. В господарствах Німеччини 
середньодобовий приріст свиней на відгодівлі складає 821 грам при 
відповідному показнику в українських виробників за останні 5 років  361-
448 грам. 

Таблиця 1 
Основні характеристики та рівень технічної оснащеності 

сільськогосподарських підприємств України і окремих господарств Німеччини 
Досліджені господарства Німеччини 

Показник 
1 2 3 4 5 

в серед-
ньому  

С/г-кі 
підпри-
ємства 
України* 

Площа сільськогосподарських 
угідь, га 990 901 410 503 1690 - - 
Структура посівів, %:        

зернові 28,3 69,7 67,5 49,5 66,6 56,3 56,7 
цукровий буряк 14,1 19,7 7,5 15,4 0,8 10,0 2,2 

соняшник 1,0 х х х х 0,2 18,3 
ріпак 10,1 10,6 25,0 20,9 31,3 20,3 4,5 

лікарські трави і прянощі 3,0 х х х х 0,7 0,1 
одно- та багаторічні трави 18,2 х х х х 4,3 4,4 

кукурудза на силос 25,3 х х 14,3 1,4 8,1 2,1 
Щільність поголів’я        

поголів’я свиней з розрахунку на 
100 га ріллі  505 х х х 41 132 18 

поголів’я корів з розрахунку на 100 
га с-г угідь х х х х 7 3 3 

поголів’я ВРХ на вирощуванні та 
відгодівлі з розрахунку на 100 га с-г 

угідь х х х х 14 5 8 
Вартість машин та обладнання з 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь, 
тис. грн.** 2511,5 1019,8 1544,5 782,8 615,0 1217,5 354,3 
Вартість транспортних засобів з 
розрахунку на 100 га сільгоспугідь, 
тис. грн.** 539,9 1518,5 443,6 82,0 90,1 506,9 48,9 

* - структура сільськогосподарських угідь, посівів і щільність поголів’я середньому за 2009-2011 роки 
** - по сільськогосподарських підприємствах України переоцінена вартість основних засобів 

В зв’язку з вищеозначеним нагальною потребою розвитку сільського 
господарства України є зростання рівня його матеріально-технічного 
забезпечення. З позицій інституціональної економіки важливу роль в даному 
процесі відіграє держава з її функціями суб’єкту нормотворчості та власне 
економічного суб’єкту. За командно-адміністративної системи в Україні 
існувала монопольна державна власність на засоби виробництва і, відповідно, 
планово-розподільча система списання та придбання підприємствами основних 
засобів. З переходом до ринкової економіки роль держави у формуванні 
матеріально-технічної бази аграріїв змінюється. На нашу думку, в перехідний 
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період держава не в повній мірі виконала свою функцію при трансформації 
системи матеріально-технічного забезпечення сільгоспвиробників. Помилкою 
був спрощений підхід до перехідних процесів при ігноруванні теорії 
інституціоналізму. 

На початку реформ за мету поставили максимальне звільнення економіки 
від державного регулювання, але при цьому не були створені відповідні 
ринкові інститути, зокрема щодо матеріально-технічного та інвестиційного 
забезпечення аграріїв. Як наслідок, відбулося руйнування матеріально-
технічної бази сільськогосподарських товаровиробників. Розуміння виникнення 
та складності цієї проблеми зумовило перші кроки у формуванні інститутів 
ринку виробничих ресурсів та матеріально-технічного забезпечення аграрного 
виробництва. Зокрема, утвердженню цих інститутів сприяло прийняття Законів 
України «Про лізинг», «Про систему інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу України», «Про стимулювання розвитку 
вітчизняного машинобудування для агропромислового косплексу», постанов 
КМУ «Про утворення державного лізингового підприємства «Украгролізинг»» 
та «Про утворення Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»», тощо. 
В даному випадку держава виконала свою функцію суб’єкта нормотворчості. 
Але при перехідній економіці функції держави ширші за компенсацію «фіаско 
ринку», як характерно країнам з розвинутою ринковою економікою. На 
перехідному етапі держава мала відігравати важливу роль у мобілізації 
фінансових ресурсів для активізації інвестиційних процесів. Цього не відбулося 
і, як наслідок, в сільському господарстві України мала місце довготривала 
інвестиційна криза. 

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

39% 33% 28% 34% 33% 19%

0,52 0,58

0,19

0,4

0,8

0,06

Обсяги придбання 
техніки
за програмами 
державної підтримки, 
млрд. грн.

Обсяги придбання 
техніки, 
в тому числі 
вітчизняної

 
Рис. 1. Загальні обсяги придбання сільськогосподарської техніки в Україні та 

його державна підтримка 
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Дещо покращилася ситуація з прийняттям вищезазначених нормативно-
правових актів і ряду програм державної підтримки кількісного нарощування й 
оновлення галузевих основних засобів. Слід віддати належне механізмам 
державної підтримки техніко-технологічного переоснащення аграрного 
виробництва. За нашими дослідженнями, державна підтримка стала потужним 
стимулятором оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських 
підприємств України (рис. 1). 

На рис. 1 чітко окреслена  тенденція зростання загальної закупівлі 
сільськогосподарської техніки в Україні при збільшенні обсягів державного 
фінансування придбання машин та обладнання для АПК. Перш за все, державна 
підтримка техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського 
виробництва позитивно позначилась на закупках вітчизняної техніки, на яку 
поширюється дія державних програм. При зростанні бюджетного фінансування 
придбання технічних засобів для АПК збільшувались обсяги купівлі 
вітчизняної техніки та їх частка в загальних закупівлях. Суттєве скорочення 
фінансування програм державної підтримки техніко-технологічного 
переоснащення в сільському господарстві в 2009 і 2012 рр. призвело до 
зменшення вартісних обсягів та питомої ваги закупівлі аграріями галузевих 
технічних засобів вітчизняного виробництва. 

Важливо, що державна підтримка виконує не лише пряму функцію 
фінансування закупівель засобів виробництва, а і роль стимулятора 
інвестиційних процесів. Стимулятивна функція проявляється в активізації 
сільгоспвиробниками власних фінансових ресурсів для оновлення основних 
виробничих засобів.  

Таблиця 2 
Державна підтримка як стимулятор оновлення основних технічних засобів 

сільського господарства України 
Показник 

Рік 

Придбано 
сільськогосподарської 
техніки вітчизняного 

виробництва за програмами 
державної підтримки, 

млн. грн. 

Придбано 
сільськогосподарської 
техніки вітчизняного 
виробництва за власні 

кошти, 
млн. грн. 

Додатково вкладено 
(недовкладено) власних 

коштів на придбання техніки 
з розрахунку на одну гривню 
додаткових (зменшених) 

обсягів державної 
підтримки,  грн. 

2004 324,9 582,7  
2005 281,4 520,7 - 1,4 
2006 160,0 1054,7 (4,4) 
2007 520,7 840,8 (- 0,6) 
2008 577,8 1302,7 + 8,1 
2009 193,7 618,7 - 1,8 
2010 403,1 1015,6 + 1,9 
2011 801,0 1361,5 + 0,9 
2012 56,0 1085,7 - 0,4 
2013 205,0 1047,3 (- 0,8) 

Так, в 2008, 2010 і 2011 рр. кожна додаткова гривня державної підтримки 
сприяла активізації 1-8 гривень власних джерел фінансування на придбання 
сільськогосподарської техніки. При скороченні обсягів державної підтримки на 

 77



1 гривню зменшувалася купівля технічних засобів за власні кошти на 0,4–1,8 
гривень (табл. 2). 

Виключенням із загальних тенденцій є 2006, 2007 і 2013 роки. Зокрема, в 
2006 році при зменшенні державного фінансування техніко-технологічного 
переоснащення сільського господарства обсяги придбання техніки за власні 
кошти зросли більш ніж в 2 рази. Тоді як для 2007 і 2013 рр. характерна 
ситуація незначного зменшення інвестування власних фінансових ресурсів в 
оновлення машинно-тракторного парку при зростанні обсягів державної 
підтримки. В даному випадку спрацювали інші чинники, зокрема ціновий 
фактор. 

В цілому слід відмітити, що держава відіграє певну роль в регулюванні 
процесів техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського 
виробництва України. Разом з тим, проблемою залишається відсутність 
реальної комплексної державної політики  щодо забезпечення розширеного 
кількісного та якісного відтворення галузевих основних засобів. По суті на 
сьогодні вона являє собою лише набір оперативних заходів з реагування на 
поточні питання з елементами неприйнятного протекціонізму, тоді як основні 
положення інституціональної теорії вимагають адекватної цілісної системи 
державного регулювання інвестиційних процесів. Зокрема, функціонування 
повноцінного ринку не можливе без такого системоутворюючого ринкового 
інституту як конкуренція, підтримання якої є обов’язковим елементом 
нормативного ринкового господарського права. Цей постулат порушується в 
Україні шляхом державної підтримки придбання лише вітчизняної 
сільськогосподарської техніки. З одного боку, логічними є аргументи багатьох 
науковців і державних службовців на користь протекціонізму щодо 
вітчизняного машинобудування для АПК. Разом з тим, розвиток аграрної 
економіки потребує якісного удосконалення інституціонального процесу з 
урахуванням інтересів суб’єктів господарювання та держави, оскільки 
найефективнішими є інститути, які відображають інтереси більшості. 

Аналіз придбання сільськогосподарської техніки аграріями України 
свідчить про зростаючий попит на технічні засоби іноземних компаній. Так, в 
2010-2013 рр. у структурі придбання сільськогосподарськими підприємствами 
нових тракторів частка вітчизняних становила 1,9–20,2 %. У групі тракторів із 
потужністю до 40 кВт 85,7–97,6 % – це імпортні зразки переважно китайського 
походження. Серед тракторів із потужністю 40–60 кВт і 60–1000 кВт перевагу 
надають техніці виробництва країн СНД (відповідно 78,3–87,6 % і 80,5–84,4 %). 
Найбільшим попитом у класі великопотужних тракторів користуються імпортні 
зразки – їхня частка в загальних обсягах придбання становить 58,8–75,0 % при 
щорічному зростанні, в основному це трактори «John Deere» (14,9–27,5 %) і 
«Case» (10,3–18,4 %). Аналогічна ситуація спостерігається на ринку 
зернозбиральних комбайнів:  щорічне збільшення частки імпортних машин у 
загальних обсягах їх закупівель (78,6–95,0 %). Такі тенденції свідчать про 
переважання і зростання попиту українських аграріїв на зарубіжну 
сільськогосподарську техніку. Разом з тим, в Україні державна підтримка 
поширюється лише на технічні засоби вітчизняного виробництва, що 
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суперечить інтересам більшості. Тому інституціональне забезпечення техніко-
технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва потребує 
удосконалення в напрямку стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для АПК шляхом запровадження системи та механізму 
ліцензійного виробництва сільськогосподарських машин іноземних фірм на 
території України. На такі зразки також має поширюватись державна 
підтримка. 

Підсумовуючи, слід зазначати, що держава завжди відіграє суттєву роль у 
формуванні інститутів економічного розвитку сільського господарства. З 
переходом від адміністративно-командної до ринкової економіки змінилася 
система матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. При 
цьому, державна підтримка техніко-технологічного переоснащення сільського 
господарства залишається важливим фінансовим ресурсом і потужним 
стимулятором інвестування в оновлення галузевих основних засобів. Разом з 
тим, потребує удосконалення інституціональне середовище для забезпечення 
умов відтворення основного аграрного основного капіталу, де ключову роль у 
створенні ефективних і стабільних інститутів має відіграти держава. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ  
РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В современных условиях возникает насущная потребность в применении эффективных инструментов 

развития, которые бы соответствовали информационным запросам участников управленческих процессов и 
социально-экономическим условиям их реализации. Контрольные точки анализа ценностных установок и норм 
профессиональной деятельности характеризуют выражение общественных интересов и существенно влияют 
на управленческий потенциал, который выступает ключевым источником развития. Параметрами оценки 
полезности достигаемого экономической системой результата выступают преследуемые ценностные 
ориентиры, источники достижения результатов и величина ценности приобретенного капитала,  которые и 
определяют долгосрочные тенденции развития общества. 

Ключевые слова: экономические аспекты управления, развитие, экономика управления, управленческий 
потенциал. 

 
In modern conditions there is a pressing need in use of effective instruments of development which would 

correspond to queries both of participants of administrative processes and social and economic conditions of their 
realization. Control points of the analysis of valuable installations and norms of professional activity characterize 
expression of public interests and significantly influence the administrative potential which acts as a key source of 
development. As parameters of an assessment of usefulness of result reached by economic system pursued valuable 
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reference points, sources of achievement of results and size of value of the acquired capital which define long-term 
tendencies of development of society act. 

Keywords: economic aspects of management, development, managerial economics, corporative potential. 

 
Испокон веков девиз эпохи просвещения звучал как «Sapere aude! 4». В 

свете информационной эры развития и текущих реалий общественной жизни 
было бы правомерно дополнить его содержание следующим смыслом: «Имей 
мужество пользоваться своим собственным рассудком,  духом и 
возможностями»! Действительно, современная экономика народного хозяйства, 
в виду превалирования в объеме ВНП сырьевой составляющей, демонстрирует 
неспособность в полной мере использовать реальный потенциал нашей страны, 
который при таком подходе в большей мере зависит от «рамочных 
ограничений» со стороны мирового рынка. 

Основные принципы современной системы знаний модифицируют и  
традиционные подходы к модели экономического развития. Особую 
актуальность приобретает не только процесс внедрения инноваций, а также 
значимым остается его возрастающее влияние на темпы роста научно-
технического прогресса. Сегодня в нашей стране, равно как и на всех просторах 
мирового хозяйства, повышается роль и значение нематериальной 
составляющей активов в процессе формирования интеллектуального капитала 
фирмы. Повышение когнитивной, коммуникационной, просветительской и 
технологической функций субъектов развития является следствием 
эффективного использования управленческого потенциала. 
Интеллектуализация управленческого потенциала выступает инструментом 
корпоративного развития, которое имеет место быть в экономике управления. 
Подобная среда создает все необходимые и достаточные условия для 
эффективного формирования управленческого потенциала и его 
прогрессивного развития. В этом русле предоставляется возможность не только 
накопить производственный потенциал, а также восполнить некогда 
утраченные духовные ценности страны, возродить национальную идентичность 
богатства русской культуры, органично применять в деятельности лучшие 
мировые практики и создавать, анализировать и совершенствовать 
отечественные модели управления, т.е. возрождать наше национальное 
наследие. 

Сама идеология эпохи управления делает нужный в наше время акцент на 
эффективности процесса интеллектуализации, важность которого заключается, 
как отмечал еще И. Кант не в «… недостатке рассудка, а в недостатке 
решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-либо 
другого 5». В духе классиков, это и наука неугомонного постижения нового, и в 
том числе преодоление простых человеческих пороков - лености и малодушия, 
охотного присваивания себе чужих прав, легкости выбора наиболее удобного 

                                                 
4 «Имей мужество пользоваться своим собственным рассудком!» Ответ на вопрос: что такое просвещение? И. 

Кант (Кенигсберг, Пруссия, 30 сентября, 1784), стр. 127, тезис 5 
http://iph.ras.ru/page49272857.htm 
5 «Имей мужество пользоваться своим собственным рассудком!» Ответ на вопрос: что такое просвещение? И. 

Кант (Кенигсберг, Пруссия, 30 сентября, 1784) стр. 127, тезис 5 
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положения. Все равно, что иметь книгу, думающую вместо нас или духовника – 
совесть которого заменяет нашу, или наставника, направляющего нас по 
заведомо ложному пути. В большинстве случаев, это – отсутствие потребности 
в том, чтобы заниматься делом, а также вымышленная подмена самой 
человеческой сущности стремления к чему-то новому, более интересному, 
значимому, совершенному. Возможным ограничением дальнейшего 
продвижения по пути интеллектуализации управленческого потенциала 
выступает невозможность без посторонней помощи выбраться из положения, 
которое видится почти приемлемым и естественным. 

Экономика управления в таком аспекте интеллектуализации 
управленческого потенциала предполагает «разумное употребление своих 
природных дарований…», «готовность противостоять злоупотреблениями 
ими…», «способность к такого рода поступательному движению 6…». Ведь 
всегда «найдется тот, кто мыслит самостоятельно, и кто сам, сбросив с себя иго 
незрелости, распространит вокруг дух разумного уважения собственного 
достоинства и признания каждого человека мыслить самостоятельно…». 
Всегда найдется и тот, кто направит и поддержит, шаг за шагом восполнит 
недостающий дефицит знаний, умений и навыков, тем самым открывая 
перспективу новых возможностей роста. Наставит, последует и непременно 
отыщет все нужное и необходимое для развития, обретения важности, 
значимости профессии и уверенности, а также способности последовательного 
продвижения в увлекательном мире информации, научно-практического опыта 
и компетенций. 

В процессе роста, взращенного на канонах единства организационной 
культуры, вовлеченности в сам процесс создания, реализации собственного 
интеллекта и развития социального духа партнерства, возможны эффективное 
лидерство и конкуренция. Это предполагает своевременное выявление «… 
искусственно создаваемого единодушия…» и «…такого направления движения 
к общественным целям и/или, по крайней мере, удержания от разрушения этих 
целей 7…». Это и реалии текущего этапа, определение эффективных точек 
роста, и в тоже время – располагание такими ресурсами, использование 
которых усиливает в долгосрочном аспекте самые значимые источники 
развития предприятия: команду людей, сплоченных единой идеей и 
нацеленностью на результат; эффективность организации процессов, 
коммуникаций и отношений; технологию принятия управленческих решений на 
всех уровнях управления; и информацию – нужную, важную, значимую. 

К вопросу об идеологии  возможностей социального качества роста 
Как уже было сказано, российская действительность наглядно 

демонстрирует эволюцию социальной структуры нашего общества в ходе 
капиталистической модернизации. Развитие возможностей социального 
качества роста связано с ответом на самый важный вопрос – обеспечение 
гарантий проактивного развития, под которым понимается создание 

                                                 
6 Там же, стр. 127, тезис 10 
7 Там же, стр. 127, тезис 10 
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субъектами управления благоприятной среды для реализации управленческих 
задач в русле экономики управления. Системное видение перспектив развития 
позволяет сделать подобную попытку. Экономика управления не только 
призывает исправно выполнять задачи производства-обмена-потребления и 
распределения благ в экономических системах, а также предоставляет право 
осознанного выбора необходимости мыслить, платить, заниматься любимым 
делом. «… Еще слишком многого недостает тому, чтобы при сложившемся 
положении вещей люди уже были бы или только могли бы быть в состоянии 
надежно и хорошо пользоваться своим собственным рассудком без руководства 
со стороны кого-либо другого. И однако, уже имеются явные признаки того, 
что все же [именно] теперь открывается простор для свободного 
совершенствования в этом, а препятствий к всеобщему просвещению, или 
выходу из сложившегося по собственной вине людей состояния 
несовершеннолетия, постепенно становится все меньше. В этом отношении 
наш век есть век Управления…» 8. 

В свете социо-экономического вектора рассмотрения, корни современных 
проблем большой общественной значимости лежат в мотивах социального 
поведения разных слоев социума, столкновении их интересов. Основные 
источники и движущие силы социальных изменений являются предметом 
вдумчивого экономико-социологического исследования общественных реалий. 

Такое рассмотрение дел подтверждает еще раз тезис о том, что развитие 
науки происходит не только на основе логических выводов и аргументов 
холодного рассудка, но и благодаря доводам простого человеческого чувства, 
симпатии к несчастным и обездоленным. 

Яркая индивидуальность национального вкуса, государственно-
патриотическое мышление гражданина и жизненный характер процессов, 
которые протекают сегодня в экономике народного хозяйства России, должны 
стать основным вектором приложения сил в нелегком пути раскрытия того 
самого рецепта эффективного социально-экономического развития в духе 
гражданско-правового и коллективного договора. Намерения общества, 
которые не только учитывает актуальные проблемы действительности, а также 
особенности и конкретно-исторические условия  развития отдельных стран. 
Профессиональная деятельность, которая прививает вкус к самостоятельному 
стремлению к наилучшему исходу дел каждого отдельного экономического 
субъекта, общества, предприятия, страны, государства. Это и строгая 
регламентация деятельности в интересах всего общества, и способность, 
готовность удерживать соответствующие ориентиры в интересующей области 
на целую жизнь, возможности полноценного развития еще не одного 
поколения. Это все больший и больший интерес к насущным вопросам, и 
одновременно - вектор направления сил, развитие которых находит свое 
правоправное применение и в новых видах научно-практической деятельности. 

 

                                                 
8 «Имей мужество пользоваться своим собственным рассудком!» Ответ на вопрос: что такое просвещение? И. 

Кант (Кенигсберг, Пруссия, 30 сентября, 1784), стр. 143, тезис 5. 
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Анализ экономической эффективности социального партнерства: 
пазл для государства, экономики и общества 

Проблема оценки и анализа экономической эффективности социального 
партнерства возникает на следующих этапах развития:  

- при проектировании совместных проектов; 
- при подведении итогов реализованных программ; 
- при разработке инструментов для создания благоприятной для 

социального партнёрства среды. 
В настоящее время на первый план выходит консолидация различных 

социальных сил для устранения конкретных проблем экономической политики, 
решение которых сводится к разработке методики и процедур оценки 
эффективности достигаемых результатов. Священной задачей государственной 
власти в настоящем будущем является не «регулирование» классовых 
интересов, а умиротворение их путем соглашения, устранения всех поводов к 
конфликтам. 

При этом важно учитывать современные особенности текущего этапа 
развития, которые связаны с многоаспектностью целей заинтересованных 
сторон в зависимости от источников возникновения и направленности во 
внешней и внутренней среде. Более ста лет назад наряду с признанием 
альтруизма важным, если не главным фактором развития экономической науки 
И.И. Янжул пришел к выводу, что новая перестройка политэкономии должна 
основываться преимущественно на индуктивном методе и в этом смысле она 
«является наукой будущего, нежели настоящего» [7]. 

И если знание – не сама сила, то оно, во всяком случае, указывает путь к 
силе. Подобный подход создает определенные предпосылки для оценки 
эффективности с точки зрения динамки роста, оценки эффективности как 
сопоставление со средними показателями и оценки эффективности на основе 
разработки целевых подходов. 

Все это позволяет определить систему социального партнерства как 
действенный институт, в котором протекают процессы формирования, 
управления и развития. «Постоянная положительная динамика, 
поступательность, прогрессивность являются основными признаками 
устойчивости развития [2]». Заметим, что при оценке параметров развития 
следует отличать процессы «функционирования» и «развития». В соответствии 
с целями нашего исследования, функционирование – это использование 
имеющегося производственно-социального потенциала общества, 
характеризующееся простым воспроизводством социальных ценностей и 
установок [4, с. 98]. Развитие – это не только поддержание функционирования, 
но и улучшение количественных и качественных характеристик показателей  
общества. [1, с. 22-23]. Однако между этими категориями существует тесная 
взаимосвязь: в процессе устойчивого развития создается потенциал для 
функционирования социально-экономической системы в перспективе, в то 
время как в процессе устойчивого функционирования аккумулируются 
ресурсы, необходимые для дальнейшего развития. Положительное 
существование общества, как и любой экономической системы, возможно лишь 
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при прогрессивном развитии. При низкой доле затрат [и невысокой социальной 
значимости прогресса] стимулы прогрессивного развития не срабатывают [5]. 

Поэтому комплексность самого характера оценки, определяет основные 
параметры анализа эффективности результатов социального партнерства для 
общества, субъекта, государства или предприятия определенной страны (рис. 
1). 

 Проблемы  
(П) 

Цели 
(Ц) 

Результаты 
(Р) 

Затраты 
(З) 

Программа, 
Акция 

 

    

Компания 
 

    

Общество 
 

    

Государство 
 

    

Страна 
 

    

Рис. 1. Соотношение уровней анализа эффективности социального партнерства  
(составлено автором на основе [6]) 

 
Институциональную основу интеграции основных процессов 

корпоративного управления выражает блок-схема, представленная на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Блок-схема подхода к реализации управленческого потенциала 

 
Социальная основа такого комплекса предопределяет анализ на 

соответствующем уровне управления способности и готовности, мотива и 
стимула, а также вклада, импульса и добровольного участия каждого 
отдельного субъекта в необходимой, полезной и целесообразной для процесса 
развития деятельности. Синтез этих процессов выражается в динамике роста 
экономических результатов в системе формирования и развития социального 
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партнёрства. Немаловажным здесь также является и оценка эффективности 
оценки публичного принятия, распространения применения знаний, умений, 
опыта и навыков, которые могут быть обеспечены механизмами 
воспроизводства социально-экономического потенциала страны и 
возможностями корпоративного роста и профессионального 
совершенствования. 

Такой ракурс рассмотрения позволяет сделать следующие выводы:  
– в процессе  проактивного управления особую важность приобретает 

анализ эластичности параметров развития в условиях новых информационных 
вызовов; 

– реализация управленческого потенциала нации невозможно без научно-
практической основы; 

– для общественного переустройства окружающей социально-
экономической действительности необходима модернизация институтов и  
проведение политики социального участия; 

– роль экономики управления в процессе развития состоит в выявлении, 
удовлетворении и решении социально значимых задач, а также дальнейшей 
реализации полученных экономических результатов; 

– параметрами оценки эффективности развития корпорации выступают 
значимые вопросы, ответы на которые определяют вектор приложения сил, 
источники и момент осуществления целевой деятельности;  

– контрольные точки анализа ценностных установок и норм 
профессиональной деятельности характеризуют выражение общественных 
интересов и существенно влияют на управленческий потенциал, который 
выступает ключевым источником развития; 

– параметрами оценки полезности достигаемого экономической системой 
результата выступают преследуемые ценностные ориентиры, источники 
достижения результатов и величина ценности приобретенного капитала,  
которые и определяют долгосрочные тенденции развития общества. 
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В статье проанализирована исключительная роль прогресса в достижении экономического роста, 

рассмотрены аргументы в пользу неизбежности достижения прогресса без использования заемных средств. 
Рассмотрены основные пути реализации нововведений с целью достижения экономического роста. 
Разграничены и описаны роли предпринимателя и кредитора в деле достижения прогрессивного роста. 
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объекта внедрения, роли кредита в вопросе получения результата и взаимодействия участников процесса 
реализации нововведений. 
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In the view of the American writer Ayn Rand "Every case is a philosophical 
act" [1, с.591]. This quote tells us that only a balanced coexistence of constituents of 
the economy is able to lead to economic growth and development. Thus, in a stable 
balanced growth it is impossible to separate the role of a particular component, but 
their interaction should be given enough attention. These are important components 
of the progress and the financial sector. 

According to Schumpeter the decisive factor is the progress of the general 
welfare, which is in the universal growth of the resources involved in the production 
sphere. It is this criterion is the basis for the definition of civilized society: 
"Whatever the state of the art, skill and ingenuity used when operating this nation, 
the abundance or scarcity of the annual supply must depend, at constant of this state, 
From the ratio between the number of people employed in useful labor, and the 
number of persons who are not involved in them" [4, с.29]. At the same time, the 
only way to bring resources into production - is capital, management of which is the 
only reliable way to achieve progress. 

It is clear that to attract additional sources of funding rather complicated, due to 
their limitations and high demand. Thus depriving them of money liquidity at the 
time of their conversion into capital is possible only if the adoption of the necessary 
fee [5]. Thus undeniable statement looks Hicks from the speculative nature of the 
demand for money: "The demand for money itself with the need and is always in the 
broad sense of the word speculative. There is no demand for money for its own sake, 
there is only demand for money as a means to make purchases in the future" [2, 
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С.74]. Thus, the question arises about the rational use of available funds for the 
purpose of multiplying captan. It creates opportunities for the progress of the 
increment of capital: "Just as the cost is a symptom of our poverty, profit a symptom 
of imperfection" [2, с.32]. Currently causes the inevitable need for improvements in 
the economy in order to achieve economic growth. 

According to Schumpeter such innovations are available in five main ways: the 
production of a new product; introduction of a new, at least for this sector, the mode 
of production; development of a new market; obtaining a new source of raw materials 
or semi-finished products; the reorganization, which could result in the creation of 
collusion in order to gain temporary monopoly position in the market [4]. However, 
all these innovations are not able to appear in the production by themselves without 
the involvement of the capital, which has already been exhausted at the time of 
creation and borrowing of the functioning of the enterprise. More classics understood 
that such a solution can be found only through the debt capital: "There is perhaps no 
manufacturer who, as it is rich he may be, would be limited by the size of the 
business, which allowed some of its own funds. It is always a certain amount of this 
fluid capital, which increases or decreases according to the intensity of demand for its 
products. When you increase the demand for silk and reduced demand for cloth, 
draper does not translate their capital in the silk industry, and calculate the part of 
their workers and reduce their demand for loans from bankers and money men" [7, 
с.38]. However, in contrast to the classical Schumpeter assigns credit role is in the 
development of the economy, not only expanding the scale of production, "Do not be 
a process of development monies, which under normal conditions are necessary for 
the normal conduct of affairs, would just lay there without moving in each economy, 
when they would have no need" [4, с.100]. There is no doubt that the main difference 
in these cases, capital allocation will be to its reliability, and any risk is known to be 
compensated by "capital of the new company must necessarily bring more benefits to 
its owner, otherwise he would not be distracted by the prior application " [7, с.92].  

Thus, the capital with the obvious necessity becomes a commodity with its 
own laws of price formation: "The only reason why this or that kind of capital makes 
it possible to receive during its lifetime income in excess of its total value in its 
original bid price, is that it is a rarity. Rare as it is due to competition from the 
interest on the money. If capital becomes less rare, said gain is reduced, although the 
capital and become less productive, at least in the technical sense" [5, с.139]. At the 
same time, excessive price can stop the development of the market, which actually 
stop the development of economic processes in the economy as a whole: "A high 
percentage of harm to trade. The benefit of per cent more than the gains from trade, 
and it encourages wealthy merchants throw trade and give their capital at interest, and 
smaller merchants ruins" [3, с.157]. Ricardo comes to the conclusion that the 
equilibrium value is at the point of equality of the rate of profit and interest with the 
assumption of minor fluctuations, "But even though the rate of interest has always 
been regulated in the long run rate of return, it is subject, however, temporal 
fluctuations and even for other reasons" [7, с.103]. 

Repeating for Schumpeter, that "it is impossible to become an entrepreneur, do 
not become a pre-debtor" [4, с.99], we must remember that the role and nature of the 
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interaction of these economic agents finally identified. The lender will not always 
chase after profit, risking cash assets: "The capitalist looking for profitable uses for 
their money, of course, will take into consideration all the advantages of one class 
over another. So he can give up part of their cash income for loyalty space, 
cleanliness, lightness, or any other real or imagined benefits that one class is different 
from the other" [1, 7, с.38]. And though, at first glance, this behavior seems 
irrational, because capitalist deliberately misses the opportunity to gain in the end he 
wins much more: "You'll have everything, if you do not worry about who would get 
the reward for your services" [9, с. 113]. The role of the entrepreneur more risky that 
a high degree justifies his claim to be a high reward, "In a civilized society, it is 
continuously in need of assistance and cooperation of many people, while throughout 
his life, he barely manages to buy the friendship of a few persons. Almost all other 
species of animals each individual, reaching maturity, becomes completely 
independent and in its natural state does not need the help of other living beings; 
Meanwhile, people are constantly in need of help of his neighbors, and he will be in 
vain to expect it only on their location" [1, с.27]. The dealer in this case, the most 
vulnerable, because its survival depends on the success of innovations and duration 
remain competitive. 

Given the opportunities for innovation and the role of credit nature of the 
interaction of a businessman with a lender will change. We describe the main 
strategies of such changes on the basis of the analysis of the impact of these 
innovations on the production process, benefit the entrepreneur, the need for credit 
and the possibility of the development of relations between the creditor and the 
entrepreneur. Key strategies will depend on the innovations, respectively exactly 
these innovations will determine the basic scenarios and decision-making on the part 
of all participants. At the same time, we will not consider derivatives and mixed 
strategies, since their variation is very wide, and the key moments will not differ from 
the basic. 

Strategy appearance of a new product will have a positive impact on the 
development of production, effectively creating an opportunity for gaining a 
monopoly position in the market as a new product is experiencing competition from 
existing analogues. At the same time, the duration of benefits will directly affect the 
benefits of the entrepreneur. The introduction of a new product, of course, will 
require the diversion of the factors of production, which would entail costs associated 
with their involvement and gap in time between the attracting factors of production 
and getting results from their use. In addition, the emergence of a new product will be 
characterized by higher labor costs, due to the need to build a new manufacturing 
process and the formation of sufficient labor skills. Given all of the above, we see the 
existence of a legitimate need for a loan that will cover the costs associated with the 
diversion of the factors of production and the cost of covering the organization of 
production. Extreme interest owner in achieving the expected benefits will push him 
to accept a higher fee for these debt obligations, which, in his view, no doubt, will be 
covered by a monopoly position. The creditor, on the other hand will consider this 
transaction as the most risky, since there are no analogues and impact of this 
transaction is very vague. In any case, the actual implementation of existing 
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opportunities materialize only if the expected profit will be much higher payments on 
credit obligations. 

The changing nature of production gives the result in the case of a significant 
reduction in production costs. Basically this economy becomes the result of the 
replacement of human labor by machines and allocating unnecessary links 
organizational chain, as a result they are either modified, whether disappear. This 
reorganization leads to higher productivity, which in turn creates an opportunity to 
win back more market share by reducing costs and, as a result, prices. This 
reorganization is absolutely reasonable and necessary, but it is quite expensive to 
produce, as requires either divert funds from current production, or bring them 
outside. In any case, the reorganization requires a significant investment, the result of 
which is not so high. Thus, the entrepreneur is not willing to bear significant costs on 
the loan. At the same time, and the lender does not consider this allocation of capital 
as risky. 

The opening of a new market has a lot to do with the benefits of introducing a 
new product, but maintaining this benefit becomes less possible. New market offers 
opportunities to increase sales, and, as a consequence, the production, however, at the 
same time require any additional factors of production or diversion of existing ones. 
Borrowings in this case it will go to pay such engagement, as well as the conquest 
and expansion of the market through marketing communications. Entrepreneur 
although estimates this advantage as a profitable, but only short-term, which greatly 
reduces its platosposobnost. At the same time, the lender assesses the deal as more 
risky, due to the uncertainty of the new market conditions. 

Preparation of new raw materials can significantly the quality of production, 
and also change the range of products. In this case, significant changes in the results 
of operations, as well as in the nature of production is expected only if the raw 
materials it becomes generally available. If it proves to be quite rare, the company 
may well take a very advantageous position in the market. However, in most cases, 
the presence of significant benefits of new raw materials do not carry. Thus, 
additional funding is needed only to maintain adequate capacity utilization. The 
benefit of the entrepreneur, as well as interest on the loan is considered negligible, 
and the loan term is quite short. 

By the same short-term benefits include the reorganization of market relations. 
This reorganization provides short-term benefits from taking a monopoly position, 
but makes it possible to carry out breakthrough and the reconquest of the market due 
to the price war, the run-up to which it actually is. Entrepreneur considers a loan in 
the first place as an opportunity to increase production to generate forces to a price 
war and an additional resource during this competition. Entrepreneur is guided only 
short-term gains while taking credit conditions, as the results of this struggle is very 
vague. 

Thus, we have formed and describe the main scenarios between the 
entrepreneur and the lender under the influence of innovation. In addition, these basic 
scenarios described the role and importance of credit, which gives a more complete 
picture of the impact of credit on economic growth of the economy as a whole. 
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All this gives an idea of the mechanism of the influence of the financial sector 
to economic growth through the production sphere. The role of money and monetary 
operation for today is difficult to overestimate, but providing treatment without their 
participation is impossible. At the same time, a glut of cash channels capable of 
creative power to turn into a destructive, which should be avoided entirely. These 
scenarios give us an idea of the interaction of the entrepreneur and the lender, without 
violating economic balance and creating an opportunity for economic growth, which 
is the only objective criterion of the effectiveness of their implementation. 
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Стрімкий розвиток науки і техніки покликаний покращувати та 
полегшувати життя та діяльність людей. Але результат такого розвитку далеко 
не завжди позитивний. Наприклад, беручи до уваги загальне погіршення 
екологічної ситуації, важко говорити про його виключну значимість.  

Екологічне аграрне виробництво – це передові технології щодо 
вирощування продуктів аграрного сектора без використання шкідливих 
речовин (пестицидів, гормонів росту, штучних добрив та засобів захисту 
рослин у великих дозах).  
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Екологічне сільське господарство – це господарство, яке базується на 
передових технологіях, виробництві продуктів харчування високої якості, 
екологічно використовуючи при цьому природні ресурси та підтримуючи 
природній баланс. В Європі лідерами по екологічному обробітку ґрунту 
вважають Данію й Швейцарію. Останніми роками екологічне землеробство 
активно підтримується і в інших європейських країнах У програмних актах та 
інших документах, які приймаються у Великій Британії, Німеччині, Норвегії, 
Франції, Чехії та інших країнах про захист ґрунтів, є розділи, присвячені 
екологічному землеробству. Цей напрям підтримки уряди проводять шляхом 
надання субсидій.  

Виробництво сільськогосподарської продукції є одним з найпоширеніших 
видів людської діяльності. У процесі ведення сільського господарства 
змінюються екологічні умови навколишнього середовища. Площі, зайняті 
лісами, чагарниками і луками з різноманітною природною рослинністю 
зменшуються. Зазнають істотних змін природний біологічний кругообіг 
внаслідок втрати величезної маси хімічних елементів, радіаційний і водний 
баланс величезних територій, гідрологічний режим. Погіршуються природні 
умови проживання тварин і птахів. Забруднюються атмосфера, гідросфера і 
літосфера. Ґрунти в процесі тривалого господарського використання втрачають 
свою природну родючість, деградують або повністю руйнуються. 

Зниження продуктивності сільськогосподарських культур спричинене не 
тільки ерозією. Впливають на урожайність і такі природні явища, як посухи 
або, навпаки, надлишки атмосферних опадів, холодні безсніжні зими, коли 
вимерзають озимі, тощо. Слід зазначити, що амплітуда коливань урожаїв 
постійно зростає в міру збільшення середніх врожаїв, що, зокрема, пов'язано зі 
зменшенням стійкості нових високоврожайних сортів і коливаннями погоди. 

Нині досить поширеним явищем стало пошкодження культурних рослин 
різними хворобами і шкідниками. Вирощування одних і тих самих видів рослин 
на великих площах робить їх більш вразливими щодо захворювань, а також 
створює сприятливі умови для розвитку окремих видів шкідників. 

У боротьбі зі шкідниками і хворобами застосовуються різні засоби 
(отрутохімікати, сівозміна, агротехніка, біологічні), але проблема в цілому ще 
далека від розв'язання. Крім того, використання хімічних засобів захисту 
рослин призводить до збільшення забруднення навколишнього середовища. 

Серйозні проблеми для навколишнього середовища виникають у зв'язку із 
застосуванням в сільському господарстві мінеральних добрив. Внесені на поля, 
вони лише частково поглинаються рослинами. Значна кількість азоту і фосфору 
потрапляє в ґрунтові і підземні води, а з них мігрує до рік і озер. Найбільше їх 
накопичується в слабо проточних водоймах. Однак ведення інтенсивного 
сільського господарства без застосування добрив неможливе, бо нереально 
було б підтримувати і збільшувати родючість ґрунтів і вирішувати проблему 
продовольчої безпеки. 

Використання у сільському господарстві отрутохімікатів дає можливість 
зберегти значну частину врожаю. При обробці посівів пестицидами основна їх 
частина нагромаджується на поверхні ґрунтів і рослин. Вони адсорбуються 
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органічною речовиною ґрунту і мінеральними колоїдами. Надлишок пестицидів 
може мігрувати з низхідними токами вологи і потрапляти до ґрунтових вод. 

Існує проблема відходів сільськогосподарського виробництва і пов'язаної 
з ним переробної промисловості. Великі відходи дає виробництво бавовни і 
цукрової тростини. Значна кількість відходів вирощеної сільськогосподарської 
продукції опиняється на смітниках. Органічні рештки в багатьох випадках 
просто спалюють, викидають на вітер нагромаджену віками ґрунтову 
родючість. Значно доцільніше було б, проте, на основі відходів рослинної 
продукції готувати компости і органічні добрива. Регулярне і достатнє внесення 
їх на сільськогосподарські поля дозволить більш ефективно використовувати 
земельні угіддя. 

Тож, знаючи, що екологічних проблем у сільському господарстві більш 
ніж достатньо, розглянемо шляхи поліпшення ситуації, звернемося до 
зарубіжного досвіду та приведемо приклад «екологічності» господарювання 
ДП «Чайка». 

Існують певні способи і технології ведення сільського господарства, які 
пом'якшують або повністю усувають негативні чинники, наприклад, 
технології точного землеробства. 

Точне землеробство передбачає постійне спостереження за станом посівів 
і ґрунту для оперативного планування комплексу дій щодо оптимізації стану 
проблемних ділянок. Наприклад, якщо на окремій ділянці поля площею 20 га 
відмічено невелику жовту пляму площею 0,5 га, то зовсім необов'язково 
вносити добрива і вводити додаткові сеанси поливу для всього поля - досить 
просто обробити проблемну ділянку. Це виллється в набагато менших витратах 
на добрива, ПММ, зарплату і амортизацію техніки, більш того - це заощадить 
час техніки і її екіпажу для виконання інших робіт. 

Державне підприємство «Чайка», а саме філія «Лісне», спеціалізується на 
виготовленні молокопродуктів та утриманні молочного стада. Екологічність 
виготовлення продукції видно неозброєним оком: пасовище засівають 
спеціальним травами рідко, тому там панує різнотрав’я (наближеність до 
природних умов); частина тварин, яка утримується у відведених загорожах 
(молодняк, тільні корови) відгодовуються виключно сіном, переважно 
люцерни. За словами технолога ферми, тваринам дають до споживання 
премікси, але в невеликих кількостях. При всьому цьому, продуктивність 
дійного стада досить непогана. Говорячи про догляд за тваринами, то стадо є не 
надто великим, що, знову ж таки за словами технолога, дозволяє приділяти 
достатньо уваги та часу кожній тварині. 

Що ж стосується забруднення навколишнього середовища, то з цим 
проблем немає жодних: відходи життєдіяльності тварин, підприємство 
використовує для удобрення власних посівних площ. Відходи або 
пошкоджений матеріал на переробному підприємстві (поліетилен та інші 
елементи) складуються або одразу повертаються до виробника упаковки. 
Порівнюючи діяльність ДП «Чайка» з іншими підприємствами Київської, 
Черкаської та інших областей, можна сказати, що дане виробництво є 
екологічним як з точки зору якості продукції, так і з точки зору захисту 
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навколишнього середовища. Адже підприємство не скидає відходи у річки та не 
закопує у землю, як то роблять деякі інші підприємства. Але й зразковим його 
назвати важко, зважаючи на стан капітальних будівель та обладнання, яке є 
далеко не найновішим.  

Для ведення тваринництва сьогодні використовується 30% всієї поверхні 
суші планети. Переважно, це постійні пасовища, але сюди входять також і ті 
33% площі орних земель світу, які використовуються для виробництва корму 
для худоби. Для створення нових пасовищ вирубуються ліси, що є серйозним 
фактором збезлісення, так, у країнах Латинської Америки близько 70% площі, 
раніше зайнятої амазонськими лісами, було знищено в цілях використання цих 
земель для випасу худоби. 

На противагу традиційному способу ведення господарства організовано 
екологічне аграрне або органічне виробництво, що спрямоване на виробництво 
продукції без використання речовин та технологій, які мають шкідливий вплив 
на навколишнє середовище.  

Сьогодні обсяг світового ринку екологічно чистої продукції оцінюються в 
25 млрд. дол. на рік. Згідно з прогнозами вже у 2020 році він може скласти 
близько $250 млрд., що є дуже вагомим показником для екології та аграрного 
виробництва. Ведення сільського господарства за такими принципами справляє 
позитивний вплив на природні ресурси, сприяє підтримці процесів взаємодії 
всередині агро-екосистеми, що є життєво важливим як для 
сільськогосподарського виробництва так і для охорони природи.  

Переробні цехи обладнані сучасною технікою, за рахунок чого 
забезпечується безперебійний виробничий процес, що сприяє уникненню 
накопичення відходів або пошкодженню матеріалів (наприклад, поліетилену 
для фасування продукції). У разі виникнення подібних проблем, матеріали 
складуються або одразу повертаються виробникові.  

Кількість шкідливих викидів для підприємства визначається у 
відповідності з галузевими нормами технологічного проектування і галузевими 
методичними вказівками і рекомендаціями по визначенню викидів шкідливих 
речовин в атмосферу з урахуванням вимог ГОСТ 17. 23 - 02 - 78 ОНД - 8,6,     
СН - 245 - 71. 

Приміщення головного виробничого корпусу обладнане витяжкою 
вентиляційною системою УЧ - 70 (5 шт.), загальною продуктивністю 59000 м3/год. 

В цеху виробництва морозива встановлені три вентиляційні установки типу 
КУЗ - 90, загальною продуктивністю 5800 м3/год. 

В майстерні встановлений витяжний вентилятор УЧ - 70, продуктивністю 
1000 м3 /год. 

В компресорних цехах основного виробництва встановлена вентиляційна 
установка типу УЧ — 70, продуктивністю 2017 м3 /год. 

На компресорній дільниці цеху виробництва встановлена вентиляційна 
установка типу УЧ - 70, продуктивністю 4600 м3/год. 

Крім цього є ще дві вентиляційні дільниці типу ОВ - 300, продуктивністю 
6150 м3/год, які використовуються в аварійних ситуаціях. 
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Максимальні вклади у валові викиди підприємства вносять котельні 
(окиси вуглецю і азоту, які виділяються при згорянні природного газу) і 
компресорні дільниці (аміак, який загублюється в компресорних дільницях). 

Вклад цих джерел становить 95% від валових викидів підприємства. 
Підприємство не має установлених газоочисників і немає технологічних 

рішень по зменшенню об'ємів шкідливих виробничих викидів. Так як 
підприємство відноситься до третьої категорії безпеки, отриманий при 
розрахунку, «Эфир – 6» результат вимірювань складу викидів знаходиться в 
межах норми, тому не передбачено розділу «Заходи по зниженню викидів 
шкідливих речовин міськмолокозаводу». 

До метереологічних факторів, що впливають на розповсюдження 
забруднюючих речовин в атмосфері відносяться тумани і інверсії, які входять 
в комплекс несприятливих метеорологічних умов (НМУ). 

У відповідності з висновками Київського обласного комітету по охороні 
природи значення фонових концентрацій шкідливих речовин в атмосферу: 

• аміак - 0,02 мг/м3; 
• сірчаний ангідрид - 0,2 мг/м3; 
• сполуки фтору -0,14 мг/м3. 
Стічні води утворюються в результаті миття всіх агрегатів і об'єктів 

виробництва в об'ємі 97200 м3/рік. Для зменшення концентрацій шкідливих 
речовин у виробничих викидах в атмосферу і водоймища застосовуються: 

- ємності для збору жировмісних залишків від миття технологічного 
обладнання і трубопроводів; 

- передбачена установка обладнання для безрозбірної мийки 
резервуарів молокоприймальника  і  резервуарів  для  приготування  
кисломолочних  напоїв  з наступним забором брудної води і можливістю 
повторного використання миючих засобів. Максимально зменшити протікання 
молокопроводів на всіх технологічних лініях виробничого процесу. 

У порівнянні діяльності філії «Лісне» Державного 
сільськогосподарського підприємства «Чайка» з іншими підприємствами 
Київської та інших областей, можна говорити про достатній рівень екологічної 
відповідальності підприємства, що не тільки зводить до мінімуму шкідливий 
вплив на навколишнє середовище, а й забезпечує високу якість продукції. 

На сьогоднішній день сільське господарство є локомотивом економіки та 
ударником національного господарювання. Підтвердженням цьому, є 
показники фінансової діяльності підприємства «Чайка». Знаючи загальну 
ситуації з розмірами та масштабами аграрних підприємств в Україні, можна з 
точністю сказати, що дане підприємство є середнім.  

Проаналізувавши документацію даного підприємства, я зробила для себе 
наступні висновки: 

 інтегроване підприємство працює на порядок ефективніше та дешевше, 
аніж не інтегроване; 

 навіть невелике дійне стадо в змозі генерувати прибуток і не тільки за 
рахунок молочного виробництва, але й за рахунок продажу поголів’я; 
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 державні тендери та закупівлі у більшості своїй є згубними для 
підприємства по багатьом причинам; 

 дуже важливий актив для підприємства – висококваліфікований 
професіональний персонал: починаючи з керівника і закінчуючи 
дояркою; 

 власники підприємства повинні орієнтуватися виключно на 
реінвестування прибутку. 
На кожну гривню оборотного капіталу ДП «Чайка» отримало 3 коп. у 

2011 р., 8 коп. у 2012 р. та 2 коп. в 2013 р. чистого прибутку. На кожну гривню 
основного капіталу ДП «Чайка» отримало у 2011 р. – майже 1 коп., у 2011 р. - 2 
коп. та в 2013 р. – майже 1 коп. чистого прибутку.  

Таким чином показники економічної ефективності господарства 
знаходяться на незначному рівні, що пов’язано з отриманням в період 2011-
2013 роки незначного чистого прибутку.  

Досліджуване підприємство конкурентоспроможне, прибуткове, з 
кожним роком збільшує економічні потужності за рахунок збільшення ресурсів 
та зміни структури виробництва. 
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СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто суспільно-культурні фактори зовнішнього середовища функціонування суб’єктів 
господарювання. Проаналізовано вплив релігійності, злочинності та розвитку системи охорони здоров’я на 
природний приріст населення в регіонах України. Дано висновки про результати цього впливу на діяльність 
сфери ритуальних послуг. 

Ключові слова: ритуальні послуги, смертність, релігійність, злочинність 
 

Considered the social and cultural environmental factors functioning entities. The influence of religion, crime 
and the development of the health system to natural population growth in the regions of Ukraine. Given the findings of 
the results of this impact on the scope of funeral services. 

Key words: funeral services, mortality, religion, crime. 

 
Під час проведення інституційного аналізу сфери ритуальних послуг в 

Україні, значна увага надається чинникам зовнішнього середовища. Оскільки 
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зовнішні фактори практично не можуть бути змінені окремими економічними 
суб’єктами, то, фактично, вони є системою обмежень, яка повинна 
враховуватися у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень. З 
одного боку, вони звужують можливості маневрування та чітко визначають 
межі, але з іншого боку – врахування динаміки їх змін дозволяє домогтися 
найбільш сприятливих умов для господарської діяльності організацій, що 
працюють за видом економічної діяльності «Організування поховань і надання 
суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010). 

Значна частка в оцінці зовнішнього середовища належить аналізу 
суспільно-культурних умов здійснення діяльності в країні та регіонах, до яких 
можна віднести: розвиненість системи охорони здоров’я; рівень злочинності та 
релігійність. 

Першим фактором зовнішнього середовища, який впливає на діяльність 
організації сфери ритуальних послуг виступає розвиненість системи охорони 
здоров’я. На даний час, вона регламентується Конституцією України, Законом 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та наказом 
Міністерства охорони здоров’я України № 735 від 30 серпня 2010 року. 

Незважаючи на проголошені принципи існуюча система охорони 
здоров’я все ще не здатна забезпечити рівного безкоштовного доступу 
населення до якісних медичних послуг. Про це свідчить дані 2013 року [1]: 

- високі показники загальної смертності населення (14,6 на 1000 
населення), які суттєво перевищують показники країн Європейського Союзу; 

- один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту 
населення (-3,5 на 1000 населення), що призводить до депопуляції населення 
швидкими темпами;  

- надмірні особисті витрати населення на оплату медичних послуг 
(щонайменше 40% від загального обсягу фінансування); 

- існування неформальних (тіньових) платежів населення за медичні 
послуги (щонайменше 10% від загального обсягу фінансування). 

На фоні підвищення середньої очікуваної тривалості життя населення 
України в 2013 році до 71,37 року [1], погіршення стану здоров’я населення 
призводить до об’єктивного зростання потреб у новітній медичній допомозі, які 
існуюча система охорони здоров’я задовольнити не може. Результатом цього є 
зростання смертності від новоутворень до 92,3 тис. осіб в 2013 році в порівняні 
з 2008 роком, коли даний показник становив 89,0 тис. осіб [1, 2]. 

Причинами виникнення зазначених проблем можна зазначити наступні:  
- відсутність зв’язку між якістю медичних послуг й видатками на їх 

фінансування, що становлять 7,62% від ВВП країни [3], 
- відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці;  
- низький рівень доступності медичних послуг, насамперед у сільській 

місцевості;  
- деформованість структури медичних послуг, переваги у бік 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги;  
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- дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної 
допомоги, відсутність механізму управління потоками пацієнтів на різних 
рівнях надання медичних послуг;  

- неефективне використання бюджетних коштів, виділених на охорону 
здоров’я;  

- низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових 
ресурсів. 

Для подолання зазначених проблем, на початку серпня 2014 року в 
Міністерстві охорони здоров’я України представили проект Концепції 
побудови нової національної системи охорони здоров’я України. Очільник 
профільного відомства зазначив, що міністерство розробило сучасну модель 
охорони здоров’я європейського зразка, що будується на трьох принципових 
змінах [4]: 

- перехід до бюджетно-страхової моделі, за якої зберігається сучасний 
бюджет і запроваджується загальнообов’язкове державне медичне страхування; 

- запровадження громадсько-адміністративної моделі управління, за якої 
МОЗ і управління охорони здоров’я на місцях управляють системою спільно з 
самоврядними організаціями, а громадськість долучена до процесу через 
наглядові, опікунські, громадські ради; 

- істотна зміна у підготовці медичних кадрів – перехід до практичної 
підготовки спеціалістів на додипломному етапі та трирівневої підготовки на 
післядипломному етапі. 

Запропонована бюджетно-страхова система має допомогти підвищити 
рівень соціальної захищеності (особа може бути впевнена в якості наданих 
ритуальних послуг) та покращити медичне обслуговування населення нашої 
держави.  

Але не тільки якість медичного обслуговування впливає на смертність в 
тому чи іншому регіоні, але й рівень злочинності. Так, заданими Державної 
служби статистики України [2], можна помітити, що йде зростання 
криміногенної ситуації в нашій державі. Про це свідчить зростання кількості 
зареєстрованих злочинів з 491,8 тис. випадків у 2005 році до 563,6 тис. випадків 
у 2013 році.  

Найбільша кількість скоєних злочинів спостерігалася в АР Крим – 16,86 
випадків на тисячу населення. Цей показник майже вдвічі більший від 
середнього рівня по Україні, який становить 9,52. Цікавою особливістю є те, що 
криміногенна ситуація в східних регіонах України є своєрідним продовженням 
Російського варіанту. Так, середня кількість злочинів на тисячу осіб у 
Воронезькій та Ростовській областях Росії, які межують із Луганщиною та 
Донеччиною, становить 13,2 та 11,8 злочинів на тисячу осіб відповідно [5]. При 
цьому в Донецькій області цей показник становить – 11,12, Луганській – 11,65 
та Запорізькій – 14,17 злочинів на тисячу осіб. 

Найменша злочинність спостерігається на Заході України. Тернопільська 
та Івано-Франківська області мають найнижчі показники 3,97 та 3,61 злочинів 
на тисячу населення, що майже у п’ять разів менше від рівня злочинності у 
Криму. 
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Не менший влив на смертність населення має навколишнє природне 
середовище. Оскільки більшість індустріальних підприємств зосереджено на 
сході України, тому й, відповідно, кількість викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами буде там більшою. Левова 
частка викидів в розмірі 72,2% від викидів забруднюючих речовин в Україні 
загалом припадає на Донецьку (1448,1 тис. т), Дніпропетровську (940,5 тис. т), 
Луганську (442,0 тис. т) та Запорізьку (245,9 тис. т) області [2].  

Таким чином, як криміногенна ситуація так і кількість викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами тісно 
корелюють із демографічною ситуацією в регіонах України. Так, за останні 5 
років, Закарпатська, Рівненська та Волинські області мають позитивний приріст 
населення, середнє значення відповідних показників яких становлять 2,8; 2,5; 
0,9 на 1000 осіб наявного населення. Східним ж регіонам України притаманний 
найбільший спад природного приросту населення (див. рис. 1.), при чому, що 
їхні показники є майже в двічі гіршими ніж в середньому по Україні, який 
становить «-3,7» на 1000 осіб наявного населення. 

 
Рис. 1. Середній коефіцієнт природного приросту населення по регіонах 

України за 2009-2013 рр., на 1000 осіб наявного населення [6] 
 
Ще одним зовнішнім фактором, що впливає на діяльність сфери 

ритуальних послуг, слід вважати релігійність суспільства. 
В сучасному житті релігійність прийнято пов’язувати з 

традиціоналістським стилем життя та збереженням сімейних цінностей, однією 
з яких є народження декількох дітей. З цього випливає, що більш релігійні 
групи населення повинні мати дещо вищий рівень народжуваності. 
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Дану тенденцію можна помітити, порівнюючи розподіл областей України 
за релігійністю (див. рис. 2), що приблизно відповідає розподілу за рівнем 
народжуваності (див. рис. 1). 

 
Рис. 2. Розподіл церков та релігійних організацій в Україні станом  
на 1 січня 2014 року у розрахунку на 100 тис. постійного населення 
 
В західних областях Україні обидва показники істотно вищі, ніж в інших 

регіонах. У східних же областях низькі значення сумарного показника 
народжуваності супроводжуються низькою релігійністю – найнижчий рівень 
спостерігається у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій 
областях та місті Києві. 

Проте, про пряму залежність говорити не можна, оскільки існують 
приклади регіонів, які не підпадають під загальну динаміку – в Одеській 
області низький рівень релігійності (41,31 од. на 100 тис. населення, при 
середньому значенні по Україні – 75,97 од.) поєднується з приблизно рівним 
середньоукраїнському значенням сумарного показника народжуваності (12,1 на 
1000 населення, при середньому значенні по Україні – 11,1) [6]. В свою чергу, 
найбільш релігійна Тернопільська область (151,5 од. на 100 тис. населення) на 
дев’ятій позиції за рівнем народжуваності (11,0 на 1000 населення). Але, якщо 
говорити про регіональні відмінності, то закономірність в цілому дотримується. 

Слід зазначити що ці відмінності формуються на фоні наднизької 
народжуваності в цілому по Україні, що говорить про значно менший вплив 
релігійності, ніж інших зовнішніх факторів на демографічні процеси, які 
можуть негативно вплинути на розвиток сфери ритуальних послуг. Це 
спостерігається у зменшенні кількості померлих осіб з 781964 осіб у 2005 році 
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до 662368 осіб в 2013 році, організацією похорон яких займаються суб’єкти 
господарювання, основний вид економічної діяльності яких є «Організування 
поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010).  

В той же час, намагаючись повернути свої лідируючі позиції в 
похоронній сфері, втрачені в радянський період, активні релігійні організації та 
віруючі розробляють проекти, які відповідають Закону України № 987-ХІІ від 
23.04.1993 р. «Про свободу совісті та релігійні організації» зі змінами № 767-
VII від 23.02.2014  та спрямовані на зняття обмежень для участі церкви в 
похоронних практиках. Відмінною тенденцією розвитку сфери ритуальних 
послуг у сучасних умовах є створення релігійних похоронних служб, які не 
тільки надають допомогу в організації похорону, але й забезпечують 
дотримання всіх традицій поховання покійних відповідно їх віросповідання. 

Специфічною рисою сучасної сфери ритуальних послуг стало посилення 
меморіальних практик і поява нових способів вшанувати пам’ять померлих, що 
виникли під впливом розвитку науково-технічних розробок і передових 
технологій, що впроваджуються в повсякденне життя. 
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Высокая конкурентоспособность и стабильный экономический рост 

субъектов фармацевтической отрасли (СФО) в современных условиях могут 
быть обеспечены благодаря созданию кластеров с целью объединения усилий 
при разработке, производстве и выведении на рынок оригинальных 
лекарственных средств (ЛС), внедрении новейших технологий производства ЛС 
и современных методов организации производства и продвижения ЛС, подходов 
к управлению потоковыми процессами и т.п. Кроме этого, кластер должен стать 
точкой роста внутреннего фармацевтического рынка Украины, повышения 
конкурентоспособности фармацевтической отрасли в целом и ее интеграции в 
мировой рынок. 

Сегодня кластеризация получила широкое распространение в развитых 
странах. Так, в Нидерландах функционирует 10 кластеров (один из них – кластер 
здравоохранения), в Финляндии – 9 кластеров (в т.ч. кластер здравоохранения), в 
Китае – 53 кластера [1, с. 1; 2, с. 10; 3, с. 16]. Экономика США относится к 
наиболее кластеризованной. Сотрудничество бизнеса, университетов и научно-
исследовательских институтов (НИИ) основано на принципе кооперенции, 
согласно которому частное финансирование НИИ и университетов изменяется в 
зависимости от результатов исследований [4, с. 69]. 
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В последние годы в постсоветских странах также происходит развитие 
кластеризации, в том числе и фармацевтической. Так, в Свердловской области 
(Россия) создан Уральский центр биофармацевтических технологий, 
разрабатывающий оригинальные ЛС для лечения инфекций вирусной 
этиологии и методы диагностики вирусных заболеваний [5, с. 1]. В Петербурге 
создан фармацевтический кластер, в состав которого входят компании, 
работающие в различных сегментах фармацевтического рынка: фирма 
«Биокад» разрабатывает оригинальные и генерические ЛС в урологии, 
онкологии и неврологии и планирует организовать промышленное 
производство 26 ЛС из Перечня стратегически значимых ЛС и 20 ЛС из 
Перечня жизненно необходимых и важных ЛС; фирма «Герофарм» выпускает 
ЛС, применяемые в офтальмологии и неврологии, и генно-инженерный 
человеческий инсулин; фирма «Фарм-Холдинг» производит пептидные ЛС, 
субстанции, диагностические системы, синтезирует пептиды для научных 
исследований заказчиков; фирма «Самсон-Мед» производит биологически 
активные субстанции и лиофилизированные формы инъекционных ЛС [8-9]. 
Кроме этого, в Петербурге есть все необходимые составляющие для развития 
фармацевтических кластеров: научный потенциал, НИИ, занимающиеся 
разработкой ЛС (Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия, Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт технического университета и др.), действующие 
фармацевтические предприятия (ФП) [6, с. 1; 7, с. 3]. 

Для Украины актуальность создания фармацевтических региональных 
кластеров (ФРК) обусловлена, необходимостью своевременного обеспечения 
населения качественными ЛС в необходимых объемах по доступной цене, 
создания новых рабочих мест, поступления бюджетных средств в регион, 
технологическим отставанием отечественных ФП по сравнению с 
деятельностью предприятий развитых стран, ухудшением экономического 
положения в стране и т. п. 

Целью статьи является разработка методики зонирования регионов по 
степени потенциальной фармацевтической кластеризации. 

На основании проведенного анализа литературных источников нами 
сформулировано определение ФРК: ФРК – это отраслевое территориальное 
добровольное объединение научно-исследовательских центров, 
производственных (ФП, фармацевтических заводов (ФЗ), фармацевтических 
фабрик (ФФ)) и дистрибьюторских компаний, аптечных учреждений, 
поставщиков субстанций, основных и вспомогательных материалов, 
оборудования и специализированных услуг, лечебно-медицинских баз и 
специализированных лабораторий (баз для проведения клинических и 
доклинических исследований), объектов инфраструктуры и других субъектов, 
дополняющих друг друга и тесно сотрудничающих с НИИ других отраслей, 
общественными организациями и органами местной власти с целью создания, 
производства и реализации ЛС (в том числе и инновационных) для повышения 
конкурентоспособности как каждого участника кластера, так и ФРК в целом, 
своевременного обеспечения населения качественной фармацевтической 
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продукцией по доступной цене, а также содействия социально-экономическому 
развитию и улучшению экологического состояния региона и страны в целом [9, 
с. 45; 9, с. 33]. Таким образом, ФРК - это объединение субъектов производства, 
дистрибуции и реализации ЛС, науки и образования, обеспечивающих и 
осуществляющих целенаправленную деятельность по разработке, производству 
и продвижению на внутренние и внешние рынки конкурентных ЛС на основании 
механизмов частно-государственного партнерства.  

Среди потенциальных участников ФРК можно выделить:  
- НИИ (разработка инновационных ЛС, создание и воспроизводство 

субстанций и т.п.);  
- аналитические лаборатории, доклинические и клинические базы во всех 

сферах современной медицины;  
- отраслевые ВУЗы (система подготовки квалифицированного персонала - 

провизоров, инженеров-технологов фармацевтического производства, медицинских 
представителей фармкомпаний, менеджеров по логистике и т.д.); 

- венчурные фирмы; 
- фармдистрибьюторы;  
- фармпроизводители (ФП, ФЗ, ФФ); 
- аптечные учреждения (аптеки, фарммаркеты и т. д.); 
- организации, оказывающие транспортные и складские услуги;  
- региональный логистический центр по переработке фармацевтических 

отходов;  
- инфраструктурные отрасли (финансовые (банки, кредитные общества и 

т. п.), страховые, информационные (маркетинговые, информационные и 
рекламные агентства), экономико-правовые (аудиторские службы, 
юридические консультации), лизинговые, аутсорсинговые и консалтинговые 
компании); 

- производители медицинской техники, фармацевтического 
оборудования, субстанций, упаковочных и вспомогательных материалов; 

- органы власти (областная государственная администрация, органы 
местного самоуправления); 

- фармацевтические и логистические ассоциации; 
- специализированные предприятия (учреждений здравоохранения, 

ветеринарные лечебницы и аптеки, косметические и стоматологические салоны 
и т. д.).  

Все участники ФРК дополняют и усиливают конкурентные преимущества 
друг друга. Кластерообразующим элементом при этом должны выступать ВУЗ 
или НИИ. 

Важным элементом научно-методологической базы построения ФРК 
является определение их оптимального количества. Для этого необходимо 
осуществить группировку ФРК по таким показателям, как: количество ФП, ФЗ, 
ФФ, аптек, фармскладов, отраслевых ВУЗов или фармфакультетов, учреждения 
здравоохранения, полигонов твердых бытовых отходов, 
мусороперерабатывающих заводов, отраслевых НИИ. С помощью метода 
таксономического анализа целесообразно рассчитать интегральный показатель 
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потенциальной фармацевтической кластеризации регионов, характеризующий 
уровень готовности регионов Украины к созданию фармацевтических кластеров. 

С помощью кластерного анализа все регионы делятся на три зоны: 
- I зона - регионы с высоким потенциалом фармацевтической 

кластеризации, т.е. регионы, имеющие все условия для кластеризации; 
- II зона - регионы со средним потенциалом фармацевтической 

кластеризации, то есть регионы, имеющие условия для кластеризации, но 
нуждающиеся усовершенствования определенных составляющих 
(транспортной инфраструктуры, модернизация СФО и др.); 

- III зона - регионы с низким потенциалом фармацевтической 
кластеризации, т.е. регионы, не готовые к кластеризации и требующие 
значительного развития фармацевтического сектора или других составляющих, 
которые будут входить в кластер. 

Предельно допустимые значения интегрального показателя 
потенциальной фармацевтической кластеризации регионов Украины для 
каждой зоны имеют вид: 

I зона: 0,651448 ≤ Ікласт <1; 
II зона: 0,433704 ≤ Ікласт <0,651448; 
III зона: 0 ≤ Ікласт <0,433704. 
Распределение регионов Украины по кластерам в зависимости от 

величины потенциальной фармацевтической кластеризации: 
I кластер – Киевская и Харьковская области; 
ІІ кластер – Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская и 

Одесская области; 
ІІІ кластер – Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, 

Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, 
Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, 
Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и 
Черниговская области. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 
наиболее перспективными регионами для реализации пилотных проектов по 
созданию фармацевтических кластеров в Украине являются Киевская и 
Харьковская области. 

Второе место по возможности создания ФРК занимают 
Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская и Одесская области, что 
обосновывается расположением СФО и других составляющих потенциальных 
кластеров. 

Выводы. 
1. Проанализировано состояние кластеризации, в том числе и 

кластеризации фармацевтической отрасли. 
2. Предложено определение сущности фармацевтического регионального 

кластера и разработана его структура. 
3. Разработана методика определения количества фармацевтических 

региональных кластеров, на основе которой определены перспективные для их 
создания регионы Украины (Харьковская и Киевская области). 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Розглянуто економічні тенденції розвитку ресторанного господарства України за кількісними і 
структурними показниками. Визначено найбільш привабливі напрямки інвестування в ресторанному 
господарстві України.  

Ключові слова: ресторанне господарство, тенденції розвитку, кількість закладів ресторанного 
господарства, кількість посадкових місць на один заклад ресторанного господарства, кількість мешканців 
країни на 1 заклад ресторанного господарства. 

 
Economic development tendencies by numbering and quality indicators in Restaurant Industry of Ukrainian 

are considered. The most attractive investment destinations in Restaurant Industry of Ukraine are difaned. 
Key words: Restaurant industry, development tendencies, the number of objects of Restaurant business, the 

number of seating places on the one of object of Restaurant business.  
  

Ресторанне господарство як галузь об’єднує підприємства, які одночасно 
виконують функцію вироблення їжі (харчове виробництво), продажі їжі 
(торгівлі), організації споживання їжі (організація дозвілля). Тому ресторанне 
господарство є складовою соціально-споживацького комплексу соціальної 
інфраструктури національної економіки країни, призначенням якої у 
суспільному поділі праці є задоволення потреб населення у соціально-
культурних і соціально-споживацьких послугах [1, c. 194].  
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Тенденції зміни показників ресторанного господарства за рівнем 
роздрібного товарообороту, кількості закладів, кількості посадкових місць в 
них, характеризує зміну добробуту населення на тлі зміни економічного стану 
країни. Це пов’язано з тим, що розвиток ресторанного господарства,  залежить 
від купівельної спроможності населення, розвиненості мережі торговельних 
закладів, товарної забезпеченості, інформаційної, транспортної інфраструктури 
тощо. Тому визначення тенденцій розвитку ресторанного господарства, рівно 
як і інших галузей національного господарства, актуальне для оцінки 
економічного стану країни, розробки програм державного регулювання, 
визначення можливих структурних змін. 

Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні за різні роки є 
предметом досліджень багатьох науковців [2…8]. Яшина О.В., Шталь Т.В., Кот 
О.В., Дядин А.С. [5…7] стверджують, що ресторанний бізнес в Україні, 
незважаючи на економічну кризу, залишається привабливим як довгострокова 
інвестиція з вірогідною прибутковістю в 15 – 20 % річних. Шталь Т.В і Лисак 
М.В., спираючись на дані росту товарообігу в ресторанному господарстві, 
констатують, що ресторанний бізнес в Україні демонструє стрімке зростання 
ділової активності, та має позитивні тенденції розвитку, фінансової стійкості, 
стимулює збільшення інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів [6, 
c. 13]. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку 
ринку ресторанних послуг коливаються в межах 60 – 100 % на рік [5]. В 
дослідженні Шталь Т.В., Кот О.В., Дядін А.С. [7] наполягають, користуючись 
даними Асоціації франчайзингу України, що навіть в 2010  кризовому році 
українські ресторатори заробили близько 2,2 млрд дол. – майже на 10 % більше, 
ніж роком раніше, і в 2011 р. планували отримати 2,5 млрд дол. За їх 
висновками кількість постійних клієнтів кафе, барів і ресторанів під час 
фінансової кризи майже не змінилась, хоча більшість споживачів стали 
економнішими. Вони також обґрунтовують перспективи розвитку в Україні 
франчайзингових форм бізнесу в організації швидкого харчування [6, c. 13], 
кейтерінгу, як нового напрямку розвитку ресторанного бізнесу [5]. Все це 
забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги в порівнянні з іншими 
галузями народного господарства [7]. Перспективою розвитку ресторанного 
господарства, на їх думку, є те, що український ринок ресторанних послуг ще 
зовсім ненасичений, і навіть, якщо попит падає, це означає лише зменшення 
відвідувань споживачів ресторанних послуг та середнього чеку, а не повне 
закриття підприємств ресторанного господарства. 

Вивчення даних Статистичного управління України, дозволило нам 
зробити більш песимістичні висновки щодо розвитку ресторанного 
господарства України. Тому метою даної статті стало вивчення тенденцій і 
структурних змін в  ресторанному господарстві України.   

За останні 10 років товарообіг ресторанного господарства (далі РГ) 
України дійсно поступово зростав з 2,8 млрд грн в 2003 р. до 24,3 млрд грн в 
2013 р. [9, с. 265]. Якщо ресторанна галузь,  незважаючи на кризу, заробляє 
більше коштів, на що вказують автори [5…7], то галузь мала б приваблювати 
додаткові інвестиції, що створювало б умови для збільшення кількості закладів.  
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Проте кількість підприємств і закладів РГ за цей період стійко скорочується, що 
свідчить про кризове становище в галузі (див. рис.). З цього нами був 
зроблений висновок, що ріст товарообігу ресторанного господарства України 
відбувається під впливом інфляції, та не є показником зростання ефективності 
діяльності галузі РГ. 
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Рис. 1. Кількість підприємств і закладів РГ України, на 1 січня 2003-2014 рр. 

[10…12] 
Інтенсивність закриття закладів РГ у складі підприємств РГ менша, ніж 

інтенсивність скорочення кількості закладів РГ у підприємствах інших видів 
економічної діяльності. Це пов’язане з тим, що в умовах загальноекономічної 
кризи в Україні, все більше підприємств різних видів економічної діяльності, 
що завжди забезпечували харчуванням своїх працівників, клієнтів, покупців, 
більше не спроможні мати у своєму складі збиткові столові, їдальні, кафе, бари, 
та закривають їх. Це негативна тенденція в ресторанному господарстві, бо саме 
таки заклади виконують соціальну функцію забезпечення масового харчування 
населення на роботі. В той же час, заклади РГ у складі підприємств РГ 
виконують соціальну функцію відновлення сил населення в часи відпочинку, 
забезпечення їжею і організацією дозвілля потоків туристів і відпочивальників, 
зменшують рівень безробіття, збільшують зайнятість населення та їх 
матеріальний дохід. Тому усі заклади ресторанного господарства України, 
враховуючі стійку тенденцію до зменшення їх кількості, потребують сьогодні 
уваги та підтримки Держави.  

Забезпеченість населення послугами закладів ресторанного господарства 
характеризує кількість посадкових місць. Приходиться констатувати, що 
зменшення кількості закладів РГ призвела до зменшення посадкових місць з 
1,771 млн од. в 2003 р. до 1,472 млн од. в 2014 р. [9…11].  При цьому, в 2012 – 
2013 рр. середня кількість посадкових місць на 1 заклад, що входить до складу 
підприємств РГ збільшилась з 79,5 до 84,6. Середня кількість посадкових місць 
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на 1 заклад РГ, що входить до складу підприємств різних видів економічної 
діяльності, коливається на рівні 60 – 61 місце. Тому можна говорити про 
тенденцію скорочення кількості всіх закладів РГ при одночасному укрупненні 
закладів, що залишилися у складі підприємств РГ. Було зроблено висновок, що 
в останні роки більш стійкими до зовнішніх і внутрішніх труднощів в Україні є 
крупні заклади РГ у складі підприємств ресторанного господарства, с більшою 
кількістю посадкових місць. Вони інвестують більше коштів у благоустрій 
закладів, отримують ефект масштабу на обсягах продаж за рахунок економії 
умовно-постійних витрат. 

Значний відрив розвитку системи ресторанного господарства в Україні у 
порівнянні з світовими стандартами спостерігається за показником кількості 
жителів на один заклад. У світовій практиці на один заклад ресторанного 
господарства в середньому приходиться 477 жителів. У країнах, що відносяться 
до групи з низькими доходами населення, цей показник збільшується до 618 
осіб, а в країнах, що відносяться до групи з середніми і високими доходами, –  
скорочується до 268 осіб [12, с. 24]. В Україні кількість жителів на 1 заклад РГ 
не тільки значно перевищує середньосвітовий рівень, а і постійно збільшується: 
з  1568,6 осіб в 2003 р. до 2214 осіб в 2014 р. (розраховано за даними [9…11].  
Це свідчить про несприятливі умови функціонування закладів РГ в Україні, 
недостатню насиченість ринку ресторанних послуг України і високий потенціал 
зростання кількості закладів РГ і посадочних місць в них. З іншого боку, низька 
забезпеченість населення закладами РГ свідчить про низький рівень життя і 
низьку платоспроможність населення. Це дозволяє використовувати показник 
кількості мешканців на 1 заклад РГ як синтетичний показник рівня добробуту 
населення країни. Дійсно, за даними [9, с. 531 – 532], в 2011 р. середня 
заробітна плата працівників в Україні  була еквівалента 330,5 в дол. США, у 
Великій Британії – 4198,6, в Італії – 3260, 6, в Канаді – 4668, в Німеччині – 
3916,9, в США – 4537,5. Тому щоденна чашка кави з круасаном вартістю, 
навіть 3 – 4 дол. США, для українця буде складати 30 % щомісячного доходу, а 
для мешканців інших перелічених країн – 2 – 3 %. Приходиться констатувати, 
що ціни в Українських закладах харчування не набагато відрізняються від цін в 
розвинутих країнах світу. Та наявність інфляційних тенденцій в Україні лише 
зменшує купівельну спроможність населення.  

45 % всіх закладів РГ розташовано в структурі підприємств РГ –  
ресторанів, кафе, барів, їдалень та підприємств інших видів постачання їжі 
(розраховано за даними [9…11]). За 2001 – 2014 рр. загальна кількість 
підприємств РГ зменшилася на 14,5 %. При цьому намітилася тенденція зміни 
структури підприємств РГ за типами (див. табл.). Кафе залишається найбільш 
розповсюдженими підприємствами РГ України, проте вони зменшили питому 
вагу в  структурі підприємств РГ з 59,9 % в 2001 р. до 54,9 в 2014 р. Закриття 
кафе обумовлює основну тенденцію скорочення кількості всіх підприємств РГ.  

Сформувалася стійка тенденція укріплення позицій ресторанів.  Поки всі 
типи підприємств РГ зменшували свою кількість і питому вагу в структурі 
підприємств РГ, ресторани збільшили свою кількість з 468 од. (9,7 %) до 891 од. 
(20,5 %). 

 108



Таблиця 1 
Кількість і структура підприємств РГ в Україні, на 1 січня 2001-2014 р.р., од. 

(складено за даними [9, с. 282, 283]) 
Всього 

підприємств 
Ресторани Кафе Бари 

Їдальні та 
постачання їжі Роки 

од. % од. % од. % од. % од. % 
2001 4849 100 468 9,7 2906 59,9 766 15,8 709 14,6 
2006 4718 100 526 11,1 3022 64,1 682 14,5 488 10,3 
2007 4591 100 582 12,7 2875 62,6 658 14,3 476 10,4 
2008 4468 100 615 13,8 2779 62,2 618 13,8 456 10,2 
2009 5028 100 698 13,8 3034 60,3 814 16,3 482 9,6 
2010 4785 100 708 14,8 2868 60,0 754 15,7 455 9,5 
2011 4744 100 792 16,7 2803 59,1 715 15,1 434 9,1 
2012 4751 100 898 18,9 2688 56,6 727 15,3 438 9,2 
2013 4343 100 891 20,5 2384 54,9 663 15,3 405 9,3 

 
Навіть в період фінансової кризи 2009 р., зростання кількості ресторанів 

лише уповільнилось, але не зупинилося. На нашу думку, така тенденція 
обумовлена двома складовими. В кризових умовах поглиблюється 
розмежування за структурою доходів: багаті стають ще багатішими, і 
продовжують відвідування ресторанів, які значно дорожчі за кафе. Крім того, в 
Україні змінюється культура споживання їжі у закладах ресторанного 
господарства у бік захоплення ресторанною культурою, як методу проведення 
дозвілля. Таким чином, зараз в Україні саме ресторани є найбільш 
привабливими суб’єктами господарювання для інвесторів. При цьому виграють 
в конкурентній боротьбі ресторани з вдалою ексклюзивною концепцією, в тому 
числі з високою вартістю середнього чеку. Тобто сьогодні в культурі 
ресторанного споживання на перший план виходить проведення дозвілля.  

Розрахунок мережевих темпів змін кількості підприємств і закладів РГ, 
посадкових місць в них, товарообігу в ресторанному господарстві дозволив 
виділити два періоди спаду в розвитку ресторанного господарства України. 
Перший період спаду супроводжував фінансову кризу 2009 р., коли 
зменшились темпи змін за кількістю всіх типів суб’єктів господарювання в РГ, і 
зупинилося зростання товарообігу, незважаючи на стрімкий ріст цін. Другий 
період спаду розвитку ресторанного господарства визначились за підсумками 
2012 – 2013 рр., коли зменшилися темпи росту за кількістю всіх типів суб’єктів 
господарювання РГ. Однакові тенденції зупинки розвитку РГ в 2009 і 2012 рр. 
відстежувалися за всіма розрізами дослідження. Другий період спаду 
ідентифікований нами як наслідок політичної і економічної ситуації в країні, 
пов'язаної з ростом корупції і несприятливого підприємницького клімату. 
Навіть кількість ресторанів, що постійно збільшувалася всі роки, зменшувала 
темпи росту.  

Таким чином, ресторанне господарство України з 2003 до 2014 рр. має 
регресивну кризову тенденцію розвитку. Кількість суб’єктів господарювання 
постійно змінюється в усіх сегментах і типах діяльності. Забезпеченість 
населення закладами РГ і посадковими місцями в декілька разів нижча за 
світовий рівень, і продовжує погіршуватися. Все це відбувається на тлі, коли 
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ресторанне господарство різних країн світу розвивається швидкими темпами, 
надаючи податкові надходження в бюджет, забезпечуючи новими робочими 
місцями населення, виконуючи соціальну функцію харчування і організації 
дозвілля населення, притягуючи туристичні потоки, та опосередковано 
створюючи умови для отримання доходів від них. 
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Ринкова економічна система функціонує завдяки механізму 
макроекономічного регулювання, в якому ключовим елементом є держава. 
Остання виконує низку соціальних і економічних функцій, забезпечуючи  
захист конкуренції, справедливий розподіл доходів, контроль за рівнем 
зайнятості та інфляції, стабілізацію економіки, стимулювання економічного 
зростання. Для впливу на національну економіку держава використовує 
різноманітний інструментарій. Економісти виділяють дві принципово відмінні 
групи таких інструментів: правові (чи адміністративні) та економічні.  

Економічний інструментарій макроекономічного регулювання включає 
державний бюджет з його податками та видатками, пропозицію грошей, 
кредитування тощо. Нині економісти в своїй більшості виділяють два основні 
види економічного інструментарію – фіскальну та монетарну політику, 
теоретико-методологічну основу яких формують, в основному, дві потужні 
наукові конструкції – кейнсіанство і монетаризм. 

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика – один з основних видів 
макроекономічної політики, що пов’язана із державним бюджетом. Вона 
передбачає цілеспрямоване регулювання податків і урядових видатків, як своїх 
головних знарядь, для досягнення повної зайнятості чи зниження рівня 
інфляції. Застосовуючи знаряддя фіскальної політики, уряд залучає необхідні 
державні грошові кошти і розподіляє їх за призначенням відповідно до 
поставлених економічних і соціальних завдань. Загалом, функції фіскальної 
політики зводяться до фінансування коштами державних закупівель товарів і 
послуг, регулювання обсягів національного виробництва через сферу 
інвестування, регулювання інфляції, перерозподіл доходів і соціальний захист 
населення [2, с. 243-244].  

Основні положення фіскальної політики були запропоновані англійським 
економістом Дж.М.Кейнсом, праця якого «Загальна теорія зайнятості, процента 
і грошей» (1936 р.) прирівнюється з впливом на економічну політику з 
«Капіталом» К.Маркса і «Багатством народів» А.Сміта. Зокрема, П.Семюелсон 
і В.Нордгауз в підручнику «Економікс» зазначають, що А.Сміт, К.Маркс і 
Дж.Кейнс – це три з багатьох мислителів, які сформували економічну теорію і 
зробили її життєздатною. Саме Дж.М.Кейнса прийнято вважати 
основоположником макроекономіки, ідеї якого справили глибокий вплив на 
подальший розвиток економічної теорії і на економічну політику.  

Теорія Дж.М.Кейнса спиралась на два основні підходи до регулювання 
національної економіки. Перший зводився до того, що вільне ринкове 
«плавання» підприємців у масштабах цілої державно-оформленої економіки 
спричиняло серйозні кризові потрясіння і тривалу стагнацію, тому держава 
мала втручатися в економіку за допомогою непрямих методів регулювання – 
кредитно-грошового та бюджетно-податкового механізмів. Другий підхід 
передбачав, що держава має впливати на платоспроможний попит, який 
забезпечує зростання пропозиції, і, відповідно, виробництва за умови неповної 
зайнятості. «Попит створює пропозицію»,- стверджують кейнсіанці на відміну 
від відомого Закону Сея – «Пропозиція творить попит» [4, с. 158]. 
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Кейнсіанська теорія управління сукупним попитом домінувала в практиці 
економічного розвитку США та деяких інших країн аж до початку 80-х років 
XX ст. Метою кейнсіанської бюджетної стратегії було забезпечення повної 
зайнятості та високих темпів економічного зростання. По суті, кейнсіанці 
заперечували всеохоплюючу регулятивну роль ринку, вважаючи, що її має 
виконувати держава і великі господарські об’єднання. Однак практика 
засвідчила: державне втручання в економіку дає позитивні результати, але 
повністю уникнути спадів виробництва, безробіття, інфляції – не може. Саме це 
стало причиною реанімації поглядів кейнсіанців щодо ролі держави в 
економіці. Це спричинило появу праць таких економістів, як Е.Домар, 
Д.Харрод, Д.Хамберг, А.Хансен та інші, які стали представниками 
неокейнсіанської теорії економічного зростання [8, с. 246]. Важливим 
інструментом даної теорії стає метод маневрування державними видатками 
залежно від економічної кон’юнктури, що дозволяє забезпечити повну 
зайнятість робочої сили у тривалій перспективі та стабільність темпів 
економічного розвитку.  

У 70-х роках XX століття в неокласичному напрямі економічної науки 
виникла школа неоконсерватизму, яка була представлена трьома науковими 
теоріями: 1) монетаризмом (Чиказька школа на чолі з Мілтоном Фрідменом), 
представники якого акцентують на тому, що всі значні зміни в господарському 
житті пов’язані передовсім з емісією грошей, тобто зі змінами в кількості 
грошей в національній економіці; 2) теорією раціональних сподівань (наукова 
школа, яка сформувалась у 1970–1980-х роках, а найвідомішим її 
представником є Роберт Лукас). Згідно цієї теорії макроекономічна політика не 
може вплинути на реальні економічні змінні; 3) теорією «економіки 
пропозиції», що звертає увагу на стимулювання приватної ініціативи і 
підприємництва та звуження втручання держави в господарське життя [1, c. 42].  

Особливе місце серед цих трьох теорій посідає монетаризм, який став 
реакцією на тривале ігнорування економічною наукою грошових факторів і 
іхнього впливу на розвиток інфляційних процесів. Зокрема, М.Фрідмен 
доводить, що циклічність економічного розвитку має грошову природу, а саме 
зростання грошової маси в обігу провокує інфляцію. Тому грошова сфера і 
пропозиція грошей повинні бути основними об’єктами державного контролю. 
На його думку інфляція – це грошовий феномен, а її основною причиною є 
форсована емісія грошей. Усі решта причини інфляції, як наприкляд, політика 
дефіцитного фінансування, контроль за ставкою процента, кредитна експансія 
та заходи держави щодо соціального забезпечення за рахунок прогресивного 
оподаткування, на його думку, є похідними від емісії грошей, або такими, що 
потребують додаткової емісії.  

Конретною формою реалізації монетаризму нині можемо вважати 
проведення монетарної, або грошово-кредитної політики чи політики 
управління пропозицією грошей. Остання є сукупністю заходів, за допомогою 
яких здійснюється вплив на стан грошового обігу і кредитної сфери з метою 
контролю і регулювання пропозиції грошей, процентних ставок, ринків 
капіталу тощо. Грошова маса змінюється в результаті операцій центрального 
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банку, комерційних банків і рішень суб’єктів фізичного (виробничого) сектора 
економіки. Монетарна політика, поряд із фіскальною, а також структурною, 
зовнішньоекономічною, валютною та іншими, є одним із елементів 
стабілізаційної чи антициклічної макроекономічної політики, спрямованої на 
вирівнювання економічних коливань. Економісти-практики, а особливо урядові 
політики, часто називають монетарну політику м’якою диктатурою, і ось чому: 
монетаристи, тобто прихильники монетарної теорії, визначають монетарні 
методи впливу на національну економіку як головні і єдині. Вони наполягають 
на їх виключній ефективності порівняно з іншими методами, зокрема 
фіскальними [6, с. 137-138]. 

У найзагальнішому вигляді розбіжність у поглядах монетаристів і 
кейнсіанців можна сформулювати так: монетаристи переконані, що «великого 
брата» (так вони називають уряд) треба боятися, тому краще звести його вплив 
до мінімуму, керуючи національною економікою за допомогою монетарних 
інструментів; кейнсіанці ж кажуть, що «великого брата» треба вміло 
використовувати, впливаючи на стабілізаційні цілі через фіскальні важелі, а 
саме податки та урядові видатки. 

Докладніше, кейнсіанці, критикуючи монетаристів, вважають, що зміна 
грошової пропозиції обумовлює зміну норми позикового відсотка, а останній 
впливає на граничну ефективність капіталовкладень і на обсяг інвестицій. Зміна 
ж інвестиційних видатків призводить до зміни сукупного попиту, а це впливає 
на обсяг національного виробництва. В той же час, відповідно до теорії 
монетаризму, пропозиція грошей впливає на всі складові сукупного попиту, а 
не лише на інвестиційні видатки. Для того, щоб підтримати макроекономічну 
рівновагу і запобігти інфляції, регулювання грошової пропозиції має 
забезпечити таке зростання сукупного попиту, яке відповідає темпам зростання 
ВВП. Оскільки середні темпи економічного зростання в розвинутих країнах 
складають в середньому 3 – 4 % на рік, то такими ж щорічними темпами 
повинна зростати і грошова емісія [6, с. 139].  

Звичайно, можна погодитися, що ефективна монетарна політика є 
ідеальним засобом для досягнення економічної стабільності. Проте на практиці 
все значно складніше. Адже сучасна фінансова криза знову повертає нас до 
Дж.М.Кейнса. Чому? Тому, що концептуальні позиції антикризової політики 
викладені у працях Дж.М.Кейнса. Крім того, він є одним із засновників теорії 
державної грошової політики (ця проблема грунтовно розглядалася і його 
попередниками, зокрема М.Туган-Барановським). Оскільки, Дж.М.Кейнс був 
прихильником «дешевих грошей» і пільгового кредиту, але в контексті гнучкої 
політики регульованих грошей, її глибокої корекції щодо розвитку 
економічного циклу. Ця позиція повинна нині враховуватися на практиці, тобто 
у монетарній політиці Центральних банків. Водночас, спираючись тільки на 
постулати монетаризму ми не можемо сформувати ефективну антикризову 
політику. Нині, фінансові кризи є глибокими розривами на фінансових ринках. 
Ці розриви спричиняються загостренням проблем несприятливого вибору і 
морального ризику, які утруднюють передачу фінансовими ринками коштів до 
фірм з продуктивними інвестиційними можливостями, що призводить до 
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значного падіння ділової активності. Зокрема, розв’язки проблем 
несприятливого вибору передбачають виробництво і продаж інформації, 
державне регулювання, що сприяє збільшенню обсягу інформації, фінансове 
посередництво, заставу і власний капітал. Ця проблема пояснює, чому 
фінансові посередники, і зокрема банки, відіграють важливішу роль у 
фінансуванні діяльності, порівняно з ринками цінних паперів. Одночасно, 
моральний ризик, який у майнових угодах з акціями відомий як проблема 
«власника та управителя» пояснює, чому на фінансових ринках більше 
використовуються боргові умови, а не майнові акціонерні. Розв’язки проблеми 
морального ризику обіймають моніторинг, державне регулювання, що сприяє 
збільшенню інформації та наявність фінансового посередництва. Такими 
розв’язками в боргових угодах є власний капітал, моніторинг, примус до 
виконання обмежувальних умов та фінансові посередники. Ф.Мишкін виділяє 
п'ять основних факторів, які спричиняють фінансові кризи: 1) зростання 
процентних ставок; 2) падіння курсів на ринку акцій; 3) непередбачене падіння 
загального рівня цін; 4) збільшення невизначеності; 5) банківська паніка  [5, с. 
232-233].  

Отже, жодна з теорій – кейнсіанство чи монетаризм – не можуть довести 
свою безумовну перевагу щодо форм державного впливу на національну 
економіку.  Тому, закономірним стало виникнення школи «великого 
неокласичного синтезу», яка узагальнила теоретичні і практичні досягнення 
різних наукових концепцій та усунула протистояння між кейнсіанством і 
монетаризмом, і запропонувала третій тип макрорегулятора, який 
характеризується: 1) поєднанням стабільності державного управління (що є 
необхідним для задоволення суспільних потреб) і гнучкістю ринкового 
саморегулювання (що є потрібним для задоволення особистих потреб); 2) 
мішаним управлінням економікою, що дозволяє оптимально поєднувати вищі 
макроекономічні цілі: ефективність господарювання, стабільність економічного 
зростання, соціальну справедливість; 3) взаємодією регулятивних сил ринку і 
держави, які забезпечують рівновагу сукупного попиту і сукупної пропозиції та 
дозволяють подолати асиметричність концепцій ефективного попиту 
кейнсіанців і  грошового феномену інфляції монетаристів. Засновником школи 
«великого неокласичного синтезу» вважається американський економіст 
П.Семюелсон, якому належить видання найбільш популярного у світі 
підручника з економічної теорії «Економікс». 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕЗЕРВІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
 

В статті розглянуто та систематизовано резерви продуктивності праці, запропоновано матрицю, 
яка дозволяє виокремити інноваційно-технічні, організаційні та соціальні резерви продуктивності праці на 
всіх економічних рівнях (макро-, мезо-, мікро- та індивідуальному) з урахуванням фактору часу при їх 
використанні. 

Ключові слова: резерви продуктивності праці, продуктивність праці. 
 
The reserves of the labour productivity are considered  and systematized in the article. A matrix which allows 

to separate innovative-technical, organizational and social reserves of the labour productivity on all economic levels 
(makro-, meso-, mikro- and  individual) is offered. It takes into account the factor of time. 

Key words: reserves of labour productivity, labour productivity. 
 

The problem of searching and realization the reserves of increasing the labour 
productivity both on makro- and on a micro level is especially actual and needs 
permanent attention of scientist. 

Grishnova O.A.,  Kolot  A.M., Lisogor L.S., Sokolik M.P., Chernushkina  O.O. 
devoted their works the problems of development the theoretical bases of search and 
realization the reserves of the labour productivity [1,2,3]. 

We determine reserves of increasing the labour productivity as untapped 
possibilities of its increase, which are selected on different levels and can have a 
substantial influence on the dynamics of the labour productivity on condition of their 
use. Reserves of the labour productivity can be classified after different signs (table 
1). 

A large value for the search of reserves has their grouping after the stages of 
life cycle of good. It is possible to define reserves on a pre-production, production, 
operating the stages and stage of utilization of good on this sign. 

On the pre-production stage is investigated a requirement in good, its property, 
is elaborated its construction, technology of making, is conducted preproduction. 
Here can be found out the reserves of increase the efficiency of production due to the 
improvement of construction of good, improvement the technology of its making, 
application of more cheap raw material.  
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Table 1 
Classification the reserves of the labour productivity 

Classification sign 
Groups of backlogs of 
the labour productivity 

Description 

socio-economic unite possibilities of upgrading work of personnel 
material and technical unite possibilities of application of more effective technique and 

technologies Maintenance 
organizationally 
economic 

unite possibilities of improvement of organization of producing 
goods and services 

reserves of macro level can provide the increasing of the labour productivity in country 
reserves of meso level typical for a certain region, industry 
reserves of micro level arise up and operate at the level of enterprise 

The level of origin 

individual reserves arise up and operate at personality level 

current 
can be used depending on the real possibilities during a month, 
quarter or year 

perspective using is possible in a year or a few years At time the using 

strategic 
using is possible through three-five years in obedience to the 
long-term plans of enterprise 

reserves which easily to 
use 

using does not need considerable financial charges 

reserves which hardness 
to use 

using needs considerable financial charges 
After the signs of 
possibilities of the 

use reserves which  are 
practically impossible to 
use 

using not only needs considerable financial charges but also is 
very difficult 

main reserves 
at planning are determined as more meaningful for the increase of 
the productivity labours After the degree of 

meaningfulness 
second-rate reserves 

at planning are determined as less meaningful for the increase of 
the productivity labours 

on the pre-production 
stage 

typically for the stage of development of good 

on the production stage typically for the production stage 
on the operating stage  typically for the operating stage 

After the stages of 
life cycle of good 

on the stage of utilization 
of good 

typically for the stage of utilization of good 

innovative-technical 
reserves 

which connected with using of information technologies, of 
innovative activity, by introduction the results of scientific 
researches in a production process, technical update and 
reconstruction of operating enterprises 

organizational reserves 

which related to the personnel, organization of  labour, 
organization of the system of in-plant training and retraining of 
personnel, activation of creative activity of workers, increasing of 
stimulant and motivational role of wages, use of working hours, 
labour protection 

After character of 
influence 

social reserves 

which related to the interpersonality relations and 
communications, system of the valued orientations of workers, 
social-psychological climate, creative initiative, labour activity, 
social responsibility and solidarity, by social investments 

Source: Author’s elaboration 
On the production stage the size of reserves goes down due to conducted works 

on creation of production capacities, acquisition of necessary equipment and 
instruments, adjusting of production process. Substantial changes are already 
impossible without severe losses. Therefore, on this stage of life cycle of good is 
discovered and used those reserves, which do not touch a production process. These 
reserves are related to the improvement the organizations of labour, by the increasing 
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of its intensity, reduction of outages, equipment, economy and rational use of raw 
material and materials. 

The operating stage is divided into a guarantee period, when a performer is 
under an obligation to liquidate an user defects, and after guarantee period. On the 
stage of exploitation of object the reserves of its more productive using and cost 
cutting (economy of electric power, fuel, spare parts and others like that) depend 
mainly on quality of the executed works on the first two stages. 

Table 2 
A matrix of determination the reserves of the labour productivity on different levels 

Groups of reserves Macro level Meso level Micro level Individual level 

Innovative –
technical reserves 

- the elaboration of state 
program, directed on 
providing the innovative 
development (P); 
 - complex using IT-
technologies and decisions 
(S); 
- the elaboration of state 
program, directed on 
upgrading quality of 
education (P); 
- providing the proper 
level of defence of 
intellectual property (P) 
and others 

- use  IT-technologies 
(S); 
- the elaboration of 
regional program, 
directed on upgrading 
quality of education 
(P); 
- development of the 
system of in-plant 
training and retraining 
of personnel at  the 
level of branch (C) and 
others 

- use of IT-
technologies, new 
technique, new types 
of raw material and 
materials (C); 
- introduction of 
innovations in a labour 
process (P); 
- creation and use of 
new types of scientific 
and technical 
productions (S); 
- organization of the 
system of in-plant 
training and retraining 
of personnel (P); 
-use the results of 
scientific researches in 
a production process 
(P) and others 

- introduction the 
innovative decisions in 
labour activity (P); 
- elaboration the new 
types of scientific and 
technical productions 
(S); 
- creative initiative (P); 
- permanent studies 
and self-perfection of 
professional activity 
(P); 
- providing continuous 
intellectual 
development (S) and 
others 

Organizational 
reserves 

- the elaboration of state 
program, directed on 
development of social 
labour sphere (P); 
- use the flexible forms of 
employment, 
improvement the structure 
of employment of 
population (P); 
- use the best foreign 
practices  from  personnel 
management (S) and 
others 

- the elaboration of 
regional program, 
directed on 
development of social 
labour sphere (P); 
- use of the best 
foreign practices  from 
a management a 
personnel (S); 
- growth of 
investments, directed 
on development 
energy- and resourses 
save technologies at 
regional level (S) and 
others 

- improvement the 
organization of 
production (C); 
-   improvement the 
organization of labour 
(C); 
-an increase of 
stimulant and 
motivational role of 
wages (S); 
- reduce the 
unproductive spending 
of all types of 
resources (S); 
- optimization of 
management financial 
resources (S) and 
others 

- effective organization 
of working hours (C); 
- effective organization 
of work place (C); 
- reduce the 
unproductive spending 
of all types of 
resources (P); 
- financial optimization 
of all processes (S) and 
others 

Social reserves 

-an increase the level of 
social responsibility and 
solidarity in society (S); 
- socialization of labour 
relations (S) and others 

- an increase the level 
of labour and industrial 
safety protection (P); 
- an increase the level 
of social responsibility 
on regional level (S) 
and others 

- providing favourable 
morally-psychological 
climate (C); 
- creation of safe terms 
of labour (C) and 
others 

- providing of 
continuous 
development and 
growth of emotional 
intellect (S); 
- development skills of 
collective work (C) 
and others 

Source: Author’s elaboration 
Note. C - current reserves; P – perspective reserves; S – strategic reserves. 
Therefore, for the receiving of greater effect, it is necessary continuously and 

systematic to conduct the search of reserves at all stages of life cycle of good, and 
especially on the first, more early, when the most substantial reserves are hidden. 
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After character of influence it is possible to select such groups of reserves as: 
innovative-technical, organizational and social. These groups of reserves are united 
by all key aspects of providing of the labour productivity in Ukraine and can be 
determined on all economic levels. 

After that as we considered and systematizated reserves of the labour 
productivity, we will offer the matrix of determination of reserves of the labour 
productivity which combines the level of origins of reserves (macro level, meso level, 
micro level and individual level) with grouping of reserves after character of 
influence (innovative-technical, organizational and social) and provides the factor of 
time during their using (current, perspective, strategic) (table 2). 

In the modern terms the use of innovative-technical reserves is one of the most 
perspective directions of increasing the labour productivity on enterprises. Foremost 
it is conditioned a low level of their technological development, and also by the 
insufficient level of application of information technologies by comparison to 
enterprises, which work in the economic developed countries. 

So, Ukraine took the 71 place by the Index of innovations in 2013 (an index 
was 35,8), the index of innovations of Switzerland, which gained the lead, was 66,6, 
Sweden (2 places), – 61,4, Great Britain (3 places) – 61,2 [4]. Ukraine took the 81 
place by Networked Readiness Index in 2014 (value – 3,87) [5]. 

Innovative-technical reserves are one of major directions of increasing the 
labour productivity because of high level of development of human capital, high 
educational level of population in Ukraine. Their realization is most effective at 
individual level, in fact workers are the transmitters of intellectual capital. Ukraine 
took the 63 places by the Index of human capital in 2013 [6]. 

The organizational reserves of increasing the labour productivity on a macro 
level include such questions as state program, directed on development of social 
labour sphere; use the flexible forms of employment, improvement the structure of 
employment of population; use the best foreign practices from a management of 
personnel and others. Improvement production organization, improvement  labour 
organization, increasing stimulant and motivational role of wages are important 
organizational reserves on a micro level. 

We determine such social reserves as increase the level of social responsibility 
and solidarity in society, socialization of labour relations at state level. The increase 
of responsibility on all levels can provide not only the decision of urgent socio-
economic problems but also provide economic development. Providing favourable 
morally-psychological climate, creation of safe terms of labour, increase the level of 
corporate social responsibility, forming the system of the valued orientations of 
workers are the social reserves at the level of enterprises. 

Thus, the elaborated systematization of reserves allows to reveal directions of 
increasing the labour productivity on all economic levels, provide forming the system 
of searching and realization reserves of the labour productivity on enterprises. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА РЕЗЕРВИ 
ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ 

 
У статті аналізується стан цукробурякової галузі Подільського економічного регіону (Вінницька, 

Тернопільська та Хмельницька області) за результатами досліджень 2011-2013 рр. Представлені можливі 
варіанти вирішення проблеми несприятливого клімату в данній галузі, що є на сьогоднішній день. 

Ключові слова: аналіз, цукрові буряки, резерв, кластер, окупність, галузь буряківництва, 
конкурентоспроможність, квота, посівна площа, валовий збір. 

 
In article the state of beet sugar industry in  Podillia region (Vinnytsia, Ternopol and Hmelnitsky regions) are 

analyzed according to the results of researches of 2011-2013. Possible options of solving current problem of adverse 
climate in this branch are presented. 

Key words: analysis, sugar-beet, reserve, cluster, payback, sugar-beet industry, competitiveness, quota, sowing 
area, gross yield. 

 

Постановка проблеми. Починаючи з 90-х років ХХ ст. сільське 
господарство України перебувало в занепаді, не виключенням є і галузь 
буряківництва, основними факторами якої були: зменшення посівних площ, 
підвищення цін на виробництво, зниження окупності, що в свою чергу призвело 
до стрімкого скорочення кількості цукропереробних заводів. Дана тенденція 
прослідковується і на сьогодні.  

Оскільки, Подільський економічний регіон за своїми грунтово-
кліматичними характеристиками відповідає усім умовам для розвитку галузі 
буряківництва, створюючи цим  потенційну конкурентоспроможність цукру та 
цукробурякового виробництва на вітчизняному ринку. Тому постає питання у 
всебічному вивченні стану галузі в даному регіоні. Так як, дана галузь 
перебуває в стані застою, виникає питання у зацікавленні 
сільськогосподарських товаровиробників у відродженні цієї галузі та 
формуванні відповідної державної підтримки з боку уряду. 
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Актуальність теми дослідження. Буряківництво виступає однією з 
ключових галузей сільського господарства України, потенціал якої не 
використовується в повній мірі адже це джерело надходження дешевих кормів 
в твариництві, отримання органічних добрив, можливість отримання 
альтернативного джерела енергії. Поєднання всіх цих показників в один 
правильно функціональний комплекс – кластер, який дасть змогу вдосконалити 
виробництво та переконати виробників у необхідності розвитку даної галузі. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблеми формування й 
ефективного функціонування вітчизняного ринку буряківництва та продуктів 
його переробки висвітлені у наукових працях: Г.М. Калетніка, О.С. Зайця, О.М. 
Шпичака, П.Т. Саблука, В.І. Бойка, М.Ю. Коденської, С.А. Стасіневич, Є.В. 
Імаса, О.М. Варченко, П.Г. Борисюка, В.Д. Слюсаря та ін.  

Аналіз впливу статусу членства України в СОТ на подальший розвиток 
цукробурякової галузі проводили А.В. Фурса, І.М. Павлик.  

Поглиблену увагу вивченню особливостей діяльності цукрових заводів 
приділяють зарубіжні економісти, зокрема А. Зельднер, Р. Нуждін, А. 
Полозова, І. Ушачов, М. Трейсі. 

Метою статті є аналіз стану галузі буряківництва, висвітлення ключових 
проблем, що склалися на даний час та можливі шляхи виходу з кризи. 

Виклад основного матеріалу.  Буряківництво в Україні, не зважаючи на 
певний ріст урожайності, з точки зору економіки, знаходиться у занепаді і на це 
є ряд об’єктивних і суб’єктивних глибинних причин. 

 Головним недоліком функціонування бурякоцукрової галузі є те, що вона 
не повністю регулюється ринковим порядком, як це робиться в ЄС та інших 
розвинених країнах світу, у т.ч. і в наших сусідів – Польщі, Білорусії, Росії, 
Молдові. В умовах ринку ефективність виробництва цукрових буряків залежить 
не тільки від реалізаційної ціни та місцевих умов вирощування, а значною 
мірою від квоти виробництва цукру і права господарства продавати сировину за 
цінами квоти та імпортних тарифів. Надлишкова кількість цукрових буряків в 
умовах ринку може бути реалізована за реально діючими цінами тільки на 
світовому ринку [1]. 

Беручи за основу три останніх роки, нами було проведено порівняльний 
аналіз стану посівних площ, рівня урожайності та валових зборів по кожній з 
областей Подільського економічного регіону. Даний аналіз показав зменшення 
посівних площ під цукровим буряком в усіх областях, що було обумовлено 
підвищенням вартості одиниці продукції та зниження окупності, що в свою 
чергу веде до збиткового виробництва і негативної тенденції в розвитку галузі 
буряківництва   (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз посівних площ буряка цукрового в 2011-2013 роках, тис.га 

Області 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. +, - 

2011 р. 
Вінницька 78,0 81,2 64,0 -14 

Тернопільська 61,2 45,9 33,5 -27,7 
Хмельницька 58,0 47,5 24,6 -33,4 

* Дані табл. 1 отримані з Державної служби статистики України, в тому числі з [3] 
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Середній рівень рентабельності фабричного буряківництва в останні роки 
по Україні не перевищува 10%. Однак, у 13 регіонах із 23, у т.ч. і ряді крупних, 
виробництво цукрових буряків було збитковим. Найбільш болісно з цього 
приводу за Вінницьку, Житомирську, Київську, Волинську, Черкаську області, 
колишній авангард буряківництва [6, с.199-204]. 

Зменшення площ посівів та відсутність державної підтримки в поєднані з 
світовою економічною кризою призвели до зниження валових зборів, 
скорочення виробництва, росту цін та зниження попиту на продукцію галузі 
буряківництва (табл. 2). Тобто занижений рівень реалізаційної ціни на цукрові 
буряки знову може стати негативним фактором в розвитку галузі і в умовах 
росту світової реалізаційної ціни на цукор його необхідно буде обов’язково 
переглядати [5]. 

Таблиця 2 
Валовий збір цукрового буряка 2011-2013 рр., тис.т. * 

Області 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. +, - 

2011 р. 
Вінницька 2761,5 2844,0 2562,3 -199,2 

Тернопільська 1762,7 1892,4 1002,6 -760,1 
Хмельницька 1731,5 2218,8 1057,7 -673,8 

* Дані табл. 1 отримані з Державної служби статистики України, в тому числі з [3] 
Ефективність цукрового маркетингового ланцюжка залежить не тільки 

від виробництва цукрових буряків, але й від ефективності його переробки. 
Зменшення валових зборів цукрового буряку призвело до і так низького 
завантаження потужностей цукропереробних заводів, кількість та щільність 
яких в Україні є дуже високою у порівнянні з іншими країнами Європи. У 
Вінницькій області, наприклад, налічується біля 35 (23 з яких працюють), тоді 
як у Німеччині (з обсягом виробництва вдвічі більшим, ніж в Україні) всього 26 
цукрових заводів. З 190 заводів, 119 продовжують роботу, а 71  припинив 
виробництво. 30 заводів ліквідовано, тобто загальна кількість цукрових заводів 
на сьогодні налічуються близько 160. Інші, що залишились, загалом 
функціонують менше ніж 90 днів на рік, що веде до величезних постійних 
витрат виробництва та, як наслідок, нижчої конкурентоспроможності [2]. 
Середній цукровий завод в Україні переробляє біля 2700 тонн цукрових буряків 
на добу, що приблизно втричі менше, ніж у Європі. Тільки 14 з 119 
функціонуючих заводів, що залишилися в Україні, мають добову потужність 
більше 5000 тонн. Середня добова потужність реструктурованої цукрової 
промисловості Східної Німеччини складає близько 11000 тонн [4]. Оскільки 
конкурентоспроможність виробництва цукру – окрім ефективного за витратами 
виробництва цукрових буряків – в основному визначається за рахунок 
реалізації економії від масштабів шляхом максимізації кількості днів компанії, 
добової потужності переробного заводу та ефективного використання енергії, 
стає очевидним, що цукрова промисловість сама по собі має суттєво підвищити 
ефективність.  

Однак, не зважаючи на значні негаразди, виробництво цукрових буряків і 
за даних умов може бути високоприбутковою галуззю, що підтверджується 
досвідом передових господарств, фірм і фермерів. А якщо перерахувати 
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побічну продукцію – гичку за кормовими цінностями, жом і мелясу в поєднані з 
виробництвом біоетанолу, то ефективність виробництва зросте не менш ніж на 
половину. 

Використання резервів збільшення та замкненого кластерного циклу 
виробництва дозволить створити нові робочі місця, знизити собівартість 
продукції, підвищити якість та надасть змогу вести конкуренцію на рівні 
світового ринку.  

Резерви збільшення прибутку є можливими: 
1. за рахунок збільшення обсягу випуску продукції; 
2. за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; 
3. за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату 

праці робітників та службовців; 
4. за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в 

результаті чого зростає продуктивність праці. 
Висновки. На жаль, галузь буряківництва відноситься до найбільш 

нестійких серед всіх галузей сільського господарства, і спади на ній чергуються 
з підйомами, що обумовлено залежністю врожайності в значній мірі від умов 
року і цю обставину потрібно враховувати. Зараз світовий ринок цукру 
знаходиться у фазі зростання оптово-відпускних цін на цукор, що сприятиме 
росту ефективності функціонування бурякоцукрового підкомплексу України. 
Однак, без суттєвого удосконалення ринкових механізмів успіху може і не 
бути. Тому підтримка з боку держави у вигляді дотацій та квот на виробництво 
в поєднані з модернізацією технологічного процесу і залученням резервів 
збільшення є пріоритетними на даний час. 

Основними напрямками резервів збільшення рентабельності є наступні:  
1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна 

одержати економію протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих 
заходів. 

2. Зменшення кількості робітників. Цей захід може забезпечити економію 
за багатьма напрямками через те, що він передбачає: 

- збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу 
виробництва з меншою кількістю робітників; 

- зміну трудомісткості продукції; 
4. Зменшення прямих матеріальних витрат. 
5. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом 

збільшення прибутку. Таке зниження може статися у зв'язку зі зростанням 
обсягу випуску продукції.  

6. Підвищення якості продукції. Це значний резерв збільшення прибутку. 
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Розглянуто проблемні питання, які постають перед митною системою України в результаті анексії 
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Анексія Автономної Республіки Крим (АРК) Російською Федерацією 
(РФ) весною 2014 р. формує багато викликів для України, серед яких вагому 
роль відіграють чинники фінансового характеру – інвестиційні, банківські, 
податкові, митні тощо. Усе це вимагає невідкладного реагування зі сторони 
вітчизняних урядовців, яке повинно базуватися на фаховому та виваженому 
аналізі подій. 

Усі проблемні митні питання, що виникають в результаті приєднання 
АРК до РФ умовно можна поділити на 3 групи: організаційно-управлінського 
та фінансово-економічного та правового характеру. 

В частині організаційно-управлінських варта виокремити: 
 перехід під юрисдикцію агресора двох українських митниць – 

Кримської, до складу якої входило 7 митних постів («Сімферополь-
центральний», «Красноперекопськ», «Ялта», «Сімферополь-аеропорт», 
«Євпаторія», «Феодосія», «Керч»), 10 пунктів пропуску, 5 пунктів контролю та 
Севастопольської, де діяли 3 митних пости («Інкерман», «Рибпорт», 
«Севастополь-морський»), 2 міжнародних морських пункту пропуску, 2 пункти 
пропуску для повітряного сполучення; 

 втрата Україною у Криму об’єктів митної інфраструктури (приміщень 
митниць, митних постів, обладнаних пунктів пропуску та пунктів контролю); 

 необхідність облаштування митного кордону на сухопутній ділянці 
між Україною та АРК (райони Перекопу та Чонгару) та посилення контролю за 
морською ділянкою в акваторіях Чорного (Одеська, Миколаївська та 
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Херсонська області) та Азовського (Херсонська, Запорізька та Донецька 
області) морів; 

 отримання російського громадянства близько 500 кримськими 
митниками (за інформацією Міністерства доходів і зборів України лише 23 
митники із Криму та Севастополя виявили бажання продовжити службу на 
материковій частині України). 

Фінансово-економічний блок проблем характеризується зменшенням 
експортно-імпортного потенціалу України через втрату митних портів та 
припиненням перерахунку митницями в АРК до Державного бюджету України 
митних платежів, необхідністю вирішення торгових проблем, які неминуче 
виникнуть між Україною та АРК. 

Правове коло питань полягає у потребі негайного реагування на 
російську агресію в частині зміни нормативно поля, яке б відповідало сучасним 
реаліям, необхідністю визначення правового статусу кримських товарів на 
території України (в частині їх оподаткування, визначення країни походження 
тощо). Важливою правовою проблемою постає потреба посилення боротьби з 
контрабандою та порушеннями митних правил, сплеск яких неминучий та 
обумовлюватиметься нестабільністю та не облаштованістю митного кордону, 
військовими діями на сході України і великою протяжністю морської ділянки 
кордону. 

Аналіз нормативно-правової бази за період весна-літо 2014 рВраховуючи 
перешкоджання нормальній роботі пунктам пропуску через державний кордон 
та пунктам контролю з боку озброєних формувань, екстремістськи 
налаштованих осіб та неприхованої агресії зі сторони РФ, Кабінет міністрів 
України 30 квітня 2014 р. видав розпорядження про тимчасове закриття 23 
пунктів пропуску та 4 пунктів контролю на території Автономної Республіки 
Крим у межах яких створювалися або могли створюватися зони митного 
контролю. Серед них: морських – 18; повітряних – 7; поромний – 1; морський, 
поромний – 1 [1]. 

На початку червня 2014 р. розпорядженням Уряду України Кримську та 
Севастопольську митниці було реорганізовано Міністерства доходів і зборів 
шляхом їх приєднання до Херсонської митниці Міністерства доходів і зборів. 
Причому, на останню було покладено виконання функцій анексованих митниць 
[2]. 

15 квітня 2014 р. Верховною Радою України було прийнято Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» стаття 13 якого передбачала, що 
особливості здійснення економічної діяльності на території АРК буде 
визначено окремим законом [3]. 

Для вирішення фінансово-економічних проблем анексії Криму 
народними депутатами С. Терьохіним, К. Ляпіною та В. Немилостивим у червні 
2014 р. на розгляд Верховної Ради України було подано проект Закону про 
податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про 
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 
території України (далі проект Закону).  
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Зазначений проект Закону є спеціальним та пропонує запровадити на 10 
років вільну економічну зону Криму (ВЕЗ Крим), визначає особливості 
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території 
України та врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними та 
юридичними особами, які знаходяться на території ВЕЗ Криму та за її межами 
[4]. 

Статтею 1 проекту Закону визначено, що митний кордон ВЕЗ Криму 
співпадає з адміністративним кордоном Автономної Республіки Крим. Статтею 
3 передбачено що ВЕЗ Криму є комплексною вільною економічною зоною, яка 
поєднує в собі такі функціональні типи: вільну митну зону і порти; митні 
склади; технологічні парки; технополіси; комплексні виробничі зони та 
туристично-рекреаційні зони. Вона є вільною митною зоною одночасно 
комерційного, сервісного та промислового типу у розумінні Глави 43 Митного 
кодексу України (далі - МКУ). 

Митні питання діяльності ВЕЗ Криму врегульовані статтею 10 – 
«Здійснення митного контролю при перетині товарами (супутніми послугами) 
адміністративного кордону ВЕЗ Криму».  

Поставка товарів (супутніх послуг) з території ВЕЗ Криму на іншу 
територію України прирівнюється до митного режиму імпорту, визначеного у 
статті 188 Глави 29 МКУ. Такі товари (супутні послуги) оподатковується за 
повними ставками ввізного (імпортного) мита, встановленими Законом України 
«Про Митний тариф України». Тут законодавці припустилися відвертої 
помилки, оскільки Глава 29 МКУ називається «Тимчасове зберігання», а стаття 
188 не входить до її складу та має назву «Сприяння посадовим особам митних 
органів у виконанні митних формальностей». Митний режим імпорту 
врегульовує глава 13 МКУ, яка має назву «Імпорт (випуск для вільного обігу)». 

Поставка товарів (супутніх послуг) з іншої території України на 
територію ВЕЗ Криму прирівнюється до митного режиму експорту згідно зі 
статтями 82 - 84 Розділу V МКУ, з урахуванням того, що така поставка: 
підпадає під тарифні обмеження, визначені у законах України «Про вивізне 
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину», «Про ставки вивізного 
(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», «Про вивізне 
(експортне) мито на відходи та брухт чорних металів», «Про ставки вивізного 
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових 
металів та напівфабрикати з їх використанням»; підпадає під нетарифні 
обмеження (кількісні чи тарифні квоти, антидемпінгові обмеження тощо), 
визначені законодавством України. 

Поставка товарів (робіт, послуг) як на територію ВЕЗ Криму з іншої 
території України, так із території ВЕЗ Криму на іншу територію України, не 
може здійснюватися у митних режимах реімпорт, реекспорт, транзит, 
тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, переробка на митній території, 
переробка за межами митної території, знищення та руйнування. 

На товари (роботи, послуги), які поставляються з території ВЕЗ Криму на 
іншу територію України, поширюються норми законодавства України про 
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державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-
санітарний, екологічний та радіологічний контроль. 

Поставка товарів (супутніх послуг) з-за меж митного кордону України на 
територію ВЕЗ Криму, а також поставка товарів (супутніх послуг) з території 
ВЕЗ Криму за межі митного кордону України, не підпадає під регулювання 
митного законодавства України, але підпадає під дію: Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; Закону України «Про 
державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання»; іншого законодавства України, у 
тому числі міжнародних договорів України, які регулюють питання 
міжнародного обігу товарів (робіт, послуг), відмінні від митних (податкових). 

Із аналізу тексту законопроекту можна зробити висновок, що його автори 
здійснили спробу вирішення питання оподаткування кримських товарів без 
офіційного визнання входження АРК до складу РФ, оскільки в такому разі до 
них би застосовувалися ті ж самі митні формальності, що й до російських, а 
також відмежувалися від митного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності АРК із іншими країнами світу.  

Законопроект засвідчує, що його прийняття стане лише першим кроком 
до впорядкування фінансових відносин України та АРК, оскільки прописані у 
ньому норми з питань оподаткування вимагають внесення змін до Податкового 
(в частині податку на додану вартість та акцизного податку), Митного (в 
частині мита) та Бюджетного (в частині зарахування зазначених податків) 
кодексів. 
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В настоящее время  систематическое формирование, обновление и 
применение знаний обеспечивает эффективность деятельности субъектов 
хозяйствования, что обусловлено объективными требованиями развития 
наукоемкого производства, информатизации общества и повышения роли 
человеческого потенциала. Переход к инновационной экономике, основанной 
на знаниях, обуславливает возрастание требований к  человеческому капиталу, 
одной из важнейших составляющих которого является образование [2].  

Вследствие чего актуальна проблема постоянного усовершенствования 
системы профессионального образования, путем развития инновационной 
составляющей в процессах обучения, как одного из элементов системы 
профессионального образования с целью  повышение ее инвестиционной 
привлекательности для субъектов хозяйствования. Понятие «инновации» тесно 
связано с понятием «инновационный процесс», под которым в свою очередь 
понимают создание и внедрение инновационных образовательных программ, 
которые представляют собой новые качественно усовершенствованные 
технологии, методы и формы обучения [5]. Инновационные процессы в 
образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как 
главного требования времени. Образовательные инновации разрабатываются 
работниками и организациями системы профессионального образования, а не 
органами государственной власти. 

На основании пункта 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273  от 29.12.2012,  качество образования - это 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия образовательным 
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стандартам, требованиям и потребностям лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы [6]. 

 В свою очередь определение таких требований и потребностей, их 
дальнейшее использование для совершенствования процесса обучения в вузе 
является одним из элементов процесса управления качеством образований. На 
данный момент в России внедрена балльно-рейтинговая система оценки 
качества образования, которая стала важной составной частью новых 
образовательных технологий. Данная система позволяет оценить практическую 
деятельность студента в течение всего периода обучения, но существующая 
сегодня в вузах практика использования балльно-рейтинговой системы оценка 
качества образования носит преимущественно ведомственный характер и 
отражает требования к качеству образования только одного «заказчика» 
образования – государства.  Ни в постановке целей обучения, ни в оценке 
степени их достижения обучаемыми не принимают участия работодатели и 
местное сообщество как потребители «продукта», произведенного в системе 
образования. Работодателей, то есть субъекты хозяйствования интересует 
соответствие образовательных результатов выпускников их требованиям. 
Зачастую, требования работодателей носят сугубо узкую специализацию в 
определенной области, что в свою очередь нельзя удовлетворить, так как 
аспектом качества  балльно-рейтинговой системы является соответствие 
государственным образовательным стандартам, в которых не зафиксирована 
необходимая специализация [3]. 

Рассмотрим упрощенно процесс подготовки специалиста как комплекс 
определенного рода «воздействий» активных субъектов образовательного 
процесса на объект – учащегося. Существуют также пассивные субъекты 
образовательного процесса – потребители «конечного результата». 

В классическом представлении процесса подготовки активными 
субъектами являются профессорско-преподавательский состав и руководство 
ВУЗов, научные кадры, непосредственно взаимодействующие с 
обучающимися. Работодатели же обычно рассматриваются в качестве 
пассивных субъектов [4]. 

Однако когда работодатель перестает быть пассивным получателем 
результата, его предпочтения становятся элементом системы оценки качества 
подготовки, а сам он может и должен стать активным элементом формируемой 
системы инновационной подготовки. 

В таком случае модель инновационной подготовки кадров можно 
представить в следующем виде (рис. 1). 

Применение такой модели инновационной подготовки позволит 
работодателю непосредственно формировать необходимые ему навыки 
обучающихся на основе получаемых оценок качества подготовки [4]. 

Инновационная модель подготовки кадров дает возможность увеличения 
качества подготовки кадров при помощи использования внешних ресурсов и 
влияния процесса обучения с привлечением специалистов со стороны 
субъектов хозяйствования.  И главное работодателям предоставлена 
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возможность влияния на процесс обучения специалистов, которые в 
дальнейшем будут работать на их предприятиях и организациях [3]. 
 

ППС, руководство ВУЗа, 
научные кадры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель инновационной подготовки 
 

Инновации в систему профессионального образования выступают 
важнейшим фактором экономического роста субъектов федерации, страны в 
целом, а также повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования и 
отраслей деятельности. 
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В статье отражены современные экологические проблемы сельскохозяйственного землепользования 

Украины и проанализированы факторы, которые их предопределяют. Показано, что существующие мировые 
проблемы накладывают значительный отпечаток на аграрный сектор Украины, в частности, ее 
землепользование. Предложены ключевые направления экологобезопасного использования земель в сельском 
хозяйстве. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, экологосбалансированное 
землепользование, устойчивое развитие.   

 
The article reflects the current environmental problems of agricultural land use and analyzes the factors that 

determine them. It is shown that the existing problems of the world impose a significant imprint on the agricultural 
sector of Ukraine, in particular, its land use. Proposed key directions of ecologically safe use of land in agriculture. 

Keywords: Agricultural land, land use environmentally balanced, sustainable development. 
 

Введение. В условиях реформирования национальной экономики, 
сопровождающегося социально – экономическими преобразованиями, одним из 
приоритетных направлений государственной аграрной политики Украины 
является решение проблем использования и охраны земель, сохранения, 
восстановления и повышения плодородия почв, предотвращение развития 
деградационных процессов, что являются важными факторами гарантирования 
высокопроизводительного, конкурентоспособного сельскохозяйственного 
производства и обеспечения экологической и продовольственной безопасности 
населения. Современное состояние сельскохозяйственного землепользования 
свидетельствует о том, что в течение длительного периода 
сельскохозяйственная деятельность осуществляется в условиях ухудшения 
экологической ситуации и прогрессирующего развития деградации земель, 
характеризующегося развитием эрозионных процессов, дегумификацией 
почвенного покрова, его истощением, увеличением площадей кислых и 
засоленных почв, нарушением баланса питательных веществ. Такая ситуация 
неизбежно приводит к снижению качества продукции, ухудшению ее 
экологичности, наносит вред окружающей среде и здоровью человека. 

Проблемы рационального использования земельных ресурсов 
представлены в работах Д.С. Добряка, А.Г. Тихонова, Гребенюка Н.В. [1], Л.Я. 
Новаковского, Олещенка М.А. [2], В.Н. Русана [3]. Весомый вклад в разработку 
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концептуальных и теоретико-методологических основ устойчивого, 
экологически безопасного сельскохозяйственного землепользования внесли: 
И.К. Быстряков,  М.А. Хвесик [4], А.И. Гуторов [5], А.Я. Сохнич, Е.И. Котикова 
[6], П.Т. Саблук [7], Н.Н. Федоров [8] и д.р. Одновременно, учитывая 
современные тенденции развития земельных отношений в Украине и влияние 
на них глобализационных процессов, возникает необходимость более 
детального исследования экологического состояния сельскохозяйственных 
угодий и определения ключевых направлений экологосбалансированного 
землепользования. 

Цель статьи заключается в отражении современного экологического 
состояния земель, вовлеченных в процессы сельскохозяйственного 
производства и разработке предложений относительно экологобезопасного их 
использования. 

Объектом исследования является процесс экологосбалансированного 
сельскохозяйственного землепользования. Предметом исследования является 
совокупность теоретико-методологических и практических аспектов 
экологосбалансированного сельскохозяйственного землепользования в 
глобальном и национальном измерениях. 

Методика исследования. Методологической основой исследования 
являются фундаментальные положения и принципы современной концепции 
устойчивого, экологически безопасного развития и рационального 
землепользования. Использование методов научной абстракции, сопоставления 
и обобщения позволили выявить отдельные факторы, обуславливающие 
возникновение и развитие экологических проблем в сфере аграрного 
землепользования. Методы наблюдений и сравнений использовались в 
процессе изучения проблем, провоцирующих ухудшение экологического 
состояния сельскохозяйственных земель, а также при определении аграрного  
потенциала Украины; экономико-статистического анализа и группировок – при 
изучении структуры посевных площадей и удельного веса в структуре посевов 
таких интенсивных культур, как подсолнечник и рапс. С помощью абстрактно-
логического метода были сформулированы выводы и сделаны обобщения 
касательно приоритетных направлений экологически сбалансированного 
землепользования в аграрной сфере Украины.  

Результаты. Ныне в мире, в том числе и в Украине стремительно 
развиваются процессы мировой экономической глобализации и интеграции, что 
накладывает отпечаток на развитие национальной экономики и ее секторов. 
Наблюдается значительное влияние процессов глобализации на развитие 
отечественного сельского хозяйства и его землепользование. 

Проблема значительно усложняется тем, что земли, пригодные для 
выращивания сельскохозяйственных культур в мировом масштабе, 
распределены не равномерно. В частности, за данными ФАО, в странах с 
низким уровнем доходов наблюдается наличие значительных земельных 
площадей, которые непригодны для использования. Так, в группе стран с 
высоким уровнем бедности 40% земель – это сильно деградированные земли, 
тогда как в странах с невысоким уровнем бедности – таких земель только 22%. 
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В целом в мире доля земель, имеющих высокую степень деградации или 
полностью деградированных, составляет 25% [9]. Это делает украинские земли 
еще более привлекательными для иностранных инвесторов. Сегодня страны, 
которые имеют проблемы с продовольствием или страны, которые стремятся 
внести свой вклад в их решение, требуют не готовых продуктов питания, а 
производственных ресурсов, и, прежде всего земельных.  

Украина имеет значительный аграрный потенциал. В частности, она 
обладает около 5% сельскохозяйственных угодий мира и более 8% пахотных 
земель. Ей принадлежит 1% мировых сельскохозяйственных земель, 
сертифицированных за органическими стандартами и около 1% орошаемых 
угодий. Здесь сосредоточено примерно 8% мировых черноземов.  

Наличие в Украине благоприятных почвенных и природно-
климатических условий обеспечили то, что в 2011/2012 маркетинговом году 
она вошла в тройку лидеров экспорта кукурузы, ее доля в мировом экспорте 
данной культуры составила 9%. Помимо этого она является одним из 
крупнейших мировых экспортеров ячменя (первое место в мире), пшеницы 
(шестое место). Ей принадлежит 4-е место в мире по производству семян 
подсолнечника, 2-е место – по производству подсолнечного масла и 1-е место – 
по его экспорту. 
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Рис. 1. Концентрация производства кукурузы в сельскохозяйственных 

предприятиях Украины, 2012 
Источник: Рассчитано по данным статистической отчетности "Основные экономические 

показатели сельскохозяйственных предприятий 2012 года". 
 

Однако наряду с положительными тенденциями просматриваются 
значительные негативные последствия.  В частности, в 2012 году в 63 
сельскохозяйственных предприятиях посевы кукурузы занимали 100% площади 
пашни, из них 13 хозяйств, с площадью более 1000 га, в т.ч. одно - 4557 га. В 
258 хозяйствах доля посевов кукурузы превышала 60% (средняя площадь 
посевов кукурузы на одно хозяйство 1823 га) (рис. 1). Учитывая то, что 
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Украина остается ведущей страной-экспортером продуктов переработки 
подсолнечника, посевы этой культуры в структуре пахотных земель достигают 
20% (рис. 2). Это свидетельствует о нарушении севооборотов в этих 
хозяйствах, что отрицательно сказывается на плодородии почв и их 
экологическом состоянии. 

 

Рис. 2. Удельный вес подсолнечника в посевной площади, 2012 
Источник: Рассчитано по данным статистической отчетности "Посевные площади 

сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года". 
 

Эти и другие проблемы обуславливают необходимость перехода аграрной 
экономики на путь устойчивого (сбалансированного) развития. Основными его 
составляющими должны быть экономическая и финансовая устойчивость 
сельскохозяйственных предприятий; эффективное использование всех видов 
ресурсов – земельных угодий, пресной воды, производственных фондов, 
трудовых ресурсов; технико-технологическая модернизация; устойчивое 
развитие сельских территорий и т.п. 

В этой связи возникает потребность разработки новой стратегии развития 
с доминированием экологического императива, целевым ориентиром которой 
должен быть переход от количественных изменений к качественным. Таким 
образом, определяющим условием очередного этапа научно-технического 
прогресса в аграрном секторе должна стать экологизация 
сельскохозяйственного землепользования, что обеспечит равновесное, 
экологоориентированное развитие сельских территорий. Экологизация 
экономики – ключевое требование современности и важная составляющая 
устойчивого (сбалансированного) развития. Она, основываясь на системном 
подходе к изучению естественных и экономических явлений, способствует 
осознанию значимости окружающей среды в жизни человека и направлена на 
снижение природоёмкости общественного производства.  
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Для успешного решения экологических проблем, имеющих место в сфере 
сельскохозяйственного землепользования Украины необходимо: разработать и 
законодательно утвердить государственную и региональные программы по 
охране земель, сохранению и воспроизводстве плодородия почв; усилить 
ответственность землевладельцев и землепользователей за недобросовестное 
землепользование и наладить действенный экономический механизм их 
стимулирования за сохранение и улучшение экологического состояния земель. 
Решение поставленной задачи является достаточно сложным в плане 
практического решения, поскольку требует внедрения единой государственной 
политики в сфере сохранения, воспроизводства и повышения плодородия почв, 
охраны земель, рационального их использования и обусловливает 
необходимость согласованных действий органов государственной власти, 
местного самоуправления, землепользователей и научной сообщества. 

Дальнейшие научные исследования должны направляться на обеспечение 
устойчивого развития аграрной сферы, включающего экономическую, 
социальную и экологическую составляющие. Научного обоснования требуют 
пути обеспечения роста объемов производства продовольствия в условиях 
развития процессов глобализации, повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов, инновационного возобновления средств производства. 
Особого внимания научного сообщества заслуживают проблемы по 
рациональному использованию природных ресурсов, внедрению 
экологобезопасных технологий землепользования и развитию альтернативных 
систем земледелия. 
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The article discusses the importance of financing for farms subjects that form the proposal on the financial 
markets, financing problems and ways of solving problems.  
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Постановка проблеми. Основною метою аграрної політики на 
сучасному етапі розвитку аграрних відносин в Україні є підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на 
внутрішньому та міжнародних аграрних ринках. Розглядаючи весь комплекс 
актуальних питань і проблем, які існують на сьогодні в сільському господарстві 
України, їх можна узагальнити до однієї найголовнішої — відсутність або 
нестача коштів для поповнення оборотних та відновлення основних засобів 
виробництва. Всі інші питання розглядаються крізь призму цієї 
найактуальнішої проблеми.  

Стан вивчення проблеми. Дослідженням проблеми фінансової 
підтримки сільськогосподарських виробників займаються такі вчені, як: 
Глущенко С., Гривківська О., Даниленко А., Дем'яненко М., Ляпін Д., Малік 
М., Мессель-Веселяк В., Нів'євський О., Осташко Т., Полозенко Д., Саблук П., 
Швець Р. та ін. Водночас не всі аспекти цієї складної проблеми з’ясовані і 
отримали належне обґрунтування.  

Особливого значення набуває дослідження фінансування фермерських 
господарств та їх структури як бази забезпечення життєдіяльності 
господарства. Зміщення акцентів у джерелах походження ресурсів спричинене 
розвитком ринку, конкурентним середовищем, пріоритетністю та 
спрямованістю бюджетних програм підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. У зв’язку з цим, як вважають дослідники [3, с.153], назріла 
потреба комплексного підходу до формування системи фінансових ресурсів, 
спрямованої на створення ефективних умов господарювання та інформаційного 
забезпечення управління ними. 

Результати досліджень. Будь-який бізнес, що розвивається, потребує 
певних фінансових ресурсів. Для малого підприємництва, а саме для 
фермерських господарств, питання пошуку джерел фінансування та 
інвестування не лише не втрачають своєї актуальності, а й, навпаки, набувають 
все більш критичного характеру.  
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Cуб’єкти, які формують пропозицію на фінансових ринках зображені на 
рис. 1: 
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Рис. 1. Суб’єкти, які формують пропозицію фінансових ринків 
 

Охарактеризуємо ці суб’єкти більш детальніше. 
Банки. Обсяги кредитування сільського господарства комерційними 

банками мають нестабільну тенденцію. Наприклад, у 2012 р. вони збільшилися 
утричі порівняно з 2010 р. і становили 50 % суми кредитів, наданих аграрним 
підприємствам, що стосується 2013-2014рр, то ці показники зменшилися. 
Також були підвищені терміни надання кредитів у середньому від п’яти до 
семи місяців (52 % господарств беруть кредити терміном від шести до дев’яти 
місяців, 42 % — понад дев’ять місяців, 5 % — від трьох до шести місяців і 1 % 
— до трьох місяців)[2, с.47]. Таким чином, 98 % усіх кредитів були терміном до 
одного року. Серед основних позичальників слід виділити такі банки, як 
«Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк», «Приват Банк», «Укрсоцбанк».  

Звертає на себе увагу досить висока різниця між депозитними і 
кредитними ставками в банках України, що становила в середньому 12 %, тоді 
як, наприклад, в Угорщині — лише 4 %, тобто утричі нижча. У країнах з 
розвиненою економікою ця різниця взагалі дорівнює 0,5-1%. 

Лізингові компанії. За різними оцінками, обсяг лізингових операцій в 
Україні становить від 300 млн грн до 1 млрд грн. Цією діяльністю займаються 
близько 25 лізингових компаній з 50 зареєстрованих, з яких приблизно 15 
працюють у сільському господарстві. Більшість з цих компаній засновані 
виробниками сільськогосподарської техніки або банками. На сільське 
господарство припадає близько 50 % усіх лізингових операцій.  

Державний фонд підтримки. Забезпечує лише кілька процентів потреби 
аграрників у кредитах. На початку 2000 років можливості фонду були набагато 
вищими, що позитивно вплинуло на розвиток аграрних госопдарств в Україні. 

Іноземні компанії. За даними ООН, Україна посідала 95-те місце серед 
140 країн світу за індексом залучення прямих іноземних інвестицій. Із загальної 
суми інвестицій в АПК, що становила 648 млн дол. США (2012р), 49 млн дол., 
або 7,6 %, були використані в сільському господарстві і понад 92 %, або 
близько 600 млн дол. США, — у харчовій та переробній галузях. При цьому 

Державний фонд 
підтримки  

Іноземні компанії 

Кредитні спілки 

Фізичні особи 
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52 % з цієї суми залучені у виробництво безалкогольних напоїв. Серед 
інвесторів, що інвестують в аграрний сектор, можна виділити такі компанії, як 
«Монсанто», «Каргіл» (США), «Даймлер-Бенц», «Райфайзен», «Янке» (ФРН). 
Заслуговує на увагу досвід залучення кредитів компанією «Чумак», який 
проявляється в тісній співпраці банку та сільськогосподарських підприємств [4, 
с.20]. 

Постачальники ресурсів. Це постачальники техніки, паливно-мастильних 
матеріалів, добрив, засобів захисту рослин, зернотрейдери, заводи з переробки 
молока. Як правило, вони постачають ресурси під заставу майбутнього врожаю. 
За такою схемою працює більшість аграрних підприємств. Однак найуспішніші 
з них уникають такої схеми кредитування, вважаючи її занадто витратною. 
Вони віддають перевагу користуванню власними коштами або вигідному 
банківському кредитуванню (коли підприємство має хорошу кредитну історію і 
користується довірою банку). 

Кредитні спілки. Високі процентні ставки за кредит та трансакційні 
витрати, а також відсутність розгалуженої банківської інфраструктури в 
сільській місцевості спричинили виникнення кредитних спілок. Кредитна 
спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на 
кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні й надання фінансових послуг за рахунок грошових внесків членів 
кредитної спілки. В Україні налічується понад 120 кредитних спілок, що мають 
у своїх активах близько 40 млн грн і які діють на основі Закону України «Про 
кредитні спілки». 

Фізичні особи. Практика свідчить, що дрібні аграрні господарства часто 
користуються кредитами приватних осіб. При цьому спостерігається чітка 
тенденція — чим менше за розмірами господарство, тим частіше воно 
звертається за кредитами до приватних осіб (родичі, друзі, знайомі). До 50 % 
господарств користуються такими кредитами. 

Проблемами фінансування аграрних підприємств є: 
1. Високий ризик кредитування. Це низька ефективність роботи 

аграрних підприємств, нестабільність виробництва (значні коливання обсягів, 
коли вони зменшуються або зростають удвічі), відсутність ліквідної застави, 
низький рівень менеджменту на аграрних підприємствах, відсутність 
позитивної кредитної історії. 

2. Високі витрати на підготовку і контроль кредитних угод. 
Позичальник має оплатити послуги з оцінки об’єкта застави, його страхування, 
підготовки бізнес-плану. Ці витрати сягають 3—6 % вартості кредиту. 

До суб’єктів, що формують пропозицію на фінансових ринках, належать 
передусім виробники сільськогосподарської продукції.  

Виділяють наступні проблеми суб’єктів кредитного ринку (рис. 2). 
Заміна техніки. Необхідність придбання техніки називається фермерами 

та іншими сільськогосподарськими виробниками основною метою отримання 
кредитів, хоч у дійсності основна частка кредитів використовується на 
закупівлю пального й мастил, а також на засоби захисту рослин і посівного 
матеріалу [2, с.45]. Лише близько 13 % господарств у минулому році 
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спрямували отримані кредити на технологічне оновлення виробництва та 6 % 
— на його розширення. 

 Основні проблем суб’єктів кредитного ринку 
  
 
 
 
 
 

Заміна техніки Проблеми з майном та його заставою 

 
 

Низька ефективність виробництва Відсутність ринку землі 

 
 
 

Низький рівень менеджменту і 
кваліфікації управлінського 

Комплексний підхід до організації 
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Рис. 2. Основні проблеми серед суб’єктів кредитного ринку 
 

Низька ефективність виробництва. Приблизно половина господарств 
працюють зі збитками, рівень прибутковості виробництва становить 1—2 % у 
середньому по всіх господарствах. В багатьох господарствах згорнуто 
виробництво тваринницької продукції. Разом з тим досвід роботи успішних 
господарств свідчить, що розвиток тваринництва, зокрема молочного 
скотарства, забезпечує значні й регулярні грошові надходження в господарство, 
що є суттєвим джерелом фінансових ресурсів. Створюється замкнуте коло — у 
господарствах, що працюють неефективно, тваринництво є збитковим, і вони 
його згортають[5, с.12]. Водночас у них не вистачає коштів навіть на 
поповнення оборотних засобів, не говорячи вже про заміну техніки і здійснення  
технологічного оновлення у рослинництві. 

Низький рівень менеджменту і кваліфікації управлінського персоналу. 
Серед причин низької ефективності господарювання низький рівень 
менеджменту і кваліфікації управлінців слід виділити як основну. Два 
господарства знаходяться поряд, мають однакові зовнішні умови, а результати 
господарювання у них різні. Досвід показує, що за відсутності адекватної 
освіти (99,9 % фермерів та керівників господарств отримали освіту в 
колишньому Радянському Союзі, яка не відповідає вимогам ринкової 
економіки) основою успішного менеджменту є природні здібності й досвід 
роботи. Так, середній вік таких успішних менеджерів становить близько 50 
років, з яких понад 30 років вони пропрацювали у сільському господарстві.  

Існує також проблема аграрної економічної освіти й підвищення 
кваліфікації фермерів і керівників аграрних підприємств. Передусім це 
стосується підготовки викладачів університетів та аграрних коледжів. 

Потрібен комплексний підхід до організації виробництва. Приміром, 
можна придбати сучасний дорогий зернозбиральний комбайн, але якщо в 
господарстві не впроваджено відповідної технології вирощування зернових, що 
передбачає весь комплекс технологічних заходів — від підготовки ґрунту до 
забезпечення якісним насінням і якісним посівом, добривами, хімічними 
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засобами захисту рослин, то, можливо, комбайном не буде чого збирати. Такі 
значні коливання в обсягах виробництва рослинницької продукції, коли обсяги 
виробництва знижуються або зростають удвічі, не є нормальним явищем. За 
відповідної технології ці коливання не повинні перевищувати більше ніж 15—
20 % [1, с.650]. 

Відсутність ринку землі та можливостей її застави. При- 
ватизацію землі слід розглядати крізь призму створення земельного ринку та 
іпотечного кредитування під заставу землі. Тобто приватна власність на землю 
створює умови для залучення коштів сільськогосподарськими підприємствами. 
Однак у нинішніх умовах України, коли власниками сільськогосподарської 
землі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств є близько 7 
млн фізичних осіб, іпотечне кредитування не може бути значним кредитним 
джерелом для сільськогосподарських підприємств.  

Проблеми з майном та його заставою. Паювання майна колишніх 
колективних сільськогосподарських підприємств теж може розглядатися з 
погляду первинного нагромадження капіталу засновниками нових аграрних 
підприємств і потенційно виступати у ролі застави при отриманні ними 
кредитів. Слід зазначити, що найбільше проблем сьогодні існує саме з цим 
майном. Якщо процедура приватизації землі більш-менш чітка й визначена і 
низка законодавчих та підзаконних документів регулюють видачу державних 
актів на право приватної власності на землю.  

Висновки та пропозиції. У даний час для успішного залучення 
фінансових коштів у фермерські господарства, як однієї з найважливіших умов 
розвитку сфери малого підприємництва, необхідні фінансові механізми й 
технології підтримки підприємництва, що відповідають світовій практиці, 
однак, до того ж адаптовані до вітчизняних умов. Державна політика в даній 
області повинна перейти від декларативності до здійснення конкретних заходів, 
а саме: вдосконалення законодавства, пов'язаного з фінансуванням; розвитку 
фінансово-кредитної підтримки фермерства, що розвивається двома основними 
напрямами: перше – надання прямої фінансової допомоги у вигляді субсидій, 
дотацій, кредитів; створення і розвиток іпотечного банку з відповідною 
інфраструктурою для здійснення кредитування під заставу майна малих 
підприємств або їх власників, а також землі; вивчення та розповсюдження 
досвіду застосування інших джерел залучення засобів (франчайзинг, венчурний 
капітал, лізинг; створення фінансових інститутів малого підприємництва, таких 
як тендерний центр для розвитку ринку рухомого і нерухомого заставного 
майна) тощо. Як свідчить досвід Росії [1, с. 683], проблеми фінансування та 
фінансову політику відносно малого підприємництва, насамперед фермерських 
господарств, доцільно розглядати в контексті загальної економічної політики 
країни. Розвиток системи фінансування малого агробізнесу є неодмінною 
умовою формування в країні середнього класу – системоутворюючого елемента 
соціальної інфраструктури будь-якої цивілізованої держави. 
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Сегодня, в аграрном секторе экономики Украины, очень острой и 
актуальной, остается проблема заготовки, переработки, хранения и сбыта 
произведенной сельскохозяйственной продукции. Большинство селян, боятся 
перехода к новым, более прогрессивным методам и формам решения данной 
проблемы, также, недостаточное внимание этому вопросу уделяется и со 
стороны органов местного самоуправления.  

Таким образом, возможности развития для большинства мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в современных условиях 
достаточно ограничены. В основном, это вызвано проблемами доступа к 
рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции и отсутствием четкой, 
налаженной системы снабжения материально-техническими ресурсами. Так, 
предприятия и организации, которые обычно занимаются закупкой 
сельскохозяйственной продукции, сегодня практически приостановили 
выполнение своих функций, а перерабатывающие предприятия, в основном, 
закупают продукцию у крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции не могут загрузить свои 
мощности, в то время как мелкие собственники вынуждены самостоятельно 
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решать вопросы производства, транспортировки, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а потом еще и искать альтернативы для ее 
сбыта [1].  

Однако, мелким и средним сельхозпроизводителям крайне трудно 
самостоятельно решать многие производственные проблемы. 
Преимущественно речь идет о реализации готовой продукции по рыночным 
ценам, длительном ее хранение, расфасовке, переработке и т.д. В сложившейся 
ситуации, мелкие и средние сельскохозяйственные производители вынуждены 
продавать свою продукцию перекупщикам прямо с поля практически за 
бесценок, и это сегодня особенно часто практикуется. В свою очередь, это 
приводит к значительному диспаритету цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Так, часто не имея альтернатив, мелкие сельскохозяйственные 
производители реализуют перерабатывающим предприятиям молоко на 30% 
дешевле, чем крупные сельхозпредприятия, овощи - на 20%, мясо - на 15% и 
т.д. [2].  

На наш взгляд, одним из путей решения данной проблемы, может быть 
объединение мелких сельхозпроизводителей в сельскохозяйственные 
кооперативы. Такие кооперативы могут помочь решить целый ряд проблем, а 
именно: совместное планирование объемов производства, совместное 
приобретение семян, рассады и других материалов, применение одинаковых 
технологий по выращиванию продукции, ее сбора и предпродажной 
подготовки, хранения и сбыта произведенной продукции и т. д. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что сегодня для стремительного 
развития сельскохозяйственной кооперации в Украине существует ряд 
проблем. Во-первых, это недоверие сельских жителей к коллективным формам 
ведения бизнеса. Отсутствие кооперативной культуры, утраченной за годы 
советской власти, хотя, еще сто лет назад кооперация в Украине процветала. 
Во-вторых, отсутствие лидеров, которым доверяют и которые способны 
организовать кооперативы и управлять ими. Наиболее активные и 
образованные люди сейчас покидают село, и потеря кадров становится сейчас 
очень ощутимой [3].  

Также, развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 
сдерживает и нехватка информации у сельского населения о специфике их 
роботы и преимуществах. К тому же, у большинства сельских жителей 
отсутствует и необходимый стартовый капитал для их организации. С другой 
стороны, отсутствует и понимание на уровне государственных органов власти, 
в частности, районных, в чем заключается экономическая природа и суть 
кооперации. Так, в Украине до сих пор нет единого кооперативного 
координационного центра. В разных регионах используются различные 
подходы к организации и работе кооперативов и это серьезная проблема [4].  

Поэтому, несмотря на определенные позитивные достижения в развитии 
сельскохозяйственной кооперации в нашей стране между отдельными 
субъектами аграрного рынка, мелкие сельхозпроизводители пока на всех 
рынках остаются разъединенными.  
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Во времена СССР, в Украине существовала хорошо налаженная плановая 
система производства, а также госзакупок сельскохозяйственной продукции и 
проблемы с сбытом фактически отсутствовали. Существующая в то время 
система государственных закупок обеспечивала гарантии сбыта и 
своевременной оплаты за сельхозпродукцию, тем самым поддерживался 
соответствующий уровень доходов сельхозпроизводителей, в результате чего 
достигалась и стабильность доходов сельскохозяйственных работников, что в 
свою очередь способствовало относительно стабильной занятости в аграрной 
сфере. Теперь же, нужно учиться торговать и перенимать новые "правила 
игры", которые формирует совершенно иная система экономических 
отношений [5].  

Сегодня, стратегия сельских жителей, ориентирована в основном на 
выживание в тяжелых экономических условиях, а не на получение 
сверхприбылей.  Никто не представляет и не защищает интересы мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, как на рынке, так и в 
государственных структурах, в то время как интересы крупных 
товаропроизводителей и агротрейдеров имеют серьезную поддержку и 
лоббирование. Крупный аграрный бизнес стоит сейчас над мелкими 
сельскохозяйственными производителями, а не рядом с ними. Сегодня в 
Украине, прежде всего, учитываются интересы представителей крупных 
аграрных компаний, а мелкие и средние сельхозпроизводители предоставлены 
сами себе, их не допускают в «большой бизнес». Особого значения в 
сложившейся ситуации, приобретает нерешенная проблема организации 
эффективной системы переработки и реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции [5]. Ведь своевременная и выгодная ее 
реализация - один из важнейших факторов влияния на развитие аграрного 
сектора экономики страны. В последнее время, в связи с финансовым кризисом, 
а также с вступлением Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
отсутствие четкой и налаженной системы реализации сельскохозяйственной 
продукции приводит к все более негативным последствиям для сельских 
жителей. Зависимость мелких и средних сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на рынке от так называемых «посредников» или 
«перекупщиков» приводит к существенному диспаритету цен, что в свою 
очередь негативно сказывается, как на развитии хозяйств и качестве продукции, 
так и общем уровне жизни сельского населения [6].  

Также, в последнее время, значительно возросла роль неконтролируемых 
каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Все больше товарных потоков 
проходит через так называемые сельские или городские «стихийные рынки» и 
разного рода перекупщиков сельскохозяйственной продукции. Это в свою 
очередь приводит к снижению цен на производимую продукцию, а теневые 
каналы реализации значительно повышают риск мелких товаропроизводителей. 
Аграрный рынок может успешно функционировать только в том случае, когда 
все его участники имеют неограниченный доступ к информации о текущем 
состоянии рыночной конъюнктуры - о состоянии спроса, предложения, 
действующих и потенциально возможных будущих ценах и т.д. Вместе с тем, 
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мелкие и средние производители сельскохозяйственной продукции, часто, 
просто не в состоянии получить доступ к той или иной необходимой 
информации, по сравнению с более крупными и технически-организованными 
игроками на рынке, которые способны обеспечить себе информационное 
преимущество, таким образом, мелкие хозяйства находятся сегодня в 
значительно худшем положении [5].  

Именно поэтому, сельскохозяйственная кооперация является сегодня 
основой дальнейшего развития инфраструктуры аграрного рынка. Однако 
существующая сеть инфраструктурных формирований по объемам 
предоставления услуг и их качеству не удовлетворяет растущих потребностей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, потребителей их продукции и 
сельского населения в целом.  

На наш взгляд, сегодня необходимо формирование такой маркетинговой 
сети сбыта сельскохозяйственной продукции, которая включала бы в себя 
следующие составляющие: товаропроизводитель - сельскохозяйственные 
сбытовые и другие обслуживающие кооперативы - оптовые рынки - 
государственные и частные трейдеры на рынке - потребители. И особое место в 
этой цепочке отводиться сельскохозяйственным обслуживающим 
кооперативам, которые отстаивают интересы своих членов - 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, привлекая их к торговым 
операциям, предоставляя возможность формирования цены, а также выхода на 
оптовые рынки.  

Прежде всего, необходимо активизировать работу по созданию 
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в сфере сбыта и 
переработки продукции, материально-технического обеспечения, 
производственного, бытового и социально-культурного обслуживания 
сельского населения с тем, чтобы в ближайшие год-два обслуживающие 
кооперативы функционировали на территории, если не каждого села то, как 
минимум, каждого района. При этом, особая роль в данном процессе 
принадлежит именно сельским и поселковым головам, соответствующим 
комиссиям районных и областных советов. Ведь именно они должны постоянно 
способствовать созданию и функционированию таких структур.  

Также, мы считаем, что сегодня в Украине (по-примеру государств с 
развитой рыночной экономикой) крайне необходимо создание таких 
специализированных структур, которые бы функционировали по отраслевому 
принципу и в которые бы входили производители сельскохозяйственной 
продукции, представители отраслей перерабатывающей промышленности и 
органов местного самоуправления. При условии надлежащего юридического 
обеспечения эти структуры будут представлять экономические, правовые, 
социальные и общественно-политические интересы сельских 
товаропроизводителей, обеспечивать координацию по всем основным 
направлениям их деятельности, поддерживать деловые отношения с другими 
субъектами рыночной инфраструктуры, а также способствовать достижению 
главной цели - созданию достойных условий проживания в сельских 
территориях. 
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INTRODUCTION TO THE FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT 
OF THE (TRANSPORT) COMPANY 

 

Dynamic changes in a market environment, the process of globalization and liberalization  and the rise in 
competition require using more realistic methods how to evaluate and measure company performance, that would take 
into account not only accounting rules and conventions, but also economical profit, including opportunity cost and 
profitability for investors. There are many different ways to measure financial performance of an enterprise, but all 
measures should be taken in aggregation. Methodological framework of them is presented in our article; it takes into 
consideration legal accounting rules and conventions of the national (Slovak) economy as well as the specific character 
of transport companies. 

Key words: financial performance, firm�s financial performance, measurement and evaluating of financial 
performance, firm, transport company 

Introduction 
Financial performance is considered the key attribute of the financial healthy 

and competitiveness of each firm and must be included in all serious economic 
evaluations. We can also say that it is the first assumption of firmеs continuing 
activities in the future. To achieve access in business transport companies must begin 
with providing excellent services for their customers: an excellent customer service is 
service that is responsive to customers needs. It is very important to hope it finally 
will lead to increasing sales and incomes of the firm. 

The term “financial performance” is usually used as a subjective measure of 
how well a firm can use assets from its primary mode of business and generate 
revenues. It is also used as a general measure of a firmеs overall financial health over 
a given period of time, and can be used to compare similar firms across the same 
industry or to compare industries or sectors in aggregation. There are many 
different ways to measure financial performance, but all measures should be taken in 
aggregation. Line items such as revenue from operations, operating income or cash 
flow from operations can be used, as well as total sales or ratio indicators such as 
return on equity or return on investment. Furthermore, the financial analysts or 
investors may use many different methods and approaches for looking deeper into 
financial position and financial performance of the firm.  

In general, the basic concept of the “financial performance” is about following 
partial performance indicators – criterion:   
 Sales Growth; 
 Operating Profit; 
 Return on Capital Employed [1, p. 31-35].  
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The breakdown of the above mentioned three factors describes and explains in 
more detail (according to the character of business) how and where the financial 
performance of the firm is created. Relevant financial information for this evaluation 
is presented in structured manner in firm’s financial statements. 
Financial statements: a tool of financial performance evaluating 

The information for evaluating financial performance of the firm is primarily 
taken from its financial statements. We can see that some of the financial statements 
items are in a manner financial performance measures (earnings in structured form). 
Accounting together with its statements is the scorecard of the business. It translates 
diverse activities of the firm into a set of objective numbers that provide information 
about the firms performance, problems and perspectives. Finance involves the 
interpretation of these accounting items for assessing performance and planning 
future actions. True, fair and valid information are the first step needed to evaluate 
financial performance.  

 
 
 
 
 

Fig. 1 Financial statements: first step of monitoring and evaluating financial 
performance [authors] 

Balance sheet gives a financial snapshot, taken at a point in time, of all the 
assets the company owns and all the claims standing against these assets. From the 
basic relationship between assets and claims (equality – balance sheet equation) 
results following: the difference between what the company owns and what it owes is 
the owners equity. Owners equity is owners (shareholders) investment in business. 
Opposite this concrete investment stands the alternative investment generating fictive 
revenues known in economic theory as opportunity cost (the term “alternative 
investment” can be used broadly as usual and can also be used to refer to other 
possibilities of investment such as bank investments, etc. Owners equity may also be 
referred to as the residual of assets minus liabilities or sometimes to as the book value 
of the company. The investment decisions the company makes – and sometimes those 
it avoid making – can expose it to certain risk that can impede its progress toward 
meeting firmеs investment goals. Thus the information included in balance sheet item 
is getting near to the financial performance measures.   

To take the financial performance of the firm from another point of view we 
have to go to another financial statement: an income statement. Income statement 
(also known as the “profit and loss statement” or “statement of revenue and 
expense”) is a statement that measures a companyеs financial performance over                 
a specific accounting period (typically over a year). Financial performance is 
assessed by giving a summary of how the business incurs its revenues and expenses 
through both operating and non-operating activities. It also shows the net profit or 
loss incurred over the accounting period. Within the context of financial performance, 
and performance of the company at all, seems to be important to respect dividing the 
income statement into two parts (exactly, into three parts in our conditions): the 
operating and non-operating sections. The part of the income statement that deals 

      Balance 
      sheet 

     Income 
         statement 

     Casf flow  
        statement 
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with operating items is interesting to investors and analysts alike because this section 
discloses information about revenues and expenses that are a direct result of the 
regular business operations. The revenues and expenses involved with provided 
transport services are the main operating items in the transport company. The non-
operating items section discloses revenue and expense information about activities 
that are not tied directly to regular operations of the transport company. We can say 
that non-operating revenues and expenses are associated with secondary (not 
main/central/core) operations of an entity. 

Cash flow statement tells about firm liquidity and solvency within accrual 
based double-entry accounting. If the balance sheet is a snapshot in time, the income 
statement and the cash flow statement are “videos”, highlighting changes in two 
especially important balance sheet accounts over time. They illustrate flow processes 
generated within the firm and its business. Business owners are naturally interested in 
how firm operations have affected the value of their investment. The income 
statement addresses the question by partitioning observed changes in owners-equity 
into revenues and expenses, where revenues are increases in owners-equity generated 
by sales, and expenses are reductions of owners-equity incurred to earn the revenues. 
Then the difference between revenues and expenses is earnings – net income, or loss. 
The relationship between above mentioned accounting items and statements is 
illustrated in Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Three double-entry accounting balances [7, p. 274] 

It is helpful to rewrite the accounting equation in terms of business activities                 
– namely, investing and financing activities:  

financingTotalinvesting Total       (1) 
or alternatively:  

financingCreditors'financingOwners'  investing Total     (2) 
Operating activities can affect both sides of this equation. If a company is profitable, 
both investing (it means assets) and financing (equity) levels increase. Similarly, 
when a company is unprofitable, both levels decline [3, p. 297], [6, p. 157-165]. 

Income statement plays the most important role in the profit measurement. An 
income statement measures a company financial performance between balance sheet 
dates. It provides details of revenues, expenses, gains, and losses with an emphasis 
placed on operating activities. The bottom line in its structure, earnings (also called 
net income), indicates the profitability of the company. Added to that the income 
statement of the transport company may also include several other indicators of 
profitability: earnings from operations; refers to the difference between sales and all 
operating costs and expenses. It usually excludes financing costs and taxes; earnings 
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before taxes – represents  earnings from continuing operations before the provision 
for income tax – this performance indicator provides a level measure to compare 
companies in distinctive tax jurisdictions; earnings after taxes – is the 
aforementioned one minus income tax.  

First of all we need to know that earnings are determined using the accrual 
basis of accounting. Under accrual accounting, revenues are recognized when                
a company sells its services, and expenses when buying goods, services or labour, 
regardless of when it receives or pays cash. Earnings are not cash flow. This is the 
merit of the accrual accounting. Income statements and balance sheets rely on the 
accrual principle. As a result, revenues and expenses are not synonymous with cash 
inflows and outflows. So, in addition to these two financial statements we need the 
third for reliable evaluation: a cash flow statement eliminates the effects of accrual 
based accounting and is monitoring changes of the firm liquidity [2, p. 55]. 

 The general formula used for computing earnings in double-entry accounting 
is: revenues minus expenses. Other constructions of this measure are primarily 
connected with accounting and its legal regulations and accounting conventions in the 
national economies, secondarily with the purpose of financial analysis where it is 
used. Measuring earnings is a relatively separate part of evaluating financial 
performance. Besides the accounting view, it is necessary to respect the difference 
between accounting income and economic income. Each of them has its own 
methodology and calculation. 
Basic classification of factors affecting financial performance 

There are many factors affecting financial performance of the firm. In general, 
they can be divided into two main groups according to their relationship with the risk: 
 external factors – various influences that can impact a business. They affect from 

outside the firm and most of them, if not all, generate the systematic 
(“undiversifiable”) risk of the firm – they affect the overall market, not just                 
a particular stock or industry, and can impact the ability of a business or 
investment to achieve its strategic goals and objectives. This type of risk factors is 
both unpredictable and impossible to completely avoid. It cannot be mitigated 
through diversification, only through hedging or by using the right asset allocation 
strategy. These external factors may include competition; social, legal and 
technological changes; economic and political environment; customer demand for 
the services (or products), interest rates and capital markets, etc. They base the 
framework of the business.  

 internal factors – factors influencing from inside the firm. This group of factors 
represents simultaneously unsystematic / specific risk and can be mitigated through 
diversification. An unsystematic risk is specific to a certain companyеs operations 
and reputation, for example, if the firm has only small number of suppliers; if its 
supplier goes to bankrupt; if it is doing the business in a capital-intensive branch; if 
it has bad reputation; if it hasn’t any optimal capital structure, size, number of 
employees, style of management, production program, etc. Company-specific risks 
are difficult to quantify and thus qualitative analysis is needed to determine their 
natures and likelihoods. Some of internal factors (determinants on the more 
detailed level) hold a position of financial performance drivers and the effects of 
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their influence can be quantified as well as the indicators of the financial 
performance based on them [8, p. 16-21], [9, ]. 

Alternative methodologies of financial performance measurement  
The scientific framework of the financial performance measurement is based 

on the financial theory and financial management. Monitoring, measuring and 
evaluating firmеs financial performance belong to widely discussed theme of the 
theory and practice. In practice it is as follows: the tools with which managers affect 
their companies financial performance are comparatively few and are similar from 
one company to another. The executives job is to control using these tools to ensure 
and safe the efficiency of the firm. No matter how the performance indicators are 
constructed the key point in evaluating the firmеs financial performance is found in 
its operating decisions. These operating decisions are the levers by which 
management controls the financial performance. The key information is given by 
firmеs financial statements and additional sources (e.g. management and auditor 
reports, supplementary schedules, explanatory notes, etc.) [5, 171-179].  

Methodological framework of the measurement and evaluating financial 
performance is built on classical and modern methods of evaluation. One group of 
methods is based on accounting understanding firm performance and accounting data, 
another tends conceptually to the value based management. Classical methods are 
primarily derived from profit maximization, as the basic goal of the firm. The main 
idea or primary concept is: a company is prosperous and efficient when it reaches 
financial goals set in the firm plans. Classical methods are characteristic by the low 
difficulty of their calculation and fast supply of relevant information about the 
companyеs financial health and performance. Among these indicators belong 
financial ratios such as return on equity (ROE). ROE (mostly expressed as net income 
/ shareholders equity) is the most popular measure of the financial performance. ROE 
is accorded such importance because it is a measure of the efficiency with which 
company employs owners capital. Some significant problems with this ratio are 
seemingly eliminated by its “user comfort”. For discovering the possibilities of 
increasing ROE it is necessary to break down the synthetic indicator into its 
components (determinants). The weakness of ROE and other ratios is fact that they 
evaluate the past performance and do not talk about why the results are the way they 
are. The common limitation of ratio analysis as a tool for evaluating performance and 
all classical measures is that they suffer from timing, risk and value problems. Return 
on equity and return on assets (ROA) reflect the combined effect of generating 
earnings by companyеs assets and the way the assets are financed. Return on invested 
capital (ROIC) is insensitive to companyеs financial structure and thus is considered 
as better measure. Known and useful also are other profitability ratios such as ROCE, 
ROI, ROS, etc. From a financial analysis it is expected not only to provide feedback 
but also make a performance (value, liquidity, profitability, activity, etc.) forecast. To 
accomplish this mission financial managers and analysts must also use prediction 
models: to the key bankruptcy models belong Altman (1968) – MDA model based on 
accounting variables; Ohlson (1980) – logit model with accounting ratios; Zmijewski 
(1984) – probit model using accounting data; Shumway (2001) – hazard model with 
both accounting and market variables; Hillegeist et al. (2004) – BSM-Prob model 
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based on both accounting and market variables, and many others [8, p. 16-19], [9, p. 
12-20]. The second group of methods of financial performance measurement is 
shaping up as a group of value oriented approaches and as a reaction to growing 
critique of classical methods. Value oriented indicators are derived from the classical 
ones, but they make provision for the new aspects of evaluating. The changes in 
market and the whole economic environment as well as rising competition in the 
global economy require more realistic methods of evaluating companies 
performance. As more realistic is considered the approach based on respecting the 
difference between accounting profit and economic profit, and preferring the second 
metrics. Generating economic profit is the main goal of the company under the 
philosophy of the value based management (VBM). A firm can remain in business 
and continue providing its services for its customers as long as it is able to pay all 
opportunity cost. Economic profit is created when a firm creates sufficient value, 
higher than the cost of capital (WACC x C; WACC – weighted average cost of 
capital; C – capital). This concept is obvious e.g. in economic value added (EVA). 
Economic value added is the best known value oriented indicator, which is special for 
its ability to find out, whether the company is generating economic profit and 
increase its value (value for shareholders) or not. The financial theory offers much 
broader list of financial performance measures, e.g. MVA, CVA, REVA 
(modifications of EVA), RONA, CROGA, CFROI, etc. The main goal of their 
application in the financial management there is to connect all activities of the firm in 
order to maximize the value of the firm. This manner how to manage business 
activities is known as integrated financial management [4, p. 428], [6, p. 573-580]. 
Conclusion 

Firmеs financial performance and its measurement represent very wide 
problem area, and its comprehensive explanation and presenting solutions are out of 
the limited range of this contribution. Because of this fact the ambition of the authors 
was to outline the problem of firmеs financial performance, indicate its importance 
and basic structure together with bringing attention to important relations and 
references. Special attention was given to the firmеs financial statements: because 
financial statements are largely transactions based, they must be used with caution in 
financial decision making, including financial performance decisions.  
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BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA WAREHOUSING:  
A PERSPECTIVE TOOL IN DECISION MAKING SUPPORT OF BIG 

TRANSPORT COMPANIES 
 

The quality and results of decision making processes, particularly the strategic ones, have fundamental impact 
on the efficiency of functioning and the future prosperity of any company. In general, the necessary condition for a 
decision making process is data or processed data: Information. However, in the data collection, gathering and 
processing area, there are options, which enable to make a significant contribution to data processing improvement 
and to its more effective utilization. Among many different options there is data warehousing as a part of Business 
Intelligence solutions. In this way, modern management tools have shifted toward the utilization of IT and advanced 
computer technology significantly. Considering not only the effects that may be the results of data warehousing usage, 
but also the associated costs (by means of the obligatory implementation of the advanced engineering and technology 
and the human factor demands, i.e. professional staff), data warehousing is considered rather as a domain of large 
transport companies that distribute the costs over a wider activity range.  

Key words: decision making process, data, information, data warehousing, data mart, business intelligence 
 
Introduction 
Access to information and handling it is often an issue, which must be solved 

due to the decision making quality and timeliness that depend on it. Many important 
decisions are made in a considerable time pressure. It is reflected particularly in 
critical situations where a swift response is required. In such cases, there is usually                 
a very limited possibility of obtaining complex information enabling to make optimal 
decisions. These limits are called rationality barriers associated with real decision 
making subjects, including, but not limited to, the limited human ability to process 
and utilize information, as well as insufficient quality of the information base, 
especially the top management information base [1, p. 8], [2, p. 36]. Decisions in 
large transport companies are often made under time pressure and financial effects of 
these decisions, unlike in SMEs, reflect in high costs. These include not only the 
investment decisions, but also decisions connected with standard business activities 
of these companies.  Data and information can be found in every input and output of 
their processing. Data/information collection and gathering required for the key 
decision-making task solutions often include deficiencies – i.e. the required data are: 

 Incorrect or inaccurate – data do not reflect the real conditions, or they 
are burdened with errors;  

 Irrelevant from the point of view of the decision problem; 
 Ambiguous or conflicting. Ambiguous data result in interpretation 

issues, while conflicting data lead to incorrect conclusions [1, p. 8-9], [3, p. 37-39]. 
Data or information processing issues can also include setting the appropriate 

range. As total information volume generally increases, their marginal utility 
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decreases. However, obtaining additional information brings further costs, so total 
costs increase in proportion to the volume of information (the reason for rising 
marginal costs for additional information is that more available information is used as 
the first one and only then the one that is usually harder to get and is more 
expensive). Effective work with information is mainly based on: ensuring effective 
data collection and processing, setting the appropriate information range, correct 
information interpreting. However, in the data collection, gathering and processing 
area, there are options, which enable to make a significant contribution to data 
processing improvement and to its more effective utilization. Among many different 
options there is data warehousing as a part of Business Intelligence solutions. 

Components and Solutions of Business Intelligence 
Business Intelligence (BI) is a complex of IS/ICT processes, applications and 

technologies (IS – Information System, ICT – Information and Communication 
Technology), which almost exclusively support the analysis and planning activities of 
companies and organizations. BI is based on a multidimensionality principle, which 
is defined as the opportunity to look at the reality from multiple points of view 
possible [4, p. 89]. Howard J. Dresner, an analyst at Gartner, Inc., a recognized 
professional in the Business Intelligence industry and the first one who defined 
Business Intelligence (1989), states that BI is a system of concepts and methods for 
improving decision-making processes in a company. A uniform definition of this 
relatively new concept has not been established yet. From a certain perspective, BI 
can be understood as a strategy for working with data/information, as a process in 
which data is transformed into information and then into knowledge applicable in the 
decision-making processes. BI applications cover the analysis and planning functions 
of most company management areas, i.e. purchase and sales, marketing, financial 
management, controlling, property, human resource management, production, etc. 
The primary purpose of BI systems (as a subset of management information systems) 
is to support decision making and planning processes in various business 
management areas. For this reason, the BI systems are sometimes called "decision 
support systems". BI is closely linked to other IS/ICT applications, gets the input data 
from them and more frequently it returns these data to other applications. It can be 
assumed that BI solution quality is closely linked to the quality of other transaction 
applications, especially to the production database quality. Considerably strong 
analytical and planning nature of BI applications corresponds with their fundamental 
differences distinguishing them from transactional applications. It means that BI is 
focused on its own information usage in the decision making and management 
processes, not on data processing and performing general commercial, financial and 
other business transactions. A specific BI solution always consists of different 
elements. Its complexity, range and particular form depend on specific company’s 
conditions and needs. There are no standard solutions. In practice, there are multiple 
variations to BI solutions, which are used to a different degree and combine 
individual BI technologies and products. We will mention the following ones [4, p. 
90-93]:   

 Basic solutions built on the multidimensional databases and warehouses, 
 Complex BI solutions using BI support products and technologies, 
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 BI solutions as parts of the ERP II complex solution (Enterprise 
Resource Planning). 

According to these segments, which can be considered as initial, but not 
complex, it is possible to define the individual BI elements: 

 The source of BI data comprises production source systems of mostly 
transactional nature → they generate a source database, 

 Selection, transformation and loading tools moving data from production 
databases to multidimensional structures (DSA, ODS, data warehouses and data 
marts) → data pumps (ETL – Extract, Transform, Load), 

 Online Analytical Processing known as OLAP (or ROLAP, MOLAP, 
HOLAP, DOLAP) → an analysis support tool for decision making processes; it 
enables analysis of high data volume using various perspectives. OLAP database 
includes at least one OLAP cube of characteristic aggregated data and a short reaction 
time, 

 Reporting tools and tools for generating output reports, overviews, and 
more, 

 Management applications (EIS – Executive Information System) and 
user applications above the data warehouses or OLAP cubes, 

 Company-wide data warehousing (DW), 
 Data marts (DM) oriented on specific departments or company 

management areas, subsets of data warehouse, 
 Enterprise Application Integration tools (EAI) for immediate online data 

warehouse updating, 
 Temporary data storages (DSA – Data Staging Area) used for immediate 

data storage and modification before its transformation to a data warehouse, 
 Operational Data Stores (ODS) designed for relatively simple queries on 

small amounts of data; an ODS can be used for integrating disparate data from 
multiple sources so that business operations, analysis and reporting can be carried out 
while business operations are occurring. 

 Data Mining tools – an analytical method for acquiring hidden and 
potentially useful information from data, 

 Tools for ensuring data quality, 
 Tools for metadata management, 
 Decision Support Systems (DSS) and Expert Systems (ES). 
Basic Solution of Business Intelligence – The initial solution can be 

considered as a solution using multidimensional database (MDDB). It is designed to 
store data from transactional application databases, or from so-called production 
(source) systems. Before entering MDDB, data is transformed using ETL software 
tools and users can access those using different applications on various levels.  

Warehouse Solution – Limitation for the foregoing implementation method is 
an insufficient BI granularity along with data range for analytical purposes. While 
transactional systems work with data no the maximum detail level, analytical systems 
store only analytically relevant data, i.e. data with a certain aggregation degree. This 
shortcoming of the basic concept is solved by data warehouse inclusion.  
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Data Warehousing Basis and Principles – William Inmon, President of Data 
Systems and the author of Building the Data Warehousing, recognized as the "father 
of data warehousing", defines data warehousing (DW) as a "subject-oriented, 
integrated, stable and time-resolved data collection supporting the decision-making 
processes." The term "subject-oriented" means that data is categorized by subject, i.e. 
the subject matter, which can be a customer, an employee, a product, a service,                 
a supplier, etc. The basic aspect of DW data is integration, i.e. data unification 
coming from various non-homogenous sources, such as Access, dBase or FoxPro file 
databases or databases processed by a database server such as Oracle, Informix, MS 
SQL, Sybase, Interbase, etc. (Data can be stored in different non-homogeneous 
hardware resources (PC, mainframe, iMac...), in operational systems (Windows, 
Unix, Linux, Sun, Solaris...), database systems, archive systems, corporation systems 
(SAP, PeopleSoft, Baan...) and in various formats [5]. Since data come from 
inconsistent or non-integrated operation environments, they must be pre-processed at 
the preparatory and implementing stage. The basic ETL process phases include: 

 Extract – reading and extracting the data from outside sources, 
 Transform – transforming (converting) the data to fit operational needs, 

which can include quality levels, 
 Load – loading and writing the data into the end target (data warehouse). 
ETL systems are commonly used to integrate data from multiple applications, 

typically developed and supported by different vendors or hosted on separate 
computer hardware. The disparate systems containing the original data are frequently 
managed and operated by different employees. For example a cost accounting system 
may combine data from payroll, sales and purchasing. The implementation of ETL 
processes can involve specialized tools from external suppliers or they can be 
developed for a specific project, various data port connections, data pumps 
(Microsoft DTS, Data Transformation Service), DPS (Data Pipeline Service) by the 
Czech company Adastra, Oracle Warehouse Builder (OWB), etc. [1, p. 9], [5]. 

There are two basic operation types running in data warehouses: Loading data 
into a data warehouse and data access. Data change is not performed here, only                 
a supplementation process, i.e. it is not necessary to deal with the transaction 
processing. For users, data are read only. The same query always provides the same 
result. This characteristic also relates to the historical nature of data – all data in                 
a data warehouse are valid at a specific point in time, i.e. they provide a specific 
historical perspective that does not change. Data warehouse is a part of a larger 
analytical data processing unit – OLAP (Online Analytical Processing), which – in                 
a strict technological sense – represents information technology based primarily on 
the concept of multidimensional databases. OLAP complies with the requirements                 
of a multi-dimensional data view combined with its associated requirement for the 
optimized physical data storage. In practice, OLAP technology is designed in several 
variants known as MOLAP, ROLAP, HOLAP and DOLAP [6]. 

Comprehensive BI Solution – With the increasing range of BI applications, 
warehousing data volume, the number of users and consequently also operational 
demands it was necessary to look for new ways how to streamline the BI conception 
and operation. In addition to utilization of the basic options, strategies and adequate 
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resources and technologies that implement these solutions, certain comprehensive 
solutions also started to develop, which implement other sources and technologies. In 
particular, these include the following (already listed above): Data marts (DM), Data 
staging areas (DSA), Operational data stores (ODS), Enterprise application 
integration tools (EAI), Data mining tools (DM), Tools for ensuring data quality, 
Tools for metadata administration and management, Other – decision support systems 
(DSS), expert systems (ES). BI applications and technologies are created and 
operated by specialized software tools or as a part of larger, complex program 
systems (ERP systems). The latter involves integration of other ERP application 
modules and other application types (e-Business, CRM, etc.). Data is organized for 
multidimensional analyses; however, they are directly linked to production databases 
without the necessity of transferring into another application environment, or using 
some specialized tools. The characteristics of Business Intelligence complex 
solutions and their components will not be further analysed due to the wide range of 
this theme. Readers can find more information in numerous specialized publications 
or on the websites of software, analytical, advisory and consulting companies 
operating in relevant fields. 

Conclusion 
The key factors for increasing the company´s operation efficiency include not 

only sufficient, accessible and relevant information, but also conditions provided to 
process and efficiently utilize information on all management levels. According to 
Bill Inmon, more than 80 % of corporate data is in a text form and in other 
unstructured formats. Transformation into an integrated form is an inevitable 
condition to perform effective analysis of this data and to use it as a support tool for 
business management. Information needs of companies grow significantly in relation 
to multimedia data processing. Data volumes that require analysis are increasing 
together with the growing demands on speeding up the analysis and the consequent 
decision making processes. The increasing number of data analysis and presentation 
options results in greater benefits of creating data warehousing. The objective of 
creating data warehousing is to provide architectures and tools for systematic data 
organization, understanding and utilization to support strategic decision making 
processes. It is expected that building a data warehouse results in significantly higher 
performance of data and information processing on all management levels. Data 
warehouses help increase the efficient usage of information, which has been already 
stored in the company´s information system databases, however, its informative value 
is for various reasons not used sufficiently. Creating and using data warehousing as                 
a part of the Business Intelligence solutions enable managers to make decisions with 
more competences, introduce more effective company processes, improve 
relationships with customers and increase the overall company efficiency. In practice, 
the support for business based on data warehousing has a wide application range.                 
A certain disadvantage might be seen in higher investments, which are required for 
creating DW. For many companies, the greatest issue is to estimate their fund 
recoverability or investment profitability. On the other hand, companies can build 
data warehouses in different ways (e.g. The Big Bang method; The incremental 
method). Everyday operational business applications generate immense data 
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volumes. Moreover, companies can gain valuable data from external sources. Some 
studies indicate that data volume in an organization doubles in every five years. This 
growth increases the need to find new and more effective ways of handling and 
utilizing data and information fully. Data warehouses and new related technologies 
are apparently an increasingly popular and effective concept for using the information 
technology to transform immense data volumes into meaningful information that 
facilitate company’s decision-making processes in all business areas.  
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INTEGRATED CRISIS MANAGEMENT CONCEPT OF THE 
ORGANIZATIONS 

 
The report discusses questions of present interest related to the development and implementation of an 

integrated crisis management concept. Organizations' rebalancing and maintenance of upward growth face a number 
of challenges such as: continuous monitoring of the environment and vulnerability analysis of organizations to crisis, 
stimulation of innovation and expansion of the possibilities in terms of scarce resources, shortening the time for 
response and maximum use of the internal potential for development, etc. Thus, the organizations increase their 
capacity to cope with risks by properly synchronizing the decisions made in the short- and long-term. Basically, the 
integrated management concept consists of 3 fundamental parts - crisis sustainability, change and efficiency. These 3 
fundamental parts of the integrated management concept assist the organization in solving the most important tasks 
related to its successful operation under crisis conditions - determination of first alerts, analysis of the areas that 
deserve a stronger focus, change stimulation and balance in the organization, support as far as continuous learning 
within the organization is concerned, etc. 

Key words: organization, management, crisis, integrated concept 
 

The world financial and economic crisis puts with special sharpness the 
question for increase of the competitiveness of the organizations and the efficiency of 
their crisis decisions. This, on its behalf, intensifies the significance of the crisis 
management in the process of providing of opportunities for long-term ascending 
development of the contemporary organizations. This way the organizations are 
forced not only to look for opportunities for preservation of their competitive 
advantages, but also for improvement of the crisis decisions. The following questions 
acquire a special importance: stimulations of the innovations, perfection of the 
system for management of the organization, efficient monitoring of the business 
environment, ensuring business continuity and so on. 

The purpose of the author is to represent the basic elements of the integrated 
crisis management concept of the contemporary organizations against the background 
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of the global financial and economic crisis. In connection with this the following 
tasks must be solved: to be revealed the peculiarities of the present world financial 
and economic crisis, which requires the applying of a new approach at the 
management of the contemporary organizations and to be represented the basic 
elements of the integrated crisis management concept of the organizations. 

In Table 1 is shown the dynamics of series of indexes for the period year 1996 
- 2013, including their prognostic values for years 2014, 2015 and 2019. [10, p. 180] 

Table 1 
Summary of World Output (Real GDP) 

(Annual percent change) 

 
 

Ave-
rage 

1996-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019

World 3.7 5.2 5.3 2.7 -0.4 5.2 3.9 3.2 3.0 3.6 3.9 3.9 
Advanced 
Economies 2.8 3.0 2.7 0.1 -3.4 3.0 1.7 1.4 1.3 2.2 2.3 2.1 
United States 3.4 2.7 1.8 -0.3 -2.8 2.5 1.8 2.8 1.9 2.8 3.0 2.2 
Euro Area 
(Excludes Latvia) 2.1 3.3 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.6 -0.7 -0.5 1.2 1.5 1.5 
Japan 1.0 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.4 1.5 1.4 1.0 1.1 
Other Advanced 
Economies* 3.6 4.0 4.2 1.0 -2.4 4.5 2.7 1.5 2.1 2.9 2.9 3.0 
Emerging Market 
and Developing 
Economies  

5.2 8.2 8.7 5.9 3.1 7.5 6.3 5.0 4.7 4.9 5.3 5.3 

Emerging and 
Developing Asia 7.1 10.3 11.5 7.3 7.7 9.7 7.9 6.7 6.5 6.7 6.8 6.5 
Emerging and 
Developing 
Europe 

4.0 6.4 5.3 3.3 -3.4 4.7 5.4 1.4 2.8 2.4 2.9 3.4 

European Union 2.5 3.6 3.4 0.6 -4.4 2.0 1.7 -0.3 0.2 1.6 1.8 1.9 
Median Growth 
Rate - 
Advanced 
Economies 

3.4 4.0 4.0 0.8 -3.7 2.3 1.9 0.9 0.9 1.9 2.2 2.2 

Median Growth 
Rate -  
Emerging Market 
and Developing 
Economies 

4.3 5.7 6.3 5.1 1.8 4.5 4.4 4.0 3.8 4.1 4.5 4.3 

* Other Advanced Economies - advanced economies excluding the United States, Euro Area 
countries, and Japan but including Latvia. 

 
On the grounds of these data can be drawn the conclusion that the crisis, which 

has arisen in year 2008, is global, comprehensive, exceptionally sharp and continued. 
There exist attempts the world financial and economic crisis, which began in 

2008-2009, to be explained with the waves of Kondratieff [9]. The marketeering 
cycles are fluctuations in the general economic activity of a certain country with 
ascending and descending phases with different duration and sharpness. Besides the 
cycles cannot be divided in shorter with similar character and with the predominantly 
the same amplitude. 

Consequently, in the market economies are observed although not quite regular 
marketeering fluctuations with series of common indications and regularities: 
diversions from the even way of development, recovery of the equilibrium, structural 
modifications and etc. On its behalf the practice in certain degree confirms the fact 
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that they are rather close despite the national peculiarities and the different 
institutions. There must be mentioned that in the course of time the character of these 
marketeering fluctuations endured series of modifications. Therefore, the 
marketeering fluctuations must be considered as fluctuations around one long-term 
line of growth, as the economic development and the marketeering fluctuations 
mutually influence. The crisis is considered as "a deep disorganization, a sharp 
turning point, a period of sharpening of the contradictions in the process of 
development of a certain sphere of human activity (from Greek krisis - a decision, a 
crucial moment) [1, p. 17]. 

N. D. Kondratieff developed the theory for the long waves (with continuation 
around 50-60 years), as he adopted the suggested by Marshal idea for the 
simultaneous existing of several types of equilibrium with different continuance and 
he subdivided them in equilibriums of several rows. According to the author a central 
place in the endogenous mechanism, which determines the long waves, takes the 
basic capital with its characteristics as life cycle, durability, moral and physical wear. 

Kondratieff reckons that in order to be able to be unfolded the process of 
renovation of the basic capital, there must be present two conditions: the appearance 
of significant technological inventions and their application in the practice (with 
difference of 10, 25 and 35 years). The last is impossible without the accumulation of 
sufficient in quantity and quality materials, labour and financial resources. The 
development of this process in no occasion passes as an end in itself, and is dictated 
by the necessities of the production and the society as a whole, i.e. there exists 
conditionality of the scientific and technical inventions from the social necessities (a 
proof for this is the simultaneous and independent appearance of similar inventions at 
different places around the world).  

 
Figure 1. Integrated crisis management concept of the organizations 

 
The key elements of the considered concept within the framework of the 

management of the change are: 
 Conducting of environmental monitoring; 
 Increase of the crisis sustainability; 
 Provision of a sustainable development of the organizations. 
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On the other hand, if the society does not have at its disposal sufficient in 
volume and quality resources, it cannot introduce in its activity the existing scientific-
technical discoveries and inventions, no matter how useful and necessary they are. 
From this can be drawn the logical conclusion that Kondratieff correctly includes the 
development of science and technology in the natural process of movement of the 
economy and the society as a whole, in other words the cyclic development of the 
production is determining in the cyclic development of the science and technology 
[3]. 

The integrated crisis management concept of the organizations considers the 
change management as a leading direction in the process of providing of their long-
term ascending development and overcoming of the crisis phenomena (see Figure 1). 

The management of change is connected to high degree with research of the 
cyclic recurrence in the development of the organizations. The life cycle is a 
frequently used model for description of the development of the organization and of 
the connected with it modifications. A key place in the model takes the formulation 
for cyclic recurrence in the development and providing of a dynamic equilibrium 
between the organization and its environment through the usage of a complex of 
instruments (renewing of the basic capital, investment projects, values, tasks, 
management parameters and so on). Besides, a significant peculiarity of the 
development of the organization is its continuous transition from one phase in 
another, as the crises in the development are inevitable [4, p. 14]. On the other hand, 
each phase from the life cycle of the organization (LCO) is considered as a 
consequence of the preceding one. This way the research of the cyclic recurrence in 
the development of the organizations directs the attention towards the notions 
uncertainty and determinism in the development, as well as towards the peculiarities 
of the separate phases of the life cycle, including towards the modifications of these 
characteristics in time. 

Hanks defines the phases from the life cycle of the organization as "a unique 
configuration of variables, connected with the situation, in which is the organization, 
with its strategy and structure" [6, p. 27]. The studying of the life cycle of the 
organization requires not to be absolutized the consecutive transition from one phase 
towards another. Some of the grounds for this are the following: there is present a 
diversity at the transition of the organizations from one phase into another; for 
description of the separate phases are necessary great scope of dynamically changing 
characteristics (duration of the separate phases and the life cycle as a whole, attention 
on behalf of the high management, reversibility in the development, omission of 
separate phases and etc.) and binding of the organizational development with the 
management of the changes, because of the necessity of timely identification of the 
crisis symptoms, the change in the system of priorities, purposes and strategic 
decisions, the changes in the organization structure and so on. 

Therefore, the cyclic development of the organizations presumes their passing 
through different as per their characteristics and duration phases. Besides, it is 
connected with changes in the organizational structure and in the system of 
formalized rules and procedures, with different degree of attention on behalf of the 
high management towards the business environment and the internal variables of the 
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organization. In connection with this it should be emphasized that not rarely thanks to 
proactive strategic decisions and an appropriately developed system of priorities the 
organizations are capable of returning to preceding phases from their life cycle and to 
increase the duration of some of the phases, connected with consolidation of the 
growth and better usage of their potential for development. The knowledge of the life 
cycle of the organization and its cyclic development assists the leaders in the process 
of management of the changes and the avoiding of crisis situations as an element of 
the integrated crisis management concept of the contemporary organizations. 

The environmental monitoring is a significant element of the integrated crisis 
management concept of the organizations. The strategic control observes, on the one 
hand, for the process of introduction of the strategy, and on the other hand, for the 
signals at line of the external and internal environment. At significant mismatches 
between the prognostic indexes and the real development are necessitated 
modifications in the realized strategy. 

The method of Jeffrey Caponigro is used widely in the process of monitoring 
of the environment with purpose increase of the crisis sustainability of the 
organizations. [5] The crisis sustainability is considered as ability of the organization 
to restore its trajectory of development under influence of changes in the factors of 
the external and internal environment. It allows to be ranked the weak points of the 
organizations in accordance with their importance and term for elimination. The 
results from this are used at the development of a crisis strategy within the framework 
of the activity for elimination of the threats for a potential crisis in the organization, 
since according to Caponigro the threats are dangerous symptoms, which can 
transform into a crisis, if they remain unnoticed. 

The method of Jeffrey Caponigro includes the development of three 
consecutive lists, which are based on the principle of the traffic lights (grouping of 
factors and events in three categories - red, yellow and green): 

 First list events: Possibility for occurrence of a crisis (high possibility 
(red); low possibility for occurrence in the nearest future (yellow); 
minimum possibility (green)); 

 Second list events: Degree of damage of the crisis for the organization (It 
shall cause big damages, uncontrollable (red); It shall cause damages, but it 
can be controllable (yellow); It shall cause little damages and can easily be 
controllable (green)); 

On the base of these two lists and tables is drawn up a final list, in which the 
events are combined on the following principles: red plus red; red plus yellow; 
yellow plus yellow; green plus green. 

The end result is ranking as per significance of the weak points of the business 
and the forming of priorities for action within the framework of the action plan (see 
Third list). 

 Third list events: Potential crisis events (High possibility – serious 
consequences (red - red); High possibility – it shall create damages, but the 
event is controllable (red - yellow); Little possibility for occurrence – 
serious consequences (yellow - red). 

The sustainable development is considered as a balanced development of the 
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organizations within the framework of the separate perspectives of the balanced 
scorecard. [7] This way are stimulated the changes in the organization and is applied 
the concept for metrification of the management. 

In conclusion must be emphasized that the contemporary global and complex 
financial and economic crisis puts series of challenges in the field of the crisis 
management. Therefore, the effective actions in the field of the management of the 
change suggest that the managers should be well acquainted and apply the basic 
elements of the considered in the expose integrated crisis management concept. For 
the purpose is necessary in the organizations to be built a modern information system, 
through which to be conducted permanent monitoring of the environment and on this 
base to be increased their crisis sustainability and to be provided their sustainable 
development. 
 

References: 
1. Eгоршин А.П. Кризис и управление предприятием. Н. Новгород: НИМБ, 2011. - 416 p. 
2. Зуб А. Т., Панина Е.М.. Антикризисное управление организацией. М., ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2010. - 

256 p. 
3. Кондратьев Н.Д. Экономическое наследие: Проблемы экономической динамики. М., Экономика, 1989. - 

412 p. 
4. Лапыгин Ю.Н. и др. Стратегическое развитие организации. М., Кнорус, 2005 - 288 p. 
5. Caponigro J.R. Crisis counselor. A step-by-step guide to managing crisis. Contemporary Books, Chicago, 2000. - 

304 p. 
6. Hanks S. An Empirical Examination of the Organizational Life Cycle in High Technology Firms. Doctoral 

dissertation. University of Utah. 
7. Kaplan R.S., Norton D.P. "The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance". Harvard Business 

Review (January–February): 1992, pp. 71–79.  
8. Lester D.L., Parnell J.A., Carraher S. Organizational life cycle: a five-stage empirical scale. The International 

Journal of Organizational Analysis. 11 (4), 2003, p. 339-354. 
9. http://www.financepearl.com/index.php/articles/tradstratedy/174-kondratieffwaves (Peter Baxter Jr., 

FXstreet.com). 
10. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf (IMF, World Economic and Financial Surveys/ World 

Economic Outlook, Recovery Strenghtens, Remains Uneven, April 2014). 
 

Zafirova Tz. J. 
Ph.D., Associate Professor 

Department of Management 
Varna University of Economics (Varna, Bulgaria) 

 

STRATEGIC DECISION IN THE CRISIS MANAGEMENT OF 
ENTERPRISES 

 
In the article are sought arguments in the specialized literature in protection of the thesis for the necessity of 

application of the methodology of the strategic management in the crisis management. There are classified the possible 
strategic decisions in the process of the management of crises in the business establishments in accordance with the 
stage of the crisis condition, in which are they – precrisis, crisis and postcrisis. As a necessary and sufficient condition 
for the correct strategic choice is indicated the necessity from the preparation and prevention against crises, which 
includes the creation of the following strategic management systems: risk management  from crises, for early warning, 
diagnostics and crisis audit  and crisis information system. 
  Key words: crisis strategy, strategic crisis management, strategic crisis management systems 
 

        Introduction 
The crises can arise and depending on the case they may be devastating for the 

enterprises, but they can also be managed. The dynamism and the turbulence of the 
environment guarantee their increase. The necessity of decrease of the risk and the 
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uncertainty in crisis situations, as well as the lack of sufficient researches in this field 
and obscurities, regarding the methodology and the application of the strategic 
approach in it, gave us grounds about the choice of this subject-matter.  

Dubrovski indicates properly that „It is exactly from the indicated characteristics 
of critical circumstances, in which the management might find itself, those 
particularities of managing a company in crisis differ from the «classical» strategic 
management. Crisis management is of short-term nature, by all means, when the 
survival of the company must be given priority in comparison to developmental 
objectives. Crisis management, therefore, is a particular part of the contemporary 
strategic management, characteristic of a company in serious difficulties, when the 
afore–mentioned characteristics of emergency circumstances are to be accounted 
for.» [3, р.335]. This means that there is required a new way of thinking for the 
strategy in the conditions of uncertainty, insecurity and risk, when the crises are a 
frequent phenomenon. This way is proved and the necessity of combining of the 
approaches in the two processes – management of the crises and strategic 
management. Their integration shall allow to be decreased the uncertainty of the 
decisions for the future. Only the correct choice of appropriate strategic decisions can 
help the enterprises for the prevention of the crises or the positive outcome from 
them. 

Crisis management: essence and aspects 
 Many scientists unite around the standpoint that the crises are inevitable for 

the business establishments. Every enterprise shall be faced in front of a crisis of any 
kind sooner or later. And Wilson [10, р.1] reached to the conclusion that they are not 
discriminatory – «it's not a matter of «if», in most cases, but simply «when». From 
the point of view of the parameters we must obligatory indicate the standpoint of 
Mitroff that «the field of crisis management deals mainly with man-made or human-
caused crises» [5, р.6]. 

The defining of the process of crisis management passes through different 
transformations in its evolution. It has started quite late in comparison with the crises 
on macro level. The existing researches of the mechanism of crisis management in 
the enterprises can be classified in two aspects. The first one is focused on this how to 
be given a favorable response of the crisis, when it has already happened and is not 
paid any attention to this, which the management must do before and after it. In the 
second aspect of the scientific researches, the crisis management is divided in several 
phases, as the procedures and the approaches in each one are enumerated in detail. In 
them the crisis management is considered for a consolidating mechanism.   

The common opinion of the scientists in the field is that the discussion for the 
crisis management in the scientific literature began with the crisis with the medicine 
Tylenol of Johnson&Johnson in year 1982. The company coped exceptionally well in 
this crisis situation and this until nowadays is considered for a model or a standard for 
crisis management [5, р.3].  

 After the appearance of the first serious monograph as per management of 
crises of Steven Fink (Steven Fink: Crisis Management: Planning for the Inevitable. 
NY: Blackprint, 1986) are written many scientific publications in the field. All of 
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them are dedicated to the management problems in crisis situations, as in them are 
described the functions of management.  

The problems of the crisis management are analyzed by many scientists as 
more popular are: Fink (1986), Shrivastava, Mitroff, Miller, Miglani (1988), Darling,  
Seristo, Gabrielsson (1996), Pearson, Clair (1998), Boin, Lagadec (2000), Fink 
(2002), Mitroff (2001), Mitroff, Pauchant, Shrivastava (2006), Ulmer, Sellnow, 
Seeger (2007) et al., who give different interpretations of the notion „crisis 
management”, which in essence do not differ. They cannot be comprised in 
synonymous defining of the process and because of this reason we shall suggest one 
more simplified, but comprehensive in considerable degree interpretation – «The 
management of crises is a process, at which one enterprise mobilizes its efforts in the 
settlement of a serious problem, which threatens to harm it, its stakeholders, or the 
society». 

 Three-stage model of crisis management  
In the specialized literature are known many researches about the life cycle of 

the crises, as well as models for crisis management of enterprises. In the theory and 
practice is especially popular one three-step model, as its creator is not clearly 
definable. Coombs [2, р.9] indicates that «the three-stage model has no clearly 
identifiable creator but has been recommended by a variety of crisis management 
experts (e.g., Mitchell (1986); Birch (1994); Guth (1995); Seeger, Sellnow, Ulmer  
(2003)». «The three-stage model is not connected with any specific theories, but it 
has probably originated from several research efforts as an integral analytical 
structure» [7, р.97]. 

Coombs [1, р.10] describes this model, created in compliance with the three 
macrostages of the life cycle of the crisis on the grounds of the management of the 
activities: рrecrisis, crisis and postcrisis. The term macro indicate that the stages are 
general and that each contains a number of more specific substages: the micro level. 

This classification of the stages of the crisis life cycle is the base of many 
researches and models in the field of their management. Both the Fink (1986) and 
Mitroff (1994) models fit naturally within this general three stage approach [2, р.10]. 
It is a result of many creative searches of the researchers in the field. Our standpoint 
is that the third stage must remain with the name «postcrisis», but there should be 
changed its contents. It must include two alternatives – at positive and for negative 
outcome from the crisis, when it is impossible the enterprise to get out from it 
without an external intervention after the liquidity crisis.  
        Strategic crisis management 

In the specialized literature for the first time in year 1987 Shrivastava and 
Mitroff  began to defend the standpoint that in the management of the crisis must be 
applied the strategic approach for management. A ground for this thesis is that the 
appearance of a crisis can lead to changes in the existing strategies and strategic 
actions. Our standpoint is that even the change of the strategies does not violate the 
logic of the process of strategic management. Just the other way round, the lack of 
strategic actions in the form of crisis strategies can lead to negative results. Besides, 
Shrivastava and Mitroff [8, р.5] maintain as a result of considerable number of 
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researches that the numerous crises occur, because there are present earlier failures in 
the process of strategic management of the enterprises. 

Smith [9, р.261] develops further the theory in the field as he maintains that 
there is present a connection, which connects irreversibly the process of crisis 
management and the process of strategic management. The similarities and 
characteristics of the two areas are making them look as inextricably linked with each 
other and help to define and maintain this connection. The occurrence of crisis of the 
enterprise can lead to changes in existing strategies and strategic actions. But a 
change of the chosen strategies does not violate the logic of the strategic management 
process. 

This is confirmed and by the exposed models for management of the crises, 
suggested by some scientists – Burnett [9, р.482], based on the stages in the process 
of strategic management and of Jaques [4, р.152] – on the stage choice of a strategy 
and etc. 

Later have appeared and other publications in this field of number of scientists, 
who defend the thesis for the strategic management of the crises -  Mitroff, Pearson, 
Pauchant (1992), Pauchant, Mitroff (1992), Smith (1992), Booth (1993), Preble 
(1997), Pearson, Misra, Clair, Mitroff (1997), Kounoupas (2006) et al. 

Preble [6, p.773] proves how the integration of the crisis management and the 
process of strategic management can give to the enterprises a defensive opportunity 
for prevention of the development of the crises or decrease of their impact, if they 
have arisen. Undeniable is his contribution in the developed integrated model of the 
crisis management with the strategic management process. The joint model possesses 
procedures and stages from the two basic models of the processes of crisis 
management and the strategic management.  

Here arises the necessity of defining of the notion „strategic crisis 
management”, which shall differ significantly from the classical definition of 
„strategic management”. Having in mind the theoretical formulations of the leading 
scientists in the fields strategic management and crisis management, we would bring 
the following own interpretation as a point of intersection and uniting the two basic 
notions: The strategic crisis management in the enterprises is the process of 
management, at which is applied strategic approach in the prevention or the coping 
with crisis situations, as this is conformed with the changes in the environment, with 
the external opportunities and threats, as well as and with the potential for getting 
out from the crisis or softening of its impact. 

Crisis strategies choice 
Having in mind the three-step model for management of crises and the 

methodology of the strategic management we may supplement the existing 
standpoints and models in the specialized literature in the concept for the strategic 
crisis management from point of view of the strategic decisions. 

A necessary and sufficient condition for the taking of appropriate strategic 
decisions at crisis management is the presence of the following strategic management 
systems in the first precrisis stage for prevention and preparation for crises: 

- A system for management of the risk from crises. 
- A system for early warning; 
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- A system for diagnostics and crisis audit; 
- A crisis information system. 

 The emphasis in the crisis management must be in the specification of the 
crisis strategy, notwithstanding of the passing through all stages of the crisis 
management.  

Starting from the definitions for strategy, for the concrete conditions of crises 
we would formulate the notion «a crisis strategy» in the following way: this is the 
course of action, which the enterprise immediately chooses, pursuing its purposes, 
depending on the phase of the crisis, in which it is, and conforming as with the 
opportunities and threats from the external environment, as well as with its own 
potential. 

Our view that the most appropriate classification strategies for this crisis is 
based on the model of crisis management described by Coombs - precrisis, crisis and 
postcrisis. Depending on the stage, in which the enterprise is, we can divide the 
strategic alternatives in: 
 (1) crisis strategies, which is necessary to be chosen before the crisis, in order 
to prevent its occurrence – the preparation and the prevention; 
 (2) crisis strategies, when the crisis has occurred, i.e. the coping with it or the 
so called surviving; 
          (3) crisis strategies, at which the result from the crisis is unsuccessful for the 
enterprise. Here the process is connected with the crisis of the liquidity, which is so 
deep, that the returning of its capacity for living is impossible without external 
intervention; 

(4) crisis strategies, when the crisis is over and the business establishment has 
successfully coped with it, i.e. recovery (the convalescence). 

At each one of the stages is followed in certain degree the methodology of the 
strategic management, rendering an account to the peculiarities of the phase of the 
crisis (figure 1). In practice on it and on the form of the crisis depend and the 
strategic choice. 

Identification the stage of 
the crisis development
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Figure 1. Crisis strategies depending on the stage of the crisis 
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In the specialized literature in strategic management are described in detail all 
varieties of the indicated crisis strategies, their characteristics and application. But 
there usually is not indicated what is the strategy, which has to be chosen in the 
conditions of a crisis and that it depends on the crisis stage, in which the enterprises 
are. It is fact that each business establishment passes consecutively through the three 
stages, but sometimes its management does not notice the happening or it does not 
want to react in the first, and sometimes and in the second stage. In other cases it has 
not reacted correct, choosing an inappropriate strategy and/or measures. This imposes 
again an evaluation and identification of the stage for taking of new strategic 
decisions. 

Conclusion 
In the conditions of the crisis is necessitated the management of the enterprises 

to take urgent strategic decisions. They shall be significantly facilitated and 
grounded, if it has prepared for crisis situations, as it has at its disposal developed the 
respective strategic management systems: for management of the risk from crises, for 
early warning, for diagnostics and crisis audit and crisis information system, which to 
facilitate the crisis management. There exist great number of different specific 
situations, at which cannot be given a synonymous answer which crisis strategy to be 
chosen. Not always the optimum strategy is most appropriate for one business 
establishment in a certain critical situation. The strategic alternative, which has to be 
chosen, depends on number of factors of the external and internal environment, as 
well as and on the set purposes. 
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Розглянуто особливості процесу планування інвестиційно-інноваційного розвитку промислових 
підприємств з урахуванням нестабільності економічного середовища. Запропоновано виділення передпланових 
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Ключові слова: планування, інвестиційно-інноваційний розвиток, передпланові дослідження. 
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of the economic environment. A selection of preplanned research as separate activities planned.  
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Процеси трансформації усіх сфер економічної діяльності, які 
спостерігаються в останні роки під впливом інновацій, приводять до появи 
нових тенденцій у промисловості. Велике значення приділяється 
впровадженню не просто інвестиційних проектів, а інвестиційно-інноваційним 
процесам в цілому. Реалізація інвестиційних проектів, об’єктами яких є 
інновації, розглядається  сучасними економістами як фактор, що безпосередньо 
впливає на конкурентоспроможність промислових підприємств. Серед 
найбільш інноваційної сфери промисловості завжди виділяють підприємства 
машинобудування як сфери активного впровадження здобутків науково-
технічного прогресу. 

Інноваційні процеси набувають особливого значення для промислових 
підприємств у кризовий період. Негативні наслідки кризових явищ в економіці 
України зумовили сповільнення інноваційних та інвестиційних процесів. 

Глибокі соціально-економічні перетворення в Україні в останній час, 
становлення ринкових структур обумовлюють зміну принципів організації та 
функціонування інвестиційно-інноваційного  процесу всіх рівнів. 

На перший план виходять інвестиції та управління інвестиційними 
процесами у промисловості та їх взаємозв’язок з інноваційним розвитком 
промислового підприємства. 

Управлінням інвестиціями в сучасних умовах належить важлива роль у 
збільшенні виробничих ресурсів, а також забезпеченні інноваційного розвитку 
підприємства. Вони передбачають довгострокове вкладення коштів у виробничі 
та невиробничі сфери, реалізацію різних комерційних проектів, пов’язаних з 
будівництвом нових і реконструкцією діючих об’єктів, а також вкладення 
коштів в цінні папери з метою отримання прибутку. 
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Зміна соціально-економічних орієнтирів господарювання визначає нові 
підходи до оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості кожного суб’єкта 
господарювання, кожного промислового підприємства та планування його 
подальшого розвитку. 

Спираючись на загальні принципи циклічного розвитку науково-
технічного прогресу, інноваційний розвиток промислових підприємств 
визначає необхідність зміни технологій та підходів до управління та організації 
виробництва, застосування нових методів до обґрунтування управлінських 
рішень щодо інвестування інноваційних процесів та їх об’єднання в єдину 
систему в розрізі стратегічного менеджменту [1]. 

У цілому підсумовуючи праці ряду вчених-економістів [1;2;3], можна 
визначити, що в умовах вітчизняного економічного становища під 
інвестиційно-інноваційним розвитком промислових підприємств слід розуміти 
динамічні процеси, що характеризуються перенесенням акценту на 
використання принципово нових інноваційних технологій, переходом до 
випуску високотехнологічної продукції, організаційними і управлінськими 
рішеннями у виробничій діяльності та забезпеченням їх реалізації 
інвестиційними ресурсами. При цьому необхідно враховувати глобальні зміни в 
економічному середовищі країни та регіонів, особливості управління ними на 
різних рівнях, адже на розвиток кожного промислового підприємства 
впливають особливості, що відображені у цільових програмах розвитку 
регіонів. 

Кризові явища в економіці призвели до формування складних умов 
економічного та соціально-політичного середовища, в якому розвиваються 
сучасні українські промислові підприємства, до підвищення впливу факторів 
невизначеності. У таких умовах неможливо обійтись без ефективної системи 
планування, що швидко адаптується до зовнішніх змін. Промислові 
підприємства під впливом невизначеності зовнішнього середовища  вимушені 
постійно пристосовуватися до вимог ринку, політики держави та, як наслідок, 
змін на самому підприємстві. Процес планування здійснюється на основі 
неповної інформації, відсутності кваліфікованих спеціалістів, низького рівня 
володіння методами комп’ютерного прогнозування та аналітики.  

Керівництво промислових підприємств у таких умовах часто вимушено 
скорочувати обсяг планових робіт або ж взагалі відмовлятися від даної функції 
управління. Таке хибне рішення значно підвищує рівень нестабільності 
діяльності та розвитку підприємства у сучасних умовах господарювання, 
знижує рівень збалансованості діяльності підприємства як на внутрішньому, 
так і на зовнішніх ринках. 

Враховуючи досвід розвинених країн, можна вивести таку 
закономірність: чим гірша економічна ситуація в країні, чим вищий рівень її 
нестабільності – тим більш детально та якісно необхідно планувати всі 
напрямки діяльності та розвитку промислового підприємства. Отже, висока 
невизначеність зовнішнього середовища підвищує роль планування в 
організації діяльності та управлінні розвитком промислового підприємства.  

 168



Взагалі планування – це вид, сфера діяльності органів управління 
підприємством з передбачення майбутнього стану його економіки на основі 
врахування дії законів розвитку природи і суспільства, а також тенденцій розвитку 
підприємства, галузі та національної економіки [3].  Процес планування полягає у 
визначенні мети,  якої промислове підприємство прагне досягти за певний період, а 
також засобів, шляхів та умов її досягнення [4]. Воно потребує аналізу, 
моніторингу та розробки шляхів вирішення проблем залучення інвестиційних 
коштів та розвитку інвестиційно-інноваційного проектування на всіх рівнях 
відповідно до вимог сучасності.   

Планування розвитку промислового підприємства – це безперервний 
циклічний процес, метою якого є приведення можливостей підприємства у 
відповідність до умов ринку, а також приведення можливостей підприємства у 
відповідність до тих факторів ринку, які не піддаються впливу, таких як, 
наприклад, дія маркетингових факторів, прорив у науковій сфері та ін. [4].   

Результатом планування інвестиційно-інноваційного розвитку 
промислового підприємства повинен бути стратегічний план, який являтиме 
собою складну соціально-економічну модель стану підприємства та його 
підрозділів у майбутньому, характеризує пропорції та темпи розвитку всіх 
напрямів діяльності та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у рамках 
його потенціалу, можливостей та резервів. 

Основою планування інвестиційно-інноваційного розвитку промислового 
підприємства виступає система економічних законів: 

 закон вартості; 
  основний економічний закон, що зумовлює необхідність врахування 

економічної ефективності суспільного виробництва з метою найбільш повного 
задоволення потреб населення в інноваційному продукті та отримання 
прибутку; 

 закон відповідності попиту та пропозиції, що забезпечує рівновагу 
підприємства як економічної системи та ін. [4]. 

У рамках системи економічних законів необхідно також враховувати 
існуючі технології планування, які включають у себе: 

 визначення та обґрунтування основної задачі підприємства; 
 встановлення конкретних показників та завдань, необхідних для 

виконання визначеної задачі; 
 деталізацію завдання по видах та обсягах робіт, конкретних об’єктах та 

строках виконання; 
 детальні розрахунки витрат та очікуваних результатів на весь період 

планування. 
Після постановки керівництвом підприємства загальної задачі 

стратегічного плану починається його структурна конкретизація у всіх 
підрозділах, тобто встановлюються більш конкретні види робіт, терміни 
виконання, визначаються необхідні механізми, матеріали та ін. Таким чином, 
план стає сполучною і направляючою ланкою всієї діяльності підприємства. 
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Чим ретельніше розроблені всі розділи плану, тим легше його виконати, 
менше потрібно ресурсів, краща якість роботи. Багато втрат коштів і часу 
виникає через незбалансованість плану, наявність в ньому прорахунків, а також 
недисциплінованість учасників його виконання. З цих самих причин 
знижується і якість виробництва. 

Для розробки плану фахівцям з планування потрібна зовнішня 
інформація (прогнози та маркетингові дані) та внутрішня інформація: 

 наявність і структура виробничих потужностей; 
 чисельність кадрів, їх професійний склад; 
 фінансове забезпечення; 
 наявність і потреба в оборотних коштах; 
 готовність і структура нових науково-технічних розробок, інновацій та 

ін. [5].    
При цьому збір та узагальнення інформації, а також її аналіз є  

передплановою роботою фахівців, яка необхідна для розробки самого плану. 
Отже, процес планування у сучасних умовах просто неможливий без 
здійснення передпланових досліджень.  

Передпланові дослідження – це прогнозно-аналітична основа планових 
рішень, яка спрямована на обґрунтування проектів планів [6]. Задача 
передпланових досліджень (розробок) полягає у виявленні тенденцій  розвитку 
в сучасних умовах, оцінюванні рівня задоволення потреб населення та ринку, 
визначенні нових потреб, оцінюванні можливостей науки та техніки, об’єднанні 
можливостей науки та виробництва у досягненні визначених на перспективу 
соціально-економічних цілей. Передпланові дослідження проводяться, як 
правило, на основі довго- та середньострокових науково-технічних та 
соціально-економічних прогнозів [6].  

Методологія планування почала активно розроблятися з 1920-х рр. в 
рамках адміністративної школи управління, яка з’явилася в той час. 
Засновником теорії планування в рамках школи управління є А. Файоль, який в 
своїх працях зазначав також необхідність проведення передпланових 
досліджень як окремої складової процесу планування. Питання планування та 
передпланових досліджень висвітлювались у роботах таких вчених, як М. 
Альберт, М. Мескон та Ф. Хедоурі. У них авторами висвітлюються також 
приклади вирішування численних проблем та задач передпланових досліджень 
та склад передпланової підготовки. 

Що стосується досвіду передпланових досліджень у сучасній науці, то 
основою є дослідження і моделювання в економіці, що започатковані у 1967 р., 
коли були виконані перші експериментальні прогнози відносного економічного 
розвитку СРСР на період 1965-1977 рр. Саме ці модельні експерименти дали 
поштовх становленню нового наукового напрямку – економіко-математичних 
досліджень економічних систем. Спочатку вони проводились на 
макроекономічних моделях. Пізніше ці розробки мали значний вплив і на рівні 
мікроекономіки, але для конкретних об’єктів не застосовувались. У масштабі 
макроекономіки використовувалися такі поняття, як оптимум Парето, 
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економічна рівновага в багаторегіональній системі та ін. Відомі також такі 
проекти, як СИРЕНА (СИнтез РЕгіональних і НАродногосподарських рішень) і 
УЗНАР (УЗгодження галузевих і НАродногосподарських Рішень) [6].  

Одним із перших на просторі колишнього СРСР термін «передпланові 
дослідження» використав М. Бандман у своїй праці «Територіально-виробничі 
комплекси: передпланові дослідження», що вийшла у 1988 р. [7].  У монографії 
даний термін вводиться як елемент передпроектних досліджень для цілей 
районного планування, визначається необхідність єдності між передплановими 
та плановими дослідженнями, доцільність використання єдиного 
методологічного підходу [7].  

Більшість авторів визначають необхідність даного методу дослідження в  
науко- та ресурсоємних сферах господарювання. Як правило, передпланові 
дослідження використовуються як метод макроекономічного аналізу та 
побудування прогнозів.  
 Система передпланових досліджень являє собою сукупність послідовно 
здійснюваних багаторазових експертиз, кожна з яких включає такі операції: 
сортування, відбір, оцінку та вибір. Експертизи проводяться як незалежними 
експертами, так і фахівцями відповідної сфери [6].  

На сьогодні не існує єдиної універсальної методики проведення 
передпланової фази досліджень для суб’єктів господарювання і конкретних 
економічних явищ. Тому для промислового інвестиційно-інноваційного 
проекту можливо лише сформувати основні вимоги до реалізації передпланової 
оцінки їх ефективності як основи передпланових досліджень на даній фазі: 

 ідентифікація проекту, визначення мети його розробки відповідно до 
пріоритетів інвестиційно-інноваційного розвитку промислового підприємства; 

 вибір найбільш привабливих та здійсненних проектів; 
 визначення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

проекту; 
 збір даних про ринок, потенційну конкурентоспроможність;  
 розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування (ПТЕО) 

промислового інвестиційно-інноваційного проекту за результатами  експрес-
оцінки проектів; 

 визначення промислового інвестиційно-інноваційного проекту, що 
пропонується до реалізації.  

У складних умовах зовнішнього середовища існування та розвитку 
промислових підприємств країни для планування та реалізації інвестиційно-
інноваційних проектів необхідно застосування нових підходів до оцінки 
інвестиційно-інноваційних проектів. Процес оцінки промислових інвестиційно-
інноваційних проектів повинен включати етап передпланових досліджень, який 
дасть ефективну оцінку їх життєздатності, привабливості з точки зору 
отримання прибутку, підвищення інноваційної активності підприємства, 
соціальної важливості.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Окреслено специфіку та особливості ресторанного господарства, як галузі. Визначено концептуальні 
засади формування системи управління витратами підприємств ресторанного господарства через систему 
центрів відповідальності та групування витрат за видами діяльності. Що дозволяє ефективно управляти та 
проводити контролюючі заходи за своїми фінансовими ресурсами, досягати найефективнішого виконання усіх 
бізнес-процесів та використання ресурсів за існуючих умов господарської діяльності, задля досягнення завдань 
поточної діяльності і розвитку підприємства на ринку. 

Ключові слова: ресторанне господарство,  послуги, види діяльності, операційна діяльність, центри 
відповідальності, групування витрат, управління витратами. 

 
The specifics and peculiarities of catering business as a branch are specified. Conceptual principles for the 

formation of the cost management system in catering business through the responsibility centers system and costs 
grouping according to the types of activity are defined. It allows effectively manage and control own financial 
resources, effectively fulfil all business processes and use resources according to the existing conditions of economic 
activity for the further achievement of current tasks and development of the enterprise in the market. 

Key words: catering business, services, types of activity, operation activity, responsibility centers, grouping the 
costs, managing costs. 

 
Для визначення ефективних заходів забезпечення процесу управління 

витратами підприємств ресторанного господарства доцільно більш детально 
окреслити специфіку та особливості даної галузі. 

Ресторанне господарство є видом економічної діяльності суб’єктів 
господарювання щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у 
харчуванні з організацією дозвілля або без нього [1, с. 2]. Характерною 
особливістю ресторанного господарства є те, що в галузі поєднано чотири фази 
розширеного відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання, що 
значно ускладнює управління витратами за загальною схемою. В українському 
законодавстві типологізацію ресторанних господарств регламентовано на рівні 
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державних стандартів,  їх об’єднано за принципом асортименту кулінарної 
продукції, контингенту споживачів і форм організації їх обслуговування. До 
основних типів закладів відповідно до ДСТУ відносять: ресторан, кафе, бар, 
закусочну, їдальню, кафетерій, буфет [1, с. 3]. Класифікатором видів 
економічної діяльності 2010 року виділено види діяльності у сфері «Діяльність 
готелів та ресторанів» за такими типами закладів як: ресторани, кафе, бари; 
їдальні; постачання готової їжі [2, с. 5]. Особливість за характером організації 
виробництва підприємств ресторанного господарства полягає у тому, що ними 
виробляється продукція, яка не підлягає тривалому зберіганню й має бути 
швидко реалізованою. За характером реалізації продукції ресторанне 
господарство відрізняється тим, що поряд з реалізацією продукції, 
організується її споживання, а також надання населенню різних видів 
додаткових послуг. Проте вирішальне значення в галузі мають виробництво та 
організація споживання, оскільки майже дві третини продукції, яка реалізується 
виготовлена власним виробництвом. Через те, що підприємства ресторанного 
господарства виконують одночасно декілька функцій, ресторанний бізнес 
покликаний задовольнити гостя (клієнта) кулінарними шедеврами, створити 
неповторну атмосферу затишку, а також надавати якісний сервіс через 
взаємозв’язок всіх процесів. У процесі обслуговування, як правило, заклади 
ресторанного господарства надають споживачам комплекс послуг при 
безпосередньому контакті зі споживачем (реалізація кулінарної продукції та 
організація дозвілля). Перелік послуг, які надають заклади ресторанного 
господарства, залежить від типу (ресторан, бар, кафе тощо) і класу закладу 
(ресторани швидкого харчування; ресторани середнього цінового сегменту або 
преміум-класу) і, відповідно, з метою ефективного управління витратами нами 
узагальнено таким чином: 

- послуги харчування; 
- послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів; 
- послуги з реалізації продукції; 
- послуги організації обслуговування споживачів (реалізація продукції та 

організація її споживання); 
- послуги з організації дозвілля; 
- інші послуги. 
Наведена нами систематизація видів послуг є ключовою під час розробки 

системи управління витратами за різними їх видами і напрямами. Витрати 
операційної діяльності підприємств ресторанного господарства представляють 
собою грошове відображення витрат живої та уречевленої праці на здійснення 
поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-
речовим складом становить спожиту частину матеріальних, нематеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. До їх складу відносяться витрати на здійснення 
процесу реалізації товарів (які за своєю суттю є витратами послуг з доведення 
товарів від виробника до споживача та пов’язаних із зміною форм вартості) та 
витрати на обслуговування, до яких належать обслуговування офіціантами, 
сервіровка, прибирання залу, його освітлення, опалення, амортизація та ін.  

До основних витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 
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господарства відносяться: собівартість продуктів, собівартість напоїв, заробітну 
платню, орендну плату, плату за комунальні послуги, електроенергію, послуги 
зв’язку, транспорт, охорона, харчування штату працівників, податки, реклама, 
та інші витрати. Проте, оскільки підприємства ресторанного господарства 
виконують одразу декілька видів діяльності відокремити витрати в системі 
управління витратами за кожним видом досить складно. При цьому частина 
витрат формується одночасно за декількома видами діяльності. Так до 
виробництва й обслуговування можна віднести витрати на: оренду приміщення, 
амортизацію, МШП, миючі засоби тощо. До обслуговування та реалізації: 
витрати на рекламу та інші витрати. До усіх видів діяльності (виробництво, 
обслуговування, реалізація) відносяться заробітна платня, комунальні послуги, 
миючі засоби, МШП, вивіз сміття, прання, охорона, харчування персоналу, 
витрати на навчання співробітників, електроенергія, амортизація посуду та ін. 

Як свідчить практика, під час визначення ціни продажу на продукцію 
підприємства ресторанного господарства прямо включають лише вартість 
сировини, а інші елементи – операційні витрати і прибуток відображають в ціні 
через торговельну націнку. Таким чином калькулюють не собівартість, а ціну 
продукції. Недоліком такого підходу є те, що оцінка результатів господарської 
діяльності підприємств ведеться без обліку зрушень в структурі товарообороту, 
що істотно впливає на величину витрат і кінцевий фінансовий результат, а 
відтак й призводить до зменшення прибутковості та рентабельності. Для 
здійснення ефективного управління витратами підприємств ресторанного 
господарства усі витрати доцільно об’єднати в керовану систему, яка дозволить 
визначати реальні витрати підприємства. Для цього, перш за все, необхідно усі 
витрати віднести до центрів їх виникнення. У підприємствах ресторанного 
господарства пропонуємо центри визначати за такими видами діяльності: 
виробництво, обслуговування та реалізація продукції. Слід зауважити, що 
процес виробництва продукції відбувається на кухні та у барі; обслуговування 
та реалізація у залі, барі закладу та за його межами. Останнім часом 
спостерігається переміщення послуг з організації споживання продукції із залів 
закладів харчування до робочих місць (офіси, установи); місць відпочинку; 
місць святкування ювілеїв та інших офіційних та неофіційних святкових подій; 
до домівки. На основі системи розподілу витрат операційної діяльності 
визначимо групування витрат за видами діяльності підприємств ресторанного 
господарства в табл. 1. Кількість та склад операційних витрат залежить від 
кількості «видів продуктів» які підприємства ресторанного господарства 
пропонують й надають своїм клієнтам. 

До «видів продуктів» підприємств ресторанного господарства нами 
віднесено: 

- страви для сніданків, обідів, ланчів; 
- барна продукція (коктейлі, морожене, кава, чай та ін.); 
- банкети – передбачає обов'язкове розміщення гостей за столами, 

виключаючи самообслуговування, і вважається самою традиційною і 
консервативною формою проведення урочистих заходів. Для проведення 
банкетів досить часто використовується спеціальний банкетний зал; 
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Таблиця 1 
Групування витрат за видами діяльності 

Вид діяльності 
Місце 

виникнення 
витрат 

Види витрат Статті витрат 

Витрати на закупку 
сировини 

Сировина 

Витрати на закупку 
товарів 

Покупні товари 
Склад 

Витрати на зберігання  
Електроенергія, тара, сортування, 
дезинфекція  

Використання сировини 
Продукція власного виробництва, втрати 
від браку  

Витрати праці 
Заробітна платня: кухарів, технолога, 
комірника, посудомийників 

Виробничі витрати 
Кухонне обладнання та інвентар, 
кухонні меблі, посуд, послуги 
транспорту  

Виробництво 

Кухня 

Інших витрати 
Поточний ремонт, майстер-класи для 
працівників, спеціалізована періодична 
література 

Витрати праці 
Заробітна платня адмістратора, 
офіціантів 

Витрати на реалізацію 
страв 

Меблі, скатертини, музика, газети, 
журнали, книги, Wi-Fi, кабельне 
телебачення 

Витрати періодів Додатковий декор до свят 

Обслуговування Зал 

Інших витрат Декор, серветки, квіти, бланки, тощо 

Витрати праці Заробітна платня барменів 
Витрати на реалізацію 
товарів 

Покупні товари  

Виробничі витрати Обладнання, інвентар, посуд для бару, 
касовий апарат 

Бар 

Використання товарів Продукція власного виробництва 
Витрати праці Заробітна платня адміністрації 

Адміністративні витрати Офісна техніка, податки, соціальні 
відрахування, ліцензії, дозволи, штрафи, 
пеня, послуги зі сторони (банківські, 
аудиторські, юридичні та ін.), реклама 
(буклети, смс-рассилка), спеціалізована 
література 

Реалізація 

Адмініс-трація 

Інші витрати Оновлення сайту, послуги зв’язку 
(пошта, телефон, факс, інтернет), 
канцтовари, клієнтські картки  

Виробництво, 
обслуговування, 
реалізація 

Загальновиробничі витрати 
 

Оренда приміщення, заробітна платня: 
шеф кухаря, амортизація, уніформа, 
електроенергія, комунальні послуги, 
миючі засоби, МШП, вивіз сміття, 
прання, заробітна платня 
прибиральників, охорона, харчування 
персоналу, витрати на навчання 
співробітників 

 
- фуршети – гості їдять стоячи, вільно вибираючи страви та напої, 

обслуговуючи себе самостійно. Меню фуршету складається в основному 
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з великого числа холодних  та гарячих закусок. 
- виробництво напівфабрикатів для власного споживання та реалізації; 
- формат «некафе» – напої, печиво, інтернет, усе безлімітне. Платити 

доводиться тільки за час перебування в закладі; 
- кейтеринг – «вид продукту» підприємств ресторанного господарства 

пов'язаний з наданням послуг на віддалених точках: приготування та 
доставка готової їжі, організація харчування співробітників компаній і 
приватних осіб, виїзне обслуговування заходів, роздрібний продаж 
готової кулінарної продукції. Кейтеринг включає в себе додаткові 
послуги: обслуговування, сервірування, оформлення приміщення і тому 
подібні послуги. 
Враховуючи особливості галузі, процес управління витратами визначимо 

як сукупність методів, форм та інструментів впливу на обсяги, структуру, 
динаміку витрат операційної діяльності підприємства з метою забезпечення 
його конкурентоздатності на ринку та досягнення стратегічних й поточних 
завдань економічного розвитку. 

Для реалізації окресленого, процес управління витратами повинен 
передбачати обов’язкове виконання таких його функцій: прогнозування, аналіз, 
бюджетування, контроль, оптимізацію рівня витрат, калькулювання, 
стратегічне управління. Даний процес необхідно здійснювати для досягнення 
підприємством обраного ним економічного результату через підвищення 
ефективності. Оскільки функції управління витратами первинні відносно 
господарських процесів, для досягнення результату необхідно здійснити 
витрати. Відповідно, мета управління витратами має полягати в обранні таких 
дієвих економічних інструментів, застосовування яких має бути досягнено 
найбільш оптимальним засобом із наведених нижче: 

1. У процесі обліку і аналізу визначаються обсяг витрат, оцінка рівня 
витрат, питома вага витрат на одиницю об’єкта калькулювання, визначаються 
чинники які впливають на рівень витрат, ефективність використання ресурсів. 

2. Прогнозування витрат. Перспективне передбачає аналіз рівня 
можливих витрат при опануванні нових ринків збуту, організації розробки і 
випуску нової продукції, збільшення обсягів виробництва (витрати на 
маркетингові дослідження, науково-дослідні розробки). Поточні прогнози 
конкретизують реалізацію стратегічних цілей підприємства. 

3. Бюджетування витрат здійснюється на основі зіставлення фактичної 
суми витрат господарської діяльності підприємства з передбачуваною чи 
нормативною та аналізу відхилень, дослідження структури витрат та її впливу 
на фінансові результати діяльності підприємства, обчислення внеску  кожного 
сегменту діяльності у формуванні результатів діяльності підприємства. 

4. Оптимізація рівня витрат здійснюється за рахунок збільшення обсягу 
виробництва і реалізації продукції за рахунок більш повного використання 
виробничої потужності підприємства, скорочення витрат на виробництво 
продукції за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого 
використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, 
скорочення непродуктивних витрат, виробничого браку та ін. 
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5. Стратегічне управління витратами передбачає розробку стратегії 
підприємства і на основі цього реалізацію цілей підприємства, прийняття 
стратегічних, поточних і операційних рішень щодо управління витратами. 

Отже, процес управління витратами поточної діяльності підприємств 
ресторанного господарства має бути спрямований на забезпечення 
найефективнішого виконання усіх бізнес-процесів та використання ресурсів за 
існуючих умов господарської діяльності задля досягнення завдань поточної 
діяльності і розвитку підприємства на ринку.  

Таким чином, від уміння правильно обчислювати, аналізувати і управляти 
витратами значною мірою залежить рівень ефективності господарської 
діяльності та розвиток суб’єкта господарювання. 
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В статье рассмотрены вопросы по использованию логистических систем для решения практических 

производственных задач на швейних предприятиях Украины. Представлены виды логистических решений. 
Даются рекомендации по выбору логистических систем с учетом интегрального показателя логистической 
эффективности. 

Ключевые слова: логистические системы, интегральный показатель логистической эффективности, 
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The questions on the use of logistics systems to solve practical industrial problems on the garment enterprises 

of Ukraine. Are views of logistics solutions. Recommendations on the choice of logistics systems with the integral index 
of logistics efficiency. 

Keywords: logistics system, an integrated indicator of logistics efficiency, sewing enterprise. 
 

Производственный сектор экономики состоит из предприятий, развитие 
которых обеспечивает развитие экономики в целом. Поэтому проблема 
наращивания производственного потенциала государства конкретизируется в 
соответствующих структурных элементах общественного производства. 
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Отсюда следует закономерный вывод о необходимости должного внимания 
всем направлениям развития предприятий, акцентируя необходимость создания 
и внедрения таких систем логистики, которые бы охватывали весь 
производственный цикл.  

Швейное предприятие рассматривается как логистическая система с 
присущими ей свойствами: структуризация на соответствующие элементы, их 
упорядоченность на конкретный момент, определенность и характер 
отношений и связей, синергетические свойства целостной системы, наличие и 
приоритет процессов материальных, финансовых и информационных потоков, 
их всеобъемлющий характер. Последнее, по сути своей, и является предметом 
исследований логистики. 

Эффективное решение задач, стоящих перед швейными предприятиями, 
предусматривает наличие соответствующего экономического потенциала 
производства, который служит материальной основой, а также условием 
внедрения и использования логистических систем, необходимость системного 
подхода к их созданию.  

С точки зрения таких аспектов как: интеграция свойств ресурсов 
различных элементов; интеграция процессов отображения свойств в сознании 
субъектов управления, формирует информационную структуру логистики; 
интеграция процедур разработки управленческих решений, формирует 
административную структуру, швейное предприятие - сложная система. 

 Понимание логистики как интегрированного планирования, организации, 
управления и контроля при выборе концепции логистики позволяет четко 
сформулировать цели организации логистической системы, а именно: создание 
общей цепи логистики, маневренность имеющихся ресурсов, сокращение 
производственных циклов, параллельность материальных, финансовых, 
производственных, информационных потоков, управление логистическими 
затратами с целью их сокращения, внедрения и использования систем 
логистики и др. 

Логистическая структура, как составляющая экономической структуры, 
может моделироваться в форме функциональной, выделяя логистику 
снабжения, логистику производственную, логистику сбыта, логистику 
утилизации и логистику складирования и транспортировки. Целевые изменения 
в производстве предусматривают управление содержанием, качеством, 
временами, ресурсами, коммуникациями, контрактами и закупками, риском. 

 Организация логистических систем, их внедрение и использование в 
современных условиях требует комплексного подхода к решению практических 
производственных задач:  

- в снабжении - формирование материального потока, выбор 
соответствующей системы МТП, транспортных и складских мощностей;  

- в производстве - изменение техники, технологии, организации, изменение 
системы оперативно-календарного планирования;  

- в сбыте - выбор соответствующих распределительных систем, 
маркетинговые исследования;  
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- в сфере трудовых ресурсов - реформирование управленческой структуры, 
подготовка кадров;  

- в сфере финансов - формирование финансового обеспечения, 
финансового потока;  

- в сфере информации - формирование информационного потока.  
Многовариантность решений в логистических системах и способов 

решений, по сути своей - это поиск путей оптимального использования 
ресурсов для достижения целевых изменений. Этот поиск невозможен без 
экономико-математического аппарата, который должен использоваться в 
решении задач логистики.  

Для каждого логистического решения, а именно: выбор материалов, 
выбор технологий, выбор поставщиков, концепция транспортировки и 
складирования, планирование производственного процесса, регулирования 
производственного процесса - используется соответствующий методический 
инструментарий, которым является АВС / XYZ-анализ, балансовый метод, 
экономико-математическое программирование и другие.  

В зависимости от поставленных задач возможно решение следующих 
проблем:  

1. Проектирование логистического решения по выбору материалов. От 
этого зависит рациональное распределение труда; формирование и 
оптимизация работы складского хозяйства; инвестиционная деятельность при 
изменении профиля производства; системы снабжения - установление 
соотношения групп материалов: собственного производства, постороннего, 
поставки по требованию. При этом ассортиментный спектр включает их 
перечень по количеству и стоимости (АВС-анализ) и группировки по 
устойчивости их потребления (XYZ-анализ) [4, с. 50-52].  

По результатам анализа можно сделать выводы - позиции со стабильным 
потреблением и близким к нему должны изготавливаться и поступать на 
предприятие-потребитель от специализированного производителя.   

2. Проектирование логистического решения выбора технологии 
производства. Логистический подход к выбору технологии производства 
предполагает установление влияния постоянных и переменных затрат на 
величину заказа,  при какой величине заказа какая технология будет 
характеризоваться меньшими затратами.  

3. Проектирование логистического решения выбора поставщика. Для 
оценки поставщиков и их последующего выбора необходимо использование 
многокритериального подхода. Порядок работ следующий:  

- выбор систем возможных существенных критериев;  
- проверка на предмет конфликтности;  
- экспертная оценка значимости каждого критерия;  
- оценка поставщиков по выбранным критериям (по 10-ти балльной 

шкале);  
- расчет сводного критерия и выбор поставщика.  
4. Проектирование логистического решения относительно концепции 

транспортировки и складирования. В зависимости от ассортимента материалов 
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необходимо выбрать подходящий путь перемещения, транспорт, экономически 
целесообразные стратегии складирования. В общем виде решение этой 
логистической задачи выделяет несколько этапов:  

- классификация материалов по АВС / XYZ-анализом;  
- формирование распределительной матрицы поставок материалов 

сгруппированных по АВС / XYZ-анализом по транзитной и складской 
формам поставок;  

- формирование первоначального решения о необходимости 
складирования в зависимости от классификации и формирования 
окончательного решения;  

- выбор вида транспортных средств. 
5. Производственное планирование как объект логистических задач. 

Процесс планирования имеет целью ускорение процесса формирования заказа. 
Поэтому разделение его на партии соответствующих размеров, которые 
являются элементом формирования внутреннего заказа, имеет большое 
значение. По характеру производства заказ делится на 2 группы: на 
изготовление промежуточных продуктов, полуфабрикатов; на изготовление 
конечных в координации с планами сбыта.  

Расчеты по определению оптимальной партии запуска и их количества 
предусматривают:  

- формирование экономико-математической модели производственной 
себестоимости;  

- формирование экономико-математической модели расходов, вызванных 
изготовлением и хранением партии на складе;  

- формирование модели общих расходов на годовой заказ;  
- минимизация годовых общих расходов.  
6. Планирование оптимального размера заказа на материалы. Моделью 

прикладной теории логистики, что позволяет установить экономически 
целесообразный размер заказа является модель, критерием оптимизации 
которой принимается минимум общих затрат, состоящих из расходов на 
выполнение заказа, затрат на хранение запаса на складе.  

Реализация проектных логистических решений в функциональных сферах 
будет иметь экономические положительные последствия, влияние которых на 
уровень эффективности производства является прямым. 

Внедрение и использование логистических систем предполагает 
соответствующую технологию:  

- установление объемов и структуры расходов с выделением 
логистических затрат, их постоянной и переменной величины;  

- организация аналитической информации, учета мероприятий и расходов;  
- формирование целей и расчет системы плановых показателей по срокам и 

месту планирования;  
- составление планов для подразделений;  
- расчет и прогнозная оценка основных экономических показателей с 

установлением прогнозных отклонений.  
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Конкретизация указанных выше видов работ обретает свое значение при 
формировании стратегического планирования, которое предусматривает:  

- выбор базы планирования - цель, имеющийся потенциал, слабые 
стороны; 

- качественное и количественное выражение цели;  
- расчет основных параметров экономического роста;  
- стратегия логистики предприятия: изучение рынка, разработка товара, 

подготовка производства, снабжение, производство, сбыт;  
- обеспечение реализации логистической стратегии: инвестиции, МТЗ, 

обеспечение персоналом, финансами;  
- реализация стратегии развития: логистико-проекты; расходы; динамика 

финансово-экономических показателей: объем реализации, валовая 
прибыль, рентабельность производства, рентабельность производства на 
собственный капитал, производительность труда, доля затрат на 
реализованную продукцию, производственные запасы основных 
материалов, высвобождение оборотных средств [6, с. 9].  
Конечно, выбор и количество показателей могут быть существенно 

изменены в зависимости от особенностей швейного производства, 
поставленной для решения проблемы и других факторов.  

Качество логистической системы, эффективность ее внедрения можно 
оценивать показателем логистической эффективности.  

Рост экономического потенциала в силу эффекта взаимного усиления, 
синергетического эффекта является не простым, а синергетической суммой 
потенциалов и отличается от первой так называемым системным приростом 
или синергетическим эффектом системы.  

Выбор той или иной системы логистики осуществляется с учетом 
значения интегрального показателя ее эффективности. Критерий 
эффективности функционирования логистической системы заключается в 
максимизации прибыли на единицу логистических затрат при 100% 
выполнении договорных обязательств. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что эффективность деятельности логистической системы определяется ее 
вкладом в конечные результаты: чем больше результат всей системы 
управления при уменьшении затрат подсистемы, тем выше оценка ее 
эффективности.  

Для предприятий швейной промышленности, где материальные затраты 
достаточно высокие (более 60%), а заготовительные и сбытовые относительно 
малы, можно рекомендовать для оценки уровня эффективности логистической 
системы интегральный показатель. В общем виде интегральный показатель 
эффективности логистической системы есть не что иное как рентабельность 
затрат, как производная, следует из сопоставления эффекта и затрат, при 
определении эффективности [5, с. 28-30].  

Таким образом, логистические системы имеют определенную тенденцию 
к развитию, изменению, появлению новых решений в организации и 
практической деятельности швейных предприятий. Интегральный показатель 
эффективности логистической системы будет характеризовать ее влияние на 
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уровень эффективности работы предприятия. Необходимость внедрения и 
использования логистических систем на швейных предприятий, несомненна. 
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Необхідність розробки в умовах сьогодення сучасної концепції 
управління фармацевтичними підприємствами (ФП), головним чином, 
пов’язана з тим, що розгляд ФП лише як економічної системи, яка має за мету 
виробництво лікарських засобів та максимізацію прибутку, не відображає його 
цілісної суті. Без уваги залишається той факт, що сьогодні ФП – це ще й 
об’єкти процесу соціалізації, тобто така соціальна система, в межах якої 
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відбувається реалізація певних інтересів працівників, будь то процес 
заробляння коштів на самовідтворення, отримання необхідного захисту чи 
спілкування. Отже, кожне ФП слід розглядати як систему, в якій тісно 
перетинаються економічні та соціальні процеси, які впливають на його 
функціонування та розвиток [1, с.6; 2, с.3]. При цьому треба відзначити, що в 
управлінні ФП сьогодні значної уваги набуває саме соціальний бік економічних 
процесів, що значною мірою обумовлене як великою соціальною значущістю 
продукції, яку вони виробляють, так і новою роллю персоналу, який сьогодні 
стає їх головним активом в умовах необхідності розвитку його 
самоменеджменту в процесі побудови системи менеджменту якості, зростання 
творчого характеру праці, підвищення ролі корпоративної культури як джерела 
забезпечення надійності, прогнозованості поведінки ФП, його взаємодії з 
партнерами [3, с.75]. Це обумовлює необхідність розвитку соціально-
економічної моделі управління ФП та побудови механізму формування 
соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (СВФБ), який має 
відповідати умовам економічного стану України та враховувати галузеву 
специфіку.  

Головною метою формування системи СВФБ є задоволення потреб (як 
внутрішніх, так і зовнішніх по відношенню до ФП) людини як працівника, як 
споживача продукції, як особистості, яка співіснує з ФП в одному екологічному 
просторі. Завданням побудови системи СВФБ є розробка стратегії та 
рекомендацій розв’язання суперечностей, які виникають між продуктивними 
силами та виробничими відносинами, а саме: сприяння активізації дії не тільки 
економічних факторів виробництва, а й соціальних, таких як компетентність, 
професіоналізм персоналу, позитивний імідж; ефективне управління 
відтворенням людського капіталу; розвиток цінності нової культури ФП; 
сприяння кооперації інтелектуальної праці, розвиток самоменеджменту 
діяльності творчої людини; посилення СВФБ та створення на ФП клімату 
соціального партнерства. Для розвитку системи СВФБ та забезпечення 
стратегічних конкурентних переваг перед західними компаніями, які діють на 
фармацевтичному ринку України необхідним є розробка механізму її 
формування [4, с.14; 5, с.11]. 

Механізм формування СВФБ – це сукупність взаємопов’язаних підходів, 
методів, чинників, принципів, інструментарію, регулювання та відповідного 
забезпечення процесу створення ефективної системи соціальної 
відповідальності суб’єктів фармацевтичної галузі з метою реалізації їхньої місії 
щодо забезпечення населення якісними, безпечними, терапевтично дієвими та 
доступними за ціною лікарськими засобами з урахуванням інтересів всіх 
зацікавлених сторін. Механізм формування СВФБ включає декілька етапів, які 
під час взаємодії сприяють розвитку системи менеджменту якості на ФП (рис. 
1). 

Першим важливим етапом формування системи СВФБ є регулювання, 
яке включає міжнародний, національний, галузевий та ринковий рівень. На 
міжнародному рівні регулювання процесу формування СВФБ здійснюється 
системою міжнародних стандартів, на національному – чинним  
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Рис. 1. Механізм формування СВФБ (початок) 
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ЕТАП 2 
Визначення та деталізація складових забезпечення системи СВФБ
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                            потенціалу ФП (спроможності та готовності ФП 
                            до створення системи СВФБ та переходу до  
                            функціонування на засадах соціально-         
                            орієнтованого менеджменту. 
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Прийняття рішення щодо необхідності формування системи СВФБ 

Мотиви 
формування 

системи соціальної 
відповідальності  

ЕТАП 3 

Формування системи партнерських відносин  

Оцінка  
стейкхолдерів 

Оцінка впливу  
факторів зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища 

Визначення 
інтересів 

стейкхолдерів 
та ФП 

Забезпечення 
балансу 
інтересів 

Формулювання місії та 
цілей ФП і 

підпорядкування ним 
цілей формування 

СВФБ

Заходи із забезпечення прозорості та відкритості діяльності ФП для стейкхолдерів
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ЕТАП 6 
Пошук і розробка альтернативних варіантів управлінських рішень 

Принципи системи 
менеджменту якості 

Принципи формування 
системи СВФБ 

Принципи загального 
управління ФП

Е  ТАП 4
Структуризація системи СВФБ

Декілька варіантів формування системи СВФБ 

+ +

Визначення властивостей системи СВФБ

Екологічна Соціальна Економічна Якість  
складова складова складова лікарських засобів

Відкритість Цілісність  Динамізм Точність  Ефективність  

ЕТАП 8 
Прийняття управлінських рішень щодо формування системи СВФБ 

Реалізація прийнятих рішень

Система внутрішнього моніторингу 

Оцінка ефективності заходів, спрямованих на підвищення соціальної відповідальності 

Заходи з усунення негативних відхилень

ЕТАП 7 Аналіз інтегральної ефективності управлінських рішень 

Соціальна ефективністьЕкономічна Екологічна

Вибір найбільш ефективного варіанту формування системи СВФБ 

+ + 
Синергетичний ефект Бюджетна +

Е  ТАП 5 Визначення підходів, принципів, методів та інструментів  
формування системи СВФБ 

Принципи Методи Інструменти Підходи  

Оцінка гудвілу, регресійні, 
статичні й динамічні моделі, 

відстеження і прогнози, експертні 
опитування, математичні 

імітаційні моделі, розрахунок 
економічного, соціального, 
екологічного, бюджетного, 
синергетичного ефектів 

Процесний,  Участь у державних соціальних 
програмах, реалізація соціальних 
проектів та соціальних програм для 
персоналу та населення, розробка та 
удосконалення соціальної політики 
підприємства, створення екологічних 
проектів, благодійність, меценатство, 

спонсорство 

Принципи управління 
якістю, пропорційності, 

адекватності, 
узгодженості,  
адаптивності, 

ритмічності, керованості, 
безперервності, 
економічності 

комплексний, 
ситуаційний,  
системний 
підходи та їх  
поєднання 

ЕТАП 9 

Внутрішній контроль Зовнішня оцінка Визначення рейтингу ФП на рівні галузі, регіону

Оцінка результативності реалізації запропонованих заходів 

Складання та оприлюднення соціального звіту 
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Законодавством, на галузевому – комплексом належних практик, на ринковому 
рівні регулювання здійснюється  зміною кон’юнктури, що визначається 
зрушеннями у нозологіях, появою нових захворювань, зміною купівельної 
спроможності населення та ін. 

Підґрунтя другого етапу складає забезпечення системи СВФБ, яке 
включає ресурсну, нормативну, інформаційну та організаційно-методичну 
складові. Наявність необхідного забезпечення в достатньому обсязі у 
визначений період є основою успішного формування системи СВФБ з огляду 
на існування об’єктивних обмежень.  

Рівень забезпеченості процесу формування системи СВФБ визначається 
наявним фінансовим, трудовим, інноваційним та іншими видами потенціалу 
ФП. На даному етапі визначаються критерії «достатності» за кожною 
складовою забезпечення. ФП взаємодіють з різними стейкхолдерами, потреби 
яких значно різняться, тому необхідно визначити, які з них відповідають місії 
ФП, забезпечивши між ними баланс. Отже, формування системи партнерських 
відносин є третім етапом формування системи СВФБ. На даному етапі 
формулюються місія та цілі ФП і підпорядковані ним цілі формування СВФБ; 
визначаються  можливі партнери, сфери їх інтересів стосовно ФП; 
здійснюються заходи із забезпечення прозорості та відкритості діяльності ФП 
для стейкхолдерів. 

На четвертому етапі формування системи СВФБ визначаються складові 
соціальної відповідальності та її властивості як системи. Такими властивостями 
можна назвати цілісність, точність, відкритість, динамізм, ефективність. 
Властивість цілісності характеризує СВФБ як єдину цілісну систему елементів, 
відносин, ресурсів, інструментів тощо. Тому зміни, в одній частині механізму 
обов’язково впливатимуть на інші, що вимагає ретельного планування й 
урахування взаємодії складових. Точність передбачає своєчасне й адресне 
виконання поставлених завдань із відповідних напрямів. Така властивість 
з’являється при координованому управлінні елементами, правильному та 
своєчасному використанні відповідного інструментарію. Відкритість означає 
залежність від впливу зовнішнього середовища, та одночасно можливість 
впливати на зовнішнє середовище за допомогою соціальних проектів і програм. 
Властивість динамізму розуміє безупинний розвиток механізму в контексті 
розвитку як внутрішніх систем, так і в їх взаємозв’язку із зовнішнім 
середовищем. Ефективність системи СВФБ – це набуття ФП конкурентних 
переваг та додаткових зисків від взаємодії зі стейкхолдерами на взаємовигідних 
умовах. До складових СВФБ можна віднести якість лікарських засобів, 
соціальну, економічну та екологічну складову. 

На п’ятому етапі визначаються підходи, принципи, методи та 
інструменти формування системи СВФБ. Основними науковими підходами до 
формування системи СВФБ є процесний, комплексний, ситуаційний, системний 
та інші, які доповнюють один одного. До принципів механізму формування 
СВФБ належать: принципи управління якістю, пропорційності, адекватності, 
узгодженості, адаптивності, ритмічності, керованості, безперервності, 
економічності. Методами та формами реалізації СВФБ є участь у державних 
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соціальних програмах, реалізація соціальних проектів та соціальних програм 
для персоналу та населення, розробка та удосконалення соціальної політики 
підприємства, створення екологічних проектів, благодійність, меценатство, 
спонсорство та інші. Інструментами формування системи СВФБ є оцінка 
гудвілу, регресійні, статичні й динамічні моделі, відстеження і прогнози, 
експертні опитування, математичні імітаційні моделі, розрахунок економічного, 
соціального, екологічного, бюджетного, синергетичного ефекту та інші. 
Наступний шостий етап передбачає пошук і розробку альтернатив 
управлінських рішень, які відповідають основним принципам формування 
системи СВФБ, що визначають її зв’язок із системою менеджменту якості та 
системою загального управління ФП.  

Сьомий етап формування системи СВФБ – це логічне продовження 
процедури відбору ефективних управлінських рішень. Однак, на відміну від 
попереднього відбору, даний етап передбачає аналіз інтегральної ефективності 
управлінських рішень за відібраними показниками. 

Восьмий етап полягає у прийнятті рішень щодо формування системи 
СВФБ для конкретного ФП та забезпечення ефективності даного. 

На заключному дев’ятому етапі здійснюється оцінка результатів та 
контроль. Цей етап включає систематичну оцінку, що реалізовується як на рівні 
ФП, так і на рівні фармацевтичної галузі чи регіону. Результатом даного етапу є 
складання та оприлюднення соціального звіту. 

Впровадження запропонованого механізму формування системи СВФБ 
дозволяє: визначити та оцінити проблеми у сфері СВФБ; створити засади 
ефективного менеджменту якості; визначити сукупність ресурсів, що можуть 
бути спрямовані ФП на соціально-відповідальну діяльність; розробити 
ефективну систему управління соціально-відповідальною діяльністю; 
забезпечити створення системи партнерських відносин із стейкхолдерами; 
розробити загальну систему просування та запровадження принципів 
соціальної відповідальності на рівні фармацевтичної галузі. Запропонований 
механізм сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних ФП. 
Механізм дозволяє уникнути недоліків егоїстичного підходу до процесу 
формування системи соціальної відповідальності; він визнає врахування 
інтересів та потреб суспільства та їх узгодження з інтересами ФП, 
наголошуючи при цьому на довгострокових перевагах СВФБ. При цьому 
діяльність будь-якого ФП повинна, в першу чергу, орієнтуватися на виконання 
соціальної місії, яка полягає у забезпеченні населення якісними, ефективними 
та доступними за ціною лікарськими засобами. А вже доведення до суспільства 
важливості виконання місії, масштабів проведеної соціальної роботи шляхом 
оприлюднення соціальних звітів є запорукою довіри та підтримки ФП всіма 
стейкхолдерами, що як наслідок забезпечить високий рівень прибутковості ФП. 
Але слід зважати на те, що всі відносини ФП зі стейкхолдерами мають 
будуватись на засадах партнерства та взаємовигоди. Саме тоді можливим є 
досягнення максимальної інтегральної ефективності соціально-відповідальної 
діяльності. Механізм формування системи СВФБ дозволяє врахувати 
особливості запровадження даного підходу не лише на окремому ФП, а й 
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розробити загальну систему просування та запровадження принципів 
соціальної відповідальності на рівні фармацевтичної галузі через 
запровадження практики визначення рейтингу соціальної відповідальності ФП. 
Отже, перспективами наших досліджень є формування галузевої методики 
рейтингування ФП з урахування провідного вітчизняного та закордонного 
досвіду, розробка рекомендацій щодо створення системи соціальної звітності 
на ФП, стандартизація соціально-відповідальної діяльності ФП та розробка 
механізму рівневого соціального менеджменту діяльності суб’єктів 
фармацевтичної галузі. 
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РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ 
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Досліджено теоретико-методичні аспекти розробки політики управління фінансовими ресурсами в 
системі формування функціональної фінансової та загальної корпоративної стратегії підприємства роздрібної 
торгівлі. Визначено ключові підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства відповідно до 
ієрархічної структури стратегій. Розроблено систему формалізованих критеріїв оцінки агресивного, 
компромісного та консервативного підходів до управління фінансовими ресурсами на різних етапах їх 
трансформації в процесі формування, розміщення, використання та відтворення в торговельних 
підприємствах.  

 Ключові слова: політика управління фінансовими ресурсами, фінансова та корпоративна стратегія, 
підприємство роздрібної торгівлі. 

 

In article teoretiko-methodical aspects of working out of a policy of management by financial resources in 
system of formation of functional financial and general corporate strategy of the enterprise of retail trade are 
investigated. Key approaches to management of enterprise financial resources according to hierarchical structure of strategy 
are defined. The system of the formalized criteria of an estimation of aggressive, compromise and conservative 
approaches to management of financial resources at different stages of their transformation in the course of formation, 
placing, use and reproduction in trade enterprises is developed.  
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Дослідженню сукупності питань, пов’язаних з вивченням цілей, напрямів, 
принципів, критеріїв, форм, методів, інструментів проведення політики 
управління фінансовими ресурсами як складової загальної та фінансової 
стратегії підприємства, присвячено значну кількість наукових праць зарубіжних 
та вітчизняних вчених-економістів.  

Теоретико-методологічні та методичні основи формування стратегії та 
стратегічного управління підприємством закладено в працях відомих 
зарубіжних науковців И. Ансоффа [1], К. Ендрюса, А. Д. Чандлера. Подальший 
розвиток вони отримали в роботах А. Томпсона, А. Дж. Стрикленда [2],                 
М. Портера, Е. Майкла, Г. Джонсона,  К. Скулза та ін. Серед російських та 
українських авторів слід відмітити А.П. Градова, Р.А. Фатхутдинова [3],                 
Е.А. Уткина, О.С. Виханского, А.П. Міщенко [4], А.Н. Петрова [5] та ін. 

Питання розробки та реалізації фінансової стратегії та фінансової 
політики підприємства в системі фінансового менеджменту висвітлювали в 
своїх наукових працях зарубіжні економісти Л. Бернстейн [6], Е. Бригхем, М. 
Эргхардт [7], Д. Коліс, В. Монтгомери, Дж. К. Ван Хорн [8] та ін. Серед 
російських та вітчизняних вчених слід відзначити роботи таких авторів як                
І.О. Бланк [9], В.В. Ковальов [10], М.Н. Крейнина [11], А.А. Мазаракі [12],            
А.М. Поддєрьогін [13], Е.С. Стоянова [14], О.О. Терещенко, А.Д. Шеремет та ін. 

Критичний аналіз наукових джерел за вищезазначеною тематикою 
дозволив виділити ряд ключових положень щодо місця та ролі політики 
управління фінансовими ресурсами в системі стратегічного управління та 
фінансового менеджменту підприємства: 

- згідно з ієрархічною структурою декомпозиції стратегій, фінансова 
стратегія є складовою загальної стратегії підприємства і відноситься до рівня 
функціональних стратегій поряд з торговельно-виробничою, маркетинговою,  
науково-дослідною, інформаційною, управління персоналом тощо [3-5]; 

- процес формування фінансової стратегії в підприємстві включає такі 
етапи: визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 
дослідження зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового 
ринку; аналіз внутрішнього середовища (визначення сильних та слабких сторін) 
та діагностика фінансового стану; формування стратегічних цілей фінансової 
діяльності; конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами 
її реалізації; розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової 
діяльності; формування системи заходів щодо забезпечення реалізації 
фінансової стратегії; 8) оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії за 
основними параметрами [13]; 

- фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і 
фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів 
фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення [9-13];  

- фінансова політика формується за конкретними напрямами фінансової 
діяльності підприємства, має багаторівневий та багатоаспектний характер, 
включає такі основні структурні елементи: управління фінансовими ресурсами 
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підприємства (власним та позиковим капіталом); управління активами 
(необоротними, оборотними); управління інвестиціями (капітальними, 
фінансовими, портфельними); управління грошовими потоками (операційними, 
інвестиційними, фінансовими); управління формуванням та використанням 
прибутку та його складовими; управління фінансовими ризиками; антикризове 
фінансове управління тощо [12-14]. 

Таким чином, політика управління фінансовими ресурсами є складовою 
загальної корпоративної та функціональної фінансової стратегії, важливим 
напрямом фінансової політики підприємства (рис. 1). 

Слід відзначити, що в економічній науковій літературі процес управління 
формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів 
господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів є вихідним 
теоретичним положенням, на якому ґрунтується визначення сутності 
фінансового менеджменту. Система та процес управління фінансовими 
ресурсами – це базові поняття та основа функціонування фінансового 
менеджменту підприємства. 

В роботах, присвячених фінансовому менеджменту, переважно 
використовується термін «капітал», який на думку економістів є тією частиною 
фінансових ресурсів, що вкладені у засоби виробництва та робочу силу і 
приносять дохід (прибуток) суб’єкту господарювання, тобто є самозростаючою 
вартістю [9-14].  

 

 
 

Рис. 1. Місце політики управління фінансовими ресурсами як складової 
загальної корпоративної та функціональної фінансової стратегії підприємства 
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Таким чином, на основі вивчення та аналізу наукових джерел можна 
сформулювати основні положення, що стосуються ролі, мети, принципів та 
механізму проведення політики управління фінансовими ресурсами в системі 
фінансового менеджменту підприємства: 

- рівень ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 
залежить від організації ефективної цілісної системи управління фінансовим 
ресурсами, яка синтезує процеси прийняття й реалізації управлінських рішень, 
спрямованих на оптимальне формування, раціональне розміщення, ефективне 
використання фінансових ресурсів, розширене відтворення та нарощення 
фінансового потенціалу підприємства з метою досягнення поставлених ним 
стратегічних, тактичних і оперативних цілей; 

- метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності 
підприємства необхідним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний 
період часу відповідно до напрямів його розвитку, організація формування 
оптимальної структури з позиції умов ефективного та раціонального 
використання фінансових ресурсів, максимізація прибутку та підвищення 
ринкової вартості підприємства, забезпечення його стійкого функціонування і 
стабільного розвитку з урахуванням впливу чинників мінливого зовнішнього 
середовища; 

- управління фінансовими ресурсами підприємства ґрунтується на таких 
принципах: урахування перспектив розвитку фінансово-господарської 
діяльності підприємства; забезпечення відповідності обсягу залучених 
фінансових ресурсів обсягу сформованих активів; забезпечення оптимальності 
структури фінансових ресурсів з позиції ефективного їх використання; 
забезпечення мінімізації витрат щодо формування фінансових ресурсів із 
різних джерел; забезпечення високоефективного використання фінансових 
ресурсів під час господарської діяльності підприємства;  

- механізм проведення політики управління фінансовими ресурсами 
підприємства включає систему форм, методів, способів, важелів, інструментів, 
правового, нормативного та інформаційного забезпечення розробки й реалізації 
управлінських рішень, має певні цільові установки, спрямовані на вирішення 
таких ключових завдань: залучення загального обсягу коштів на найвигідніших 
для підприємства умовах; визначення оптимальної структури джерел 
фінансових ресурсів та напрямів їх розміщення; визначення методів 
раціонального використання фінансових ресурсів з метою отримання 
найкращих фінансових результатів; досягнення стійкого фінансового стану, що 
є підґрунтям подальшого ефективного розвитку підприємства.  

На нашу думку, ефективність проведення політики управління 
фінансовими ресурсами як складової фінансової стратегії, залежить від рівня  
інтеграції в ієрархічну структуру та процес розробки і реалізації відповідних 
корпоративної, конкурентної, функціональної та операційної стратегій 
торговельного підприємства. Політика та процес управління фінансовими 
ресурсами повинні відповідати місії, стратегічній меті, цілям та стратегічному 
вибору підприємства. З урахуванням цієї вимоги нами розроблено структурно-
логічну схему процесу формування та формалізації критеріїв політики  
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Рис. 2. Структурно-логічна схема процесу формування та формалізації критеріїв 
політики управління фінансовими ресурсами як складової фінансової та загальної 
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Умовні позначення до рис. 3.2: КФЛ – коефіцієнт фінансового левериджу;                
ВК – власний капітал; ПК – позиковий капітал; ДПК – довгостроковий 
позиковий капітал; КПК – короткостроковий позиковий капітал; НА – 
необоротні активи; ОА – оборотні активи; ПЧОА – постійна частина оборотних 
активів; ЗЧОА – змінна частина оборотних активів; ТрентК – темпи зростання 
рентабельності капіталу; ТОбК – темпи зростання коефіцієнту оборотності 
капіталу; ТТО – темпи зростання товарообороту; Кап ЧПр – рівень капіталізації 
чистого прибутку; Спож ЧПр – рівень споживання чистого прибутку. 
управління фінансовими ресурсами як складової фінансової та загальної 
стратегії підприємства роздрібної торгівлі (рис. 2). 

Таким чином, запропоновану автором структурно-логічна схему, 
побудовано з урахуванням ієрархічних рівнів декомпозиції стратегій 
підприємства, вимог ранжування, взаємозв’язку та підпорядкованості різних 
стратегій, в межах кожної із яких розроблено відповідний підхід до проведення 
політики управління фінансовими ресурсами як складової функціональної 
фінансової стратегії: агресивний (відповідає корпоративній стратегії зростання 
та наступальній конкурентній стратегії); компромісний (відповідає 
корпоративній стратегії стабілізації (обмеженого зростання) та поміркованій 
(поступальній) конкурентній стратегії); консервативний (відповідає 
корпоративній стратегії виживання та захисній конкурентній стратегії).  

В межах кожного із визначених стратегічних та функціональних підходів 
та у відповідності з конкретними етапами (стадіями) управління фінансовими 
ресурсами в процесі їх руху та трансформації на підприємстві, розроблено 
систему найбільш загальних основних формалізованих критеріїв: оцінки рівня 
ризику сформованої структури капіталу (коефіцієнту фінансового левериджу); 
підходу до фінансування активів; ефективності використання фінансових 
ресурсів (порівняння темпів зростання рентабельності та оборотності капіталу 
та темпів зростання товарообороту); рівня капіталізації та споживання чистого 
прибутку, які відповідають обраному підходу до проведення політики 
управління фінансовими ресурсами як складової функціональної фінансової та 
загальної корпоративної стратегії підприємства роздрібної торгівлі. 
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В статье описана последовательность разработки и реализации инвестиционной стратегии, которая 
включает этап стратегического инвестиционного анализа инвестиционной деятельности, стратегического 
инвестиционного планирования, реализацию инвестиционной стратегии и оценку ее эффективности. 
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In the article describes the sequence of elaboration and realization of the investment strategy, which includes 

stage strategic investment analysis of investment activity, strategic investment planning, realization of investment 
strategy and an assessment of its effectiveness. 

Key words: investment strategy, investment activities, the formation, implementation, stages. 
 

В условиях рыночной экономики инвестиционная стратегия является 
одной из основных стратегий предприятия, которая направлена на обеспечение 
основных направлений развития его инвестиционной деятельности путем 
формирования долгосрочных инвестиционных целей, выбора наиболее 
эффективных путей их достижения, своевременной корректировки 
направлений формирования и использования инвестиционных ресурсов в 
постоянно изменяющихся  условиях внешней среды. 

Формирование  инвестиционной   стратегии   является длительным и  
творческим  процессом,  который базируется на прогнозировании отдельных  
условий осуществления инвестиционной деятельности (инвестиционного  
климата) и конъюнктуры инвестиционного 
рынка в целом и в разрезе отдельных его сегментов.  

Сложность этого процесса заключается в том, что необходимо  
осуществлять   постоянный   поиск   и   оценку   альтернативных   вариантов  
инвестиционных решений,  с целью  обеспечения имиджа предприятия. 
Определенная сложность заключается   в том, что стратегия не является  
неизменной, нуждается  в постоянной корректировке  с учетом изменений  
внешних условий и новых возможностей роста. 
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2 этап        Стратегическое  инвестиционное  планирование 

3 этап  Реализация инвестиционной  стратегии 

4  этап    Оценивание эффективности реализации инвестиционной 
стратегии

Определение целей 

Разработка альтернатив инвестиционной  стратегии по избранным критериям 

Выбор рациональной инвестиционной  стратегии 

Формирование инвестиционного портфеля, обоснование инвестиционных программ, 
проектов, планов и источников их финансирования 

Обоснование критериев и системы показателей оценивания инвестиционной  стратегии

Организация процесса реализации стратегии 

- разработка корректировочных  мероприятий 

- корректирование  величины  стратегических  показателей  инвестиционной  деятельности 

Стимулирование персонала относительно выполнения инвестиционной стратегии

Корректировка инвестиционной стратегии  

Контроль выполнения инвестиционной   стратегии 

- сравнение текущих стратегических показателей с плановыми и выявление  отклонений 

- анализ отклонений и установление их причин  

1 этап Стратегический анализ инвестиционной деятельности 

Анализ  внешней среды Анализ  внутренней среды 
- стабильность среды -   конкурентные преимущества 

-  экономический потенциал - привлекательность отрасли 

Инвестиционный потенциал 

Рис.1. Методика формирования и реализации инвестиционной стратегии 
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Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной 
цели, инвестиционный процесс нуждается в управлении. Он базируется на  
инвестиционной стратегии, разрабатываемой с использованием различных 
финансово-экономических методов, которые в совокупности составляют 
научно-финансовую методику формирования инвестиционной стратегии 
предприятия. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия 
предусматривает  следующие этапы  (рис. 1): 

 стратегический анализ инвестиционной деятельности предприятия; 
 стратегическое инвестиционное планирование; 
 реализация инвестиционной стратегии; 
 оценивание эффективности реализации инвестиционной стратегии. 

Исходным пунктом формирования инвестиционной стратегии 
предприятия является общая стратегия развития. Инвестиционная стратегия 
должна согласовываться с ней  этапами и целями реализации. При этом 
инвестиционная стратегия выступает главным фактором обеспечения 
эффективного развития предприятия наряду с его общей стратегией. 

Формирование инвестиционной стратегии начинается с проведения 
стратегического анализа инвестиционной деятельности, в  процессе которого 
исследуются инвестиционная активность и эффективность  инвестиционной 
деятельности предприятия с целью выявления  резервов их роста. 

В процессе анализа  также  определяются  тенденции изменения 
основных показателей инвестиционной деятельности, которые способствуют  
выявлению закономерностей и особенностей развития ее параметров и 
определения степени влияния на них внешних и внутренних факторов.  В 
результате чего устанавливается уровень показателя инвестиционной 
привлекательности предприятия, то есть оценивается его инвестиционный 
потенциал. Для этого используеться  метод управленческого исследования 
предприятия, который основан  на изучениии  различных функциональных зон 
предприятия, которые обеспечивают развитие инвестиционного процесса, 
среди них: маркетинговые возможности расширения объема и   
диверсификации операционной (а соответственно и инвестиционной) 
деятельности; финансовые возможности  формирования  инвестиционных 
ресурсов; численность, специализацию и квалификационный состав персонала, 
который задействован в разработке и реализации инвестиционной стратегии;  
существующая на предприятии информационная база формирования  
альтернативных стратегических решений в области инвестирования; состояние 
организационной  структуры управления и инвестиционной культуры 1. 

Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее 
сложных задач управления предприятием. При этом процессе важно учитывать  
все аспекты экономической деятельности предприятия, начиная от 
окружающей среды, показателей инфляции, налоговых условий, состояния и 
перспектив развития рынка, наличия производственных мощностей, 
материальных ресурсов и заканчивая стратегией финансирования проекта 5. 
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На этом этапе предполагается, что планирование инвестиций, как и 
принятие инвестиционного решения, определяется целями, стоящими перед 
предприятием. По приоритетности первое место занимает прибыльность 
инвестиционного проекта. При накоплении предприятием значительных 
объемов внутренних финансовых ресурсов либо значительном удешевлении 
заемных средств критерии принятия инвестиционного решения могут быть 
пересмотрены в зависимости от стратегии и целей развития предприятия. Одно 
из ведущих мест в комплексе инвестиционных целей занимает рост 
предприятия, количественно выражаемый ежегодным увеличением оборота 
капитала, увеличением доли контролируемого рынка. К менее значимым 
инвестиционным целям можно отнести поддержание устойчивых 
коммуникаций с потребителями продукции, повышение производительности 
труда, разработку и выпуск новых видов продукции  3. 

Этот этап разработки  инвестиционной стратегии является одним из 
основных. Он включает поиск альтернатив решений поставленных 
стратегических инвестиционных целей, их соответствующую оценку с позиций 
внешних возможностей и опасностей, а также реального внутреннего 
инвестиционного потенциала и отбор наиболее приемлемых из них. Такой 
поиск альтернатив и выбор стратегии, ведется в отраслевом и региональном 
разрезе, по различным объектам стратегического управления, по реальным и 
финансовым инвестициям.  На основании критериев и сформированной 
системы показателей оценивания инвестиционной стратегии  производится 
выбор одного варианта из альтернативных стратегий и осуществляется его 
оценка. Далее формируется инвестиционный портфель, обосновываются 
инвестиционные программы, проекты и планы, а также источники 
финансирования инвестиционной деятельности предприятия в перспективном 
периоде. 
 Этап реализации инвестиционной стратегии  предопределен  заданиями 
долгосрочного и среднесрочного планирования инвестиционной деятельности и 
их  взаимной подчиненности 4.  Организация процесса реализации стратегии 
включает контроль  по выполнению, а также корректировке  инвестиционной 
стратегии. 

Именно на этапе реализации стратегии, предприятия сталкиваются с  
проблемой  разрыва между стратегическими целями и текущими действиями 
сотрудников, а также  между виденьем высшего руководства и инициативами, 
которые исходят  от  низшего уровня управления. Немаловажным здесь 
является стимулирование персонала относительно выполнения инвестиционной 
стратегии, ввиду того, что персонал рассматривается как основной ресурс, 
предопределяющий успешную деятельность предприятия на фоне усиления 
внимания к стратегическим вопросам управления.  

На четвертом этапе проводиться оценка эффективности реализации 
инвестиционной стратегии  на основе согласованности инвестиционной 
стратегии с общей стратегией развития, внутренней сбалансированности 
инвестиционной стратегии, ее согласованности с внешней средой, 
реализуемости инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного 
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потенциала, приемлемости уровня риска, связанного с реализацией 
инвестиционной стратегии, результативности инвестиционной стратегии. 

При положительных результатах оценки, разработанная инвестиционная 
стратегия, соответствующая избранным критериям и менталитету 
инвестиционного поведения, принимается к реализации 2. 

Таким образом, рассмотренная методика формирования и реализации 
инвестиционной стратегии предприятия позволит осуществлять отбор наиболее 
эффективных вариантов разработки и реализации инвестиционной стратегии с 
целью достижения конкурентных преимуществ, рационально использовать 
инвестиционные ресурсы предприятия, повышать эффективность его 
деятельности. 
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ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
У статті розглянуто та систематизовано складові аналізу виробничо-господарської діяльності 

підприємств будівельного комплексу. Обґрунтовано використання оцінки виробничо-господарської діяльності 
як інструменту, що визначає резерви та перспективи розвитку підприємств з урахуванням ринкових умов. 

Ключові слова: аналіз виробничо-господарської діяльності будівельного підприємства, ефективність 
застосування виробничих ресурсів,  ефективність операційної діяльності підприємства. 

 
The article reviews the components and systematized analysis of the economic activity of enterprises building 

complex. The application of evaluation of the economic activities as a tool that defines reserves and prospects of 
companies based on market conditions.  

Keywords: analysis of the economic activities of construction enterprises, efficiency of use of inputs, operating 
efficiency of the company. 

 

Сучасний політичний та економічний стан України свідчить про 
наявність важливих та складних проблем, зумовлений нестабільним зовнішнім 
середовищем, неефективною структурою і високою витратоємністю 
вітчизняного виробництва, зростанням цін на основні ресурси. Подолання цих 
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проблем потребує від підприємств пошуків шляхів та способів підвищення 
ефективності господарської діяльності. Особливо це стосується будівництва, 
що є потужною індустріальною галуззю матеріального виробництва, від обсягів 
і рівня розвитку якої значною мірою залежить подальший розвиток усіх інших 
галузей, забезпечення зростання економічного потенціалу і національного 
багатства країни. 

Слід зазначити, що існуючий стан будівельного комплексу 
характеризується високим споживанням ресурсів, палива та електроенергії, що 
є основною причиною зниження показників ефективності діяльності 
підприємств. Одним із шляхів контролю за ефективністю використання всіх 
видів ресурсів є проведення аналізу виробничо-господарської діяльності з 
метою пошуку резервів перспективного існування на ринку в умовах 
нестабільності та жорсткої конкуренції. Підвищенню ефективності діяльності 
підприємств будівельного комплексу присвячені наукові праці Н. Ю. Ширяєвої 
[1], яка розглядає необхідність розвитку комплексу маркетингу, як засобу 
перспективного зростання потоку покупців за умови використання 
будівельними підприємствами стратегії концентрованого маркетингу. У роботі 
В. Г. Гадецького та М. В. Іщенка досліджується ефективність реформування 
системи управління у будівництві та робиться наголос на використанні  більш 
мобільних та гнучких організаційних структур, що зумовлено ринковою 
трансформацією, яка відбувається сьогодні в економіці країни [2]. Проведений 
аналіз потенціалу будівельного комплексу авторами О. В. Шеліховою, О. Д. 
Гладкою, О. Ю. Андрєєвою дозволив виділити проблеми виробничо-
господарської діяльності будівельних підприємств, визначити методи 
проведення оцінки потенціалу та встановити пріоритетні напрями розвитку, 
серед яких, наголос пропонується зробити на розвитку інвестиційної діяльності. 
У роботах названих вчених розкритий сучасний стан будівельної галузі та 
визначені тенденції та перспективи розвитку будівельного комплексу України. 
Однак, постає необхідність проведення подальших досліджень з оцінки 
виробничо-господарської діяльності підприємств будівельного комплексу яка є 
основним інструментом визначення резервів та шляхів подальшого розвитку з 
урахуванням особливостей української економіки та національного 
законодавства. 

Метою статті є обґрунтування використання оцінки виробничо-
господарської діяльності будівельних підприємств як інструменту, який дає 
комплексну оцінку стану підприємства з можливістю пошуку, як резервів 
розвитку, так і визначення рекомендацій щодо вдосконалення виробничої 
політики підприємства. 

Будівельний комплекс складається із загальнобудівельних та 
спеціалізованих підприємств, організацій з виробництва будівельних 
конструкцій, деталей та матеріалів, науково-дослідних та проектних інститутів 
будівельного профілю, організацій з постачання та комплектації, що 
приймають участь в утворенні кінцевої будівельної продукції [4, с. 7]. Тому 
можна стверджувати, що підприємства будівельного комплексу 
характеризуються високою розгалуженістю ознак: розмірами; ступенями 
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спеціалізації і масштабами виробництва будівельної продукції та будівельних 
послуг, що надаються; методами організації виробництва і ступеня його 
механізації та автоматизації; організаційно-правовими формами і т.д. Не 
зважаючи на такий широкий спектр видів ознак, проведення оцінки виробничо-
господарської діяльності дозволяє встановити ефективність роботи 
підприємства і є завершальним етапом управлінської діяльності та загальним 
для всіх суб’єктів будівельного комплексу. На думку автора, економічна 
ефективність діяльності будь-якого підприємства повинна трактуватись як 
комплексна оцінка, яка відображає результат раціональності та якості 
використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) 
при виробництві товару чи послуг відносно витрачених коштів. Таке 
визначення робить акцент на економії та раціональності використання ресурсів. 
Саме цей напрям пропонується на даний час будівельним підприємствам як 
шлях до зменшення сукупних витрат, основну величину яких і становлять 
сировина, паливо та електроенергія. Проведення оцінки виробничо-
господарської діяльності є дієвим інструментом пошуку резервів і 
використання можливостей виробництва будівельних матеріалів та послуг.  

Метою проведення оцінки виробничо-господарської діяльності кожного 
підприємства є оцінювання рівня ефективності застосування виробничих 
ресурсів для виробництва і реалізації продукції, виявлення ефективності 
операційної діяльності підприємства [5, с.23]. Інформаційною базою такого 
аналізу є матеріали планових документів, дані бухгалтерського і статистичного 
обліку та звітності підприємства. Автором пропонується чітко розкреслити 
завдання які виконуються завдяки проведенню аналізу (рис.1). Такий підхід дає 
можливість використання аналізу виробничо-господарської діяльності як 
інструменту комплексної оцінки стану підприємства, можливості дослідити і 
визначити резерви у загальній і виробничій структурі підприємства, оцінити 
рівень застосування техніки та технології, ефективність кадрової політики та 
все це порівняти з витратами. Звісно, найбільш ідеальним є такий стан, коли 
отримання максимального прибутку забезпечує і більш високу рентабельність. 
Але необхідно визначати і слабкі місця для проведення своєчасних 
коригувальних заходів. Саме проведення оцінки виробничо-господарської 
діяльності є інструментом вимірювання ефективності використання всіх видів 
ресурсів і дає можливість визначити, як резерви, так і перспективи подальшого 
розвитку.  

Підсумовуючи вище розглянуте, можемо сказати, що подальший 
економічний розвиток будівельної галузі потребує пошуку нових шляхів, що 
забезпечать підвищення економічної ефективності будівельних підприємств. 
Відомо, що на величину прибутку впливають багато зовнішніх факторів, які 
виявляються в результаті вивчення ринку попиту та пропозицій, зміни потреб в 
продукції, пошуку споживачів виробленої продукції, знаходження сировини та 
послуг за вигідними цінами, виробництво ліквідної продукції з досягненням 
комерційного ефекту. Але підприємства будівельного комплексу повинні 
зосереджувати увагу не тільки на потребах і можливостях ринку та 
навколишнього середовища, але й на внутрішніх резервах та можливостях. 
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Саме використання аналізу виробничо-господарської діяльності у такому 
випадку є інструментом оцінки внутрішнього стану підприємства при 
прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.  

 досліджуються основні техніко-економічні показники 
структурних підрозділів (обсяги виробництва, чисельність, основні фонди, 
фонд оплати праці тощо); 

Аналіз загальної і 
виробничої 
структури 
підприємства 

 визначаються кількість і місцезнаходження окремих 
структурних підрозділів, зокрема допоміжних та обслуговуючих, 
оптимальність їхнього розташування, а також стан будівель і споруд; 

 проводиться експертиза доцільності відокремлення деяких 
підрозділів у процесі майбутньої реструктуризації; 

 визначаються основні види продукції, обсяги їх випуску і 
реалізації за попередні та звітний роки, а також прогнозні показники на 
наступні роки для кожного структурного підрозділу і для підприємства в 
цілому; визначається частка кожного виду продукції в загальному обсязі. 

 
Рис. 1. Визначення завдань аналізу виробничо-господарської діяльності 

підприємства [авторська розробка за джерелами 5, 6] 
 

Оцінювання рівня 
наявної технології 
виробництва 

 наявність сучасних передових 
технологій; 
 використання ноу-хау і 

власних інноваційних розробок; 
 використання автоматизованих 

систем управління. 

на циклічність технологічних 
процесів, їхню безперервність, 
повторне використання продуктів 
переробки (відходів), наявність 
науково обґрунтованих норм 
виготовлення продукції, серійність 
виробництва. 

Аналіз витрат на 
виробництво 

 ефективність планування собівартості і 
проводиться факторний аналіз відхилень факту від 
плану.  
 визначається сума витрат, не пов'язаних із 

виробничо-господарською діяльністю, у собівартості 
продукції.  
 аналізується фактична (у натуральному і 

вартісному виразі) наявність сировини, матеріалів, 
палива, купованих напівфабрикатів, інших товарно-
матеріальних цінностей, що не стосуються виробництва 
продукції.  

на питання 
правильності 
віднесення 
витрат на 
собівартість 
продукції і на 
валові витрати 
для 
оподаткування 

Рух основних 
фондів і 
амортизаційних 
відрахувань 

 показники завантаженості основних фондів,  
 зносу, 
 матеріало- і енергоємності,  
 прогресивності технологічних процесів. 

показники порівнюються з аналогічними 
показниками діяльності підприємств, найкращих у своїй 
галузі. 

на те, що потрібно 
виходити з того, що 
балансова вартість 
окремих майнових 
активів майже 
ніколи не дорівнює 
їхній реальній 
ринковій ціні. 

Майновий стан 
підприємства 

 дослідження коефіцієнтів зносу, 
оновлення, вибуття основних фондів; 
частки активної частини основних фондів у 
їхній структурі; 

Звернути увагу 

Звернути увагу 

Досліджуються тенденції змін: 
 незавершені капітальні вкладення і 

майно в оренді 

збільшення частки коефіцієнтів 
може негативно вплинути на 
результативність фінансової і 
господарської діяльності 
підприємства. На підставі 
результатів оцінювання визначають 
можливість їх реалізації (у тому 
числі в рахунок погашення 
заборгованості). 

Звернути увагу 

Звернути увагу 
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В процессе развития рыночной среды необходимым условием выживания 
и основой стабильного положения и развития предприятия является 
осуществление им эффективной инвестиционной политики, 
предусматривающий возможность маневрировать финансовыми ресурсами и 
путем эффективного их использования обеспечить непрерывность процесса 
производства и реализации продукции, на основе его постоянного расширения 
и обновления. Однако ряд факторов макроэкономического порядка в Украине 
не способствуют инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, 
углубляет кризисные явления в экономике. Современная инвестиционная 
деятельность предприятий характеризуется значительным сокращением 
объемов накоплений, уменьшением доли прибыли предприятий, которую 
направляют на расширение производства. Однако, несмотря на наличие 
кризисных явлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, все 
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же накапливается определенный опыт работы в условиях рынка, происходят 
процессы приватизации и реструктуризации, поиска новых эффективных 
механизмов управления, в том числе и инвестиционной деятельностью 
предприятия. 

Вопросы теории и практики инвестиций, инвестиционной деятельности, 
формирования источников ее финансирования и определение направлений 
инвестирования изучали зарубежные ученые Г. Александер, Г. Бирман, Д. 
Бейли, Д. Норткотт, У. Шарп, С. Шмидт и другие исследователи. Весомый 
вклад в теорию инвестиционной деятельности, оценки эффективности 
инвестиций и инвестиционной привлекательности предприятий, а также в 
управление финансовым обеспечением инвестиционного процесса сделали 
отечественные ученые: И.А. Бланк, В.П. Галушко, А.И. Гуторов, М.С. 
Герасимчук, С.А. Гуткевич, Т.В. Майорова, А.С. Музыченко, Г.М. 
Пидлисецкий, А.А. Преувеличение, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, В.П. Савчук, В. 
Федоренко, А.В. Чупис и другие ученые-экономисты. Но значительная часть 
вопросов, что позволит наиболее эффективно вкладывать финансовые ресурсы 
аграрных субъектов хозяйствования, еще остается не раскрытой, или нуждается 
в усовершенствовании.  

Эффективная деятельность предприятий в перспективе, обеспечение 
высоких темпов их развития и роста конкурентоспособности в условиях 
рыночной экономики зависит от уровня их инвестиционной активности и 
диапазона инвестиционной деятельности. Важное значение имеет 
рациональность использования привлеченных ресурсов. Отношения между 
субъектами инвестиционной деятельности требуют глубоких теоретических и 
практических знаний для эффективного осуществления различных видов 
инвестиционных ресурсов.  

Определение сущности инвестиций, как экономической категории, 
целесообразно рассматривать с точки зрения макро- и микроэкономики. Так, 
категорию «инвестиции» можно трактовать как: с точки зрения 
макроэкономики - инвестиции являются все виды ресурсов в виде 
возмещенных расходов на ранее осуществленные вложения и часть прироста 
добавленной стоимости, которые в совокупности обеспечивают непрерывность 
процесса расширенного воспроизводства; с точки зрения микроэкономики - 
инвестиции представляют собой вложения финансового, материального и 
нематериального капитала в объекты предпринимательской деятельности с 
целью его приумножения и  получение социального эффекта. Такой подход 
позволит уменьшить разногласия, которые присутствуют в существующих 
трактовках категории «инвестиции», и в полной мере отразить все ее составные 
элементы [2, с.134].  

Основными классификационными признаками инвестиций являются: 
объекты вложения, характер участия в инвестировании, мотивы и задачи 
осуществления, период инвестирования, форма собственности на 
инвестиционные ресурсы, региональная признак, направление действия и т.д. 
Согласно Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» под 
инвестиционной деятельностью понимается совокупность практических 
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действий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций. 
Формирование инвестиционных ресурсов является важной составляющей 
инвестиционной и общей финансовой стратегии предприятия, а также 
исходным условием осуществления инвестиционного процесса на всех его 
стадиях. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет 
собственных финансовых ресурсов инвестора (прибыли, амортизационных 
отчислений, денежных сбережений граждан и юридических лиц), одолженных 
финансовых средств инвесторов (облигационных займов, банковских и 
бюджетных кредитов), привлеченных финансовых средств инвестора (средств, 
полученных от продажи акций, паевых и других взносов граждан и 
юридических лиц), а также бюджетных инвестиционных ассигнований. В 
зависимости от вида средств существуют такие методы финансирования 
инвестиционной деятельности, как самофинансирование, акционирование, 
долговое финансирование, финансирование за счет дотаций, смешанное 
финансирование. Основной целью формирования инвестиционных ресурсов 
предприятия является удовлетворение потребностей в приобретении 
необходимых инвестиционных активов и оптимизация их структуры с позиций 
обеспечения эффективных результатов инвестиционной деятельности. 
Проблема формирования источников инвестиционной деятельности в Украине 
усиливается дефицитом инвестиционных ресурсов для структурной 
перестройки экономики. Это в свою очередь можно объяснить высоким 
уровнем инвестиционных рисков, которые не соглашаются ни отечественные, 
ни иностранные инвесторы. Пользуясь статистическим данным, можно 
проанализировать показатели инвестиционной деятельности в Украине за 
период 2010-2013 годов (табл. 1). Анализируя данные, следует вывод о том, что 
кризисная ситуация, которая сложилась в Украине, привела к большим потерям 
всех отраслей экономики. Одной из ведущих отраслей в Украине является 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, показатели инвестирования 
которого значительно уменьшились. Положительным в инвестиционной среде 
можно считать увеличение доли инвестиции в данную отрасль к общей сумме в 
экономику (7,7% в 2013 г.) [3]. 

Таблица 1 
Динамика инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 

 предприятий Украины, млн. грн. 
Вид деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экономика в целом 171091,9 238174,6 221784,5 239215,3 

Сельское хозяйство,  лесное хозяйство 12230,8 18182,6 16152,4 18652,6 

Инвестирование в сельское хозяйство в 
% к общей суммы инвестирования 

7,2 7,6 7,2 7,7 

Сельское хозяйство и связанные с ним 
услуги 

12105,9 17980,9 15256,3 17994,3 

Лесное хозяйство и связанные с ним 
услуги 

124,9 201,7 165,4 205,5 
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Инвестиционная деятельность сельскохозяйственных предприятий зависит от 
различных природно-климатических, социальных, экономических, финансовых 
и других особенностей отрасли. Успешная инвестиционная деятельность 
возможна при условии создания благоприятного инвестиционного климата, то 
есть среды, в котором проходят инвестиционные процессы. Оно формируется 
под влиянием политических, экономических, социальных и других факторов, 
определяющих условия инвестиционной деятельности в регионе и степень 
риска инвестирования. Параметрами оценки инвестиционного климата в 
стране, регионе, отрасли и предприятия выступают количественные и 
качественные характеристики их состояния и развития. В условиях 
реформирования отношений собственности и форм хозяйствования возникает 
острая необходимость исследования инвестиционного климата 
функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом региональных 
особенностей.  

Оценка процесса осуществления инвестиционной деятельности 
подтвердила отсутствие жесткой линейной последовательности его этапов, что 
вызвано особенностями структуры управления аграрных предприятий, 
размерами проектов, неполнотой и значительной стоимостью информации. 
Учет этих факторов позволяет объективно оценивать инвестиционную 
деятельность в сельском хозяйстве. Усовершенствование процесса вхождения 
внешних инвесторов в сельское хозяйство в современных условиях, связано с 
улучшением эффективности принятия решений по привлечению новых 
источников инвестиционных ресурсов владельцами хозяйств, определением 
направлений сотрудничества инвесторов и собственников земли и имущества, а 
также информационной поддержкой и правовой защитой сторон. 
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зРассмотрено маркетинг как идеологию, теорию и практику конкурентной борьбы, способ повышения 
конкурентоспособности экономических систем. Проанализировано влияние на формирование модели 
потребления национального покупателя таких инструментов маркетингового продвижения как реклама и 
паблик рилейшнз. Рекомендовано для обеспечения устойчивых конкурентоспособных позиций использование в 
хозяйственно-производственной деятельности национального производителя модели индивидуального 
маркетинга с социально-этическим форматом внедрения. 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, конкуренция, конкурентоспособность, паблик рилейшнз, 
реклама. 

The article considers marketing as an ideology, theory and practice of competitive activity, a way to improve 
the competitive power of economic systems. It has analyzed the influence of such tools of marketing promotion as 
advertising and public relations on the formation of consumption pattern of a national buyer. In order to provide stable 
competitive positions it is recommended to introduce individual marketing patterns with social and ethical 
implementation format in economic and industrial activity of national manufacturers. 

Key words: marketing, management, competition, competitive power, public relations, advertisement. 

 
Острота конкурентной борьбы в современных рыночных условиях, для 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности, требует применения 
производителем инструментов маркетингового содействия сбыту продукции.  
В работе [1 с.249] отмечено: «... если рассматривать маркетинг как идеологию, 
теорию и практику конкурентной борьбы, способ повышения 
конкурентоспособности экономических систем, можно сделать вывод, что в 
Украине не создано маркетинговой системы, которая бы охватывала все 
иерархические уровни управления». Для повышения конкурентоспособности 
национальной экономики маркетинг должен проникнуть в различные сферы 
жизни общества, а его не поставлено должным образом не только на 
микроэкономическом уровне в деятельности многих предприятий, маркетинг 
практически не нашел системного использования ни на мезоэкономическом 
уровне в деятельности региональных органов государственного управления, ни 
на макроэкономическом уровне в деятельности правительства.  

Главным принципом маркетинга является ориентация на потребителя и 
его потребности, их формирование и максимальное удовлетворение. Однако 
следует отметить, что в практике национального производителя не редкими 
являются случаи возникновения так называемой «маркетинговой 
близорукости», когда предприятие чрезмерно ориентируется на конкурентов и 
при этом фактически пренебрегает принципом маркетинга – фокусом на 
потребителя [2,3].  

Также в отечественной практике имеют место некоторые противоречия в 
применении производителями таких инструментов маркетингового 
продвижения как реклама и паблик рилейшнз. Паблик рилейшнз, дословно 
«связи с общественностью», представляет собой науку формирования 
общественного мнения, с целью установления двустороннего общения для 
выяснения общих представлений или интересов и достижение 
взаимопонимания и взаимосогласования. Однако несмотря на высокое 
призвание довольно часто паблик рилейшнз сводится к магии слова, как 
убеждению, формируя у потребителя модель поведения – разнообразие ради 
разнообразия, причем как отмечено [4,5] данная тенденция наблюдается в 
деятельности как отечественных производителей так зарубежных. Из этих 
наблюдений уместно заметить, что чрезмерно агрессивное направление на 
потребителя маркетинговых коммуникаций продвижения влияет на рост 
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консюмеризму (движение потребителей для защиты своих прав, в том числе по 
обеспечению соответствующего качества товаров (услуг) и честной рекламы). 
Консюмеризм, –  исходя из утверждения П.Друкера [6], – это позор маркетинга.  

Вышеизложенные несогласованности являются негативными 
проявлениями массового или так называемого «дикого» маркетинга. Слишком 
энергичное применение рекламы и других инструментов маркетингового 
продвижения не предусматривает адаптации предложения к желаемому спросу  
вместо того сводят спрос к требованиям уже сформированного предложения. 
Соответственно в своей деятельности предприятия придерживаются принципа: 
продаем то, что можем произвести. Однако как подтверждает практический 
опыт развитых стран, где имеет место беспрецедентный избыток товаров, 
производство, ради производства бессмысленно.  

Если в 90-х годах прошлого века, в период когда спрос превышал 
предложение, потребители постсоветского пространства отличались достаточно 
высокой степенью активности по подключению к процессу поиска 
необходимого товара, учитывая его номенклатурно-ассортиментный рост, то на 
сегодня потребитель несколько «пресытился» реализацией своего права на 
выбор. Поэтому, не взирая на то, что на отечественных просторах модель 
массового маркетинга на сегодня еще действует, завтра у нее уже нет.  
На смену массовому маркетингу приходит эра индивидуализма, которая 
предусматривает индивидуальный маркетинг. Эволюционный процесс развития 
маркетинга от массового маркетинга, через маркетинг в отношении отдельных 
сегментов рынка к индивидуальному, который представляет собой ядро 
маркетинга долгосрочных отношений. Потребитель представляет собой цель, 
ради которой разворачивается внутренняя и внешняя деятельность 
производителей, причем потребитель – это конкретное лицо, выступающее в 
социальном контексте как личность. 

Также следует отметить некоторые изменения в настроениях 
производителей в основном экономически развитых стран, которые дали 
движение социально-этическому направлению в маркетинге. 

Модель социально-этического маркетинга – явление самого последнего 
времени, предусматривающее необходимость удовлетворять потребности 
потребителей с учетом последствий относительно длительного благополучия 
каждого потребителя в частности и общества в целом. Отношение общества к 
бизнесу уже сейчас в основном формируется не на той информации, которая 
была представлена средствами рекламы или другими коммуникационными 
инструментами, а на основе опыта большинства людей как потребителей, 
рабочих или инвесторов. Соответственно этические нормы ведения бизнеса и 
корпоративная социальная ответственность будут отражать гражданскую 
позицию участников бизнеса, создавая при этом дополнительные конкурентные 
преимущества и условия лучшего отношения потребителей [7]. 

Следует учитывать, что у производителя нет шансов на успех как на 
внутреннем так и на внешнем рынках, если он не имеет целей, указаний, 
направлений со стороны менеджмента, которые определяют, к чему 
производитель нацелен, чего он хочет достичь своей деятельностью [8]. 
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Соответственно реализация главного принципа маркетинга во всех сферах 
производственно-хозяйственной деятельности осуществляется непосредственно 
через менеджмент. При исследовании организации как целостной социально-
экономической системы, по нашему мнению, соотношение маркетинга и 
менеджмента целесообразно рассматривать как части целого. Учитывая 
многоаспектность экономической глобализации, уместно будет отметить, что в 
конкурентной борьбе участвуют уже не только товары и технологии, но и типы 
менеджмента, и их элементы [9]. Поэтому подытоживая вышеизложенное, 
следует резюмировать – генеральная цель менеджмента должна формироваться 
на основе принципа, который имеет место в цивилизованном обществе, – 
прибыль всегда средство, а не цель. 

Вывод. Модель индивидуального маркетинга с социально-этическим 
форматом внедрения  - это, то направление, которое позволит национальному 
производителю обеспечить себе устойчивую конкурентоспособную позицию. 
Соответственно внедрение маркетинга в Украине как идеологии, теории и 
практики конкурентной борьбы, способа повышения конкурентоспособности 
на всех ее иерархических уровнях, учитывая евроинтеграционное направление 
развития, должно базироваться именно на этих требованиях современности. 
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Необхідною умовою розширеного розвитку аграрних підприємств, 
збільшення їх прибутковості та посилення стимулюючих мотиваційних 
факторів є підвищення ефективності виробничої діяльності. Проте нині 
спостерігаються такі негативні явища, як спад виробництва 
сільськогосподарської продукції, хронічні неплатежі, збільшення дебіторської 
заборгованості. Інфляція, диспаритет цін призвели до підвищення цін, а як 
наслідок, зростання собівартості продукції, погіршення фінансових показників 
підприємств, кризового становища аграрного виробництва та в цілому 
сільського господарства держави. Постає нагальна потреба у подоланні даних 
недоліків. Виникає необхідність у створенні, впровадженні і використанні 
системи інформаційного забезпечення, а саме, створення дієвої системи 
моніторингу діяльності аграрного сектору. Система моніторингу надасть змогу 
оперативно та своєчасно забезпечити апарат управління аналітичною 
інформацією, що сприятиме прийняттю своєчасних та необхідних рішень, та 
призведе до підвищення ефективності функціонування та 
конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств. 

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням теоретичних і 
практичних аспектів моніторингу розвитку аграрного сектору знайшли 
відображення в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених як А. Волосович, 
В. Галіцин, З. Герасимчук, Б. Данилишин, А. Джекобс, Р. Корд, Л. Лігоненко, 
Р. Манн, Ю. Мороз, С. Михальов, Є. Павлюк, В. Плиса, Г. Савицька, В. Савчук, 
В. Ситник, О. Соколова, В. Чепурко, А. Шеремет, Й. Шумпетер та інші. 
Незважаючи на широкий спектр питань, охоплених дослідженнями науковців 
багато питань побудови системи моніторингу з врахуванням особливостей 
ведення сільського господарства залишаються недослідженими. 

На думку В.М. Бондаренко, моніторинг є дієвим інформаційно-
аналітичним інструментом оцінки впливів факторів зовнішнього середовища на 
підприємство. Тобто, є механізмом визначення чутливості підприємства до дії 
зовнішніх умов [1, с.12]. Отже, інформація, отримана в процесі проведення 
моніторингу, є підставою для формування й прийняття управлінських рішень. 

Створення на підприємствах системи обов’язкового та систематичного 
моніторингу є невід'ємною частиною побудови системи управління з метою 
перетворення аграрних підприємств у передовий сектор економіки. Слід 
відмітити, прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах в 
основному здійснюються на основі даних бухгалтерського обліку. Проведення 
комплексного систематичного моніторингу супроводжується безліччю 
проблем, а частіше всього невисокою активністю, небажанням та намаганням 
управлінського персоналу уникнути будь-яких інновацій.   

Сучасний етап розвитку сільського господарства можна охарактеризувати 
як період аграрних перетворень. Це, насамперед, пов'язано з різноманіттям 
організаційно-правових форм господарювання та права власності на землю та 
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інші засоби виробництва. Проаналізуємо тенденцію розвитку аграрних 
підприємств України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількість та структура сільськогосподарських підприємств України за 

організаційно-правовими формами господарювання  
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 
Організаційно-правові 
форми підприємств 

од % од % од % од % од % 
Всього підприємств 57152 100,0 56493 100,0 56133 100,0 55866 100,0 55630 100,0 
в тому числі:           
Господарські 
товариства 

7819 13,7 7769 13,8 7757 13,8 8121 14,5 8245 14,8 

Приватні 
підприємства 

4333 7,6 4243 7,5 4140 7,4 4183 7,5 4095 7,4 

Виробничі 
кооперативи 

1001 1,7 952 1,7 905 1,6 856 1,5 809 1,5 

Фермерські 
господарства 

42101 73,7 41726 73,8 41488 73,9 40732 72,9 40752 73,2 

Державні 
підприємства 

345 0,6 322 0,6 311 0,6 294 0,5 269 0,5 

Підприємства інших 
форм господарювання 

1553 2,7 1481 2,6 1532 2,7 1680 3,1 1460 2,6 

 
За останні п’ять років спостерігається поступове зниження кількості 

підприємств аграрного сектору. У 2013 р. виробництвом сільськогосподарської 
продукції займалося майже 56 тис. підприємств різних організаційно-правових 
форм господарювання, що на 2,7 % менше, порівняно з 2009 р. Серед 
сільськогосподарських підприємств найбільшого поширення на селі одержали 
фермерські господарства, на долю яких у 2013 р. припадає 73,2 % від загальної 
кількості аграрних підприємств. Як відмічається в наукових дослідженнях 
Інституту аграрної економіки, з чим погоджуємося і ми, переваги фермерської 
форми господарювання незаперечні [2, с.4], оскільки розвиток їх не самоціль, 
не бажання бути схожими на інших, а вимога, зумовлена входженням 
економіки України в ринкове середовище [3, с.10]. Проте, значна частина 
сільськогосподарських підприємств з певних причин не можуть виробляти 
конкурентоспроможну продукцію, як наслідок аграрний сектор стає збитковим 
і аграрні товаровиробники змушені відмовлятися від здійснення виробничої 
діяльності. В результаті чого в Україні збільшується об’єм імпорту 
сільськогосподарської продукції, що знижує рівень захисту вітчизняного 
сільсгоспвиробника та аграрного сектору вцілому. 

Важливим та обов’язковим є моніторинг земель сільськогосподарського 
призначення, що є складовою частиною державної системи моніторингу 
довкілля. Земля є найважливішим ресурсом аграрного виробництва, ефективне 
й раціональне її використання позитивно впливає на кінцеві результати 
господарювання. Незаперечним є те, що від розміру аграрних підприємств 
залежить ефективність їх виробництва. Оскільки розмір господарства 
формується таким чином, щоб забезпечити раціональніше використання 
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основних засобів, повну зайнятість трудових ресурсів протягом року та 
гарантувати найбільшу віддачу на одиницю вкладеного капіталу.  

У 2013 р. підприємства аграрного сектору України використовували 
близько 20,4 млн.га сільськогосподарських угідь [4]. Більше половини цих угідь 
(11,2 млн.га), зосереджено в господарських товариствах, 15,6 % – у приватних 
підприємствах, 3,2 % – у виробничих кооперативах, 20,4 % – у фермерських 
господарствах, 2,5 % – у державних підприємствах, 6,7 % – у підприємствах 
інших форм господарювання. Із загальної кількості підприємств 47,5 тис. 
мають сільськогосподарські угіддя. З них 67,7 % підприємств мають площу до 
100 га, 15,3 % – від 100 до 500 га, 5,6 % – від 500 до 1000 га, 5,3 % – від 1000 до 
2000 га, 6,1 % – понад 2000 га. У 2013 р. середній розмір аграрного 
підприємства становив 395,5 га сільськогосподарських угідь. Все це є 
свідченням використання і навантаження на сільськогосподарські землі, а в 
деяких районах навіть їх виснаження, що вимагає проведення вчасного 
моніторингу земель для проведення заходів поліпшення і відновлення 
родючості грунту. 

За останні роки в Україні найбільш інтенсивно розвивалась галузь 
рослинництва. Основними сільськогосподарськими культурами регіону є 
зернові, цукрові буряки, льон-довгунець, ріпак, картопля та овочі. 

Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 
2013 р. становила 19,8 млн.га, та порівняно з 2012 р. збільшилась на 1,6 %. 
Переважну частку посівів займали зернові (60,3 %) та технічні культури 
(34,0 %). 

У 2013р. виробництвом зернових і зернобобових культур займались 
37,2 тис. аграрних підприємств, соняшнику – 22,7 тис., цукрових буряків – 
0,9 тис., сої – 7,7 тис., ріпаку озимого – 5,0 тис. підприємств. Ними вироблено 
49,7 млн.т зернових і зернобобових культур, у середньому урожайність 
становила 43,0 ц/га, 9,4 млн.т соняшнику (22,8 ц/га), 9,1 млн.т цукрових буряків 
(419,4 ц/га), 2,6 млн.т сої (20,7 ц/га), 2,2 млн.т ріпаку озимого (24,1 ц/га). Слід 
зазначити, 2,5 тис. виробників зернових і зернобобових культур з обсягом 
виробництва понад 5,0 тис.т кожний отримали з одного гектара по 54,8 ц 
збіжжя проти 30,3 ц в аграрних підприємствах з обсягом виробництва до 
5,0 тис.т.  

У 2013 р. було зібрано соняшнику 11,1 млн.т. (у вазі після доробки), або 
на 31,8 % більше проти 2012 р., що зумовлено підвищенням урожайності 
культури на 5,2 ц/га, або на 31,5%. Цукрових буряків, призначених для 
переробки було зібрано на 41,5% (10,8 млн.т) менше порівняно з 2012 р., 
оскільки було скорочено площу збирання на 39,7 %. За рахунок розширення 
зібраних площ (у 1,8 р.б.) та збільшення урожайності на 1,6 ц (на 7,3 %) ріпаку 
вирощено 2,4 млн.т. Сої зібрано 2,8 млн.т., що на 15,1 % більше ніж в 2012 р. 
(за рахунок зростання урожайності на 3,4 ц/га або на 19,9 %). 

Проте, слід зазначити, що урожайність сільськогосподарських культур в 
2012 р. в Україні була набагато меншою ніж в інших європейських державах [4] 
(табл. 2). 
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Найвищу урожайність зернових та зернобобових в 2012 р. отримали 
аграрії Франції - 74,4 ц/га, в Україні даний показник в 2,4 раза менший 
(31,2 ц/га), проте більший на 2,8 ц/га ніж в Іспанії (28,4 ц/га). Найвищу 
урожайність картоплі отримали сільгоспвиробники США - 458,2 ц/га, в Україні 
лише - 161,0 ц/га (в 2,8 разів менша). Урожайність плодів, ягід та винограду на 
українських підприємствах вища на 7,1 ц/га ніж в Данії (77,5 ц/га).  

Таблиця 2 
Урожайність сільськогосподарських культур аграрних підприємствах України 

та інших країн світу в 2012 р. 
Сільськогосподарська культура, ц/га  

Держава Зернові та 
зернобобові 

Картопля 
Овочі та баштанні 

культури 
Плоди, ягоди та 

виноград 
Україна 31,2 161,0 185,4 84,6 
Австрія 60,9 305,2 411,6 147,7 
Великобританія 60,6 305,6 197,5 127,5 
Данія 63,0 421,3 272,4 77,5 
Іспанія 28,4 293,5 392,9 90,9 
Канада 33,7 310,2 258,2 87,2 
Німеччина  68,5 447,6 343,7 144,0 
Польща 36,8 243,8 312,4 92,5 
США 58,5 458,2 325,4 233,3 
Франція 74,4 411,1 229,6 88,1 
Швейцарія 50,6 411,0 264,9 193,6 

 
Моніторинг галузі стану тваринництва є невід'ємною складовою системи 

ефективного господарювання підприємств аграрного сектору. На 1 січня 
2014 р. аграрії утримували 1437,5 тис. голів великої рогатої худоби, що на 
69 тис. голів (4,6 %) менше порівняно з початком 2013 р. Поголів'я корів 
зменшилося на 1,7 % та становило 565,4 тис. голів відповідно. Поголів'я свиней 
порівняно з початком 2013р. збільшилося на 9,1 % і становило 3878,9 тис. голів. 
Поголів'я птиці всіх видів – зросло на 12,0 %, або на 14,2 млн. голів і становило 
132,1 млн. голів. У структурі поголів’я птиці майже 98% загальної чисельності 
припадає на курей та півнів.   

У 2013 р. в аграрних підприємствах майже дві третини поголів’я великої 
рогатої худоби утримувалось підприємствами, в яких чисельність стада 
становила 500-2999 голів (888 сільгосппідприємства, або 25,3 % кількості 
підприємств, що вирощували велику рогату худобу); 64 % поголів’я свиней 
утримувалась на підприємствах із чисельністю стада понад 5 тис. голів (148 
підприємств, або 4,5 %); 97,9 % птиці всіх видів – із чисельністю понад 50 тис. 
голів (178 підприємств, або 27,5 %). Отже, основне поголів’я худоби та птиці 
зосереджено на великих аграрних підприємствах. 

Виробництво м'яса (в забійній вазі) у 2013 р. становило 1441,1 тис.т, що 
на 13,4 % більше порівняно з 2012 р. У структурі виробництва м’яса 
сільськогосподарськими підприємствами найбільшою залишається питома вага 
м'яса птиці всіх видів (67,1% загального обсягу). У 2013 р. відбулося зростання 
виробництва молока і становило 2,6 млн.т, що на 1,9 % більше порівняно з 
2012 р.  
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Отже, можна спостерігати позитивні зміни в галузі тваринництва. Проте 
результати господарювання вітчизняного аграрного сектору є нижчими ніж в 
інших державах. Наприклад, в 2012 р. середньорічний удій молока від однієї 
корови в Україні складав 4361 кг, в тей час як в Австрії - 6418 кг, 
Великобританії - 7684 кг, Данії - 8529 кг, Іспанії - 7471 кг, Канаді - 8817 кг, 
Німеччині - 7280 кг, Польщі - 5189 кг, Франції - 6583 кг, Швейцарії - 6905 кг. 
Нижчі показники урожайності сільськогосподарських культур та 
продуктивності тварин є причиною імпорту сільськогосподарської продукції в 
Україну.   

У 2013 р. було імпортовано сільськогосподарської продукції і 
продовольства на 8,2 млрд.дол. (на 0,7 млрд.дол. більше, ніж у попередньому 
році) [4]. На продукцію рослинництва припадає 32,6 % всього імпорту 
сільськогосподарської продукції та продовольства.  

Загальний обсяг імпорту м’яса та їстівних субпродуктів у 2013 р. 
становив 628,6 млн.дол. і зменшився проти 2012 р. на 12,9 %. У загальній 
вартості імпорту м’яса та їстівних субпродуктів 61,8 % припадало на поставки 
свинини (388,6 млн.дол.), 16,2 % – м’яса та їстівних субпродуктів свійської 
птиці (101,6 млн.дол.), 10,8 % – сала, свинячого жиру і жиру свійської птиці 
(67,7 млн.дол.), 8,6 % – субпродукти їстівні великої рогатої худоби 
(54,3 млн.дол.). Обсяг імпорту молока і молочної продукції у 2013 р. зріс проти 
2012 р. на 35,5 % і становив 241,8 млн.дол. Основними імпортними молочними 
продуктами залишаються сири, масло вершкове та інші жири, вироблені з 
молока. Так, за 2013 р. сирів усіх видів імпортовано 19,3 тис.т на 111,3 млн.дол. 
(46 % вартісного обсягу), масла вершкового та інших жирів з молока - 14 тис.т 
на 67,4 млн.дол. (27,9 %). Отже, в Україну імпортується значна частина 
сільськогосподарської продукції, оскільки вітчизняні агровиробники не взмозі 
забезпечити потреби країни в необхідній продукції та вона не завжди є 
конкурентоспроможною.  

Враховуючи тенденції розвитку сільського господарства європейських 
держав, що характеризуються високими показниками, зберігається потреба у 
підвищенні ефективності функціонування та конкурентоздатності вітчизняного 
аграрного сектору. Якісна та своєчасна організація моніторингу економічних 
показників аграрних підприємств допоможе суб’єктам господарювання 
пристосуватись до умов невизначеності та непрогнозованої ринкової 
кон’юнктури. Моніторинг потрібно здійснювати як на рівні держави, так і на 
рівні підприємства. Система моніторингу як інструмент інформаційного 
забезпечення допоможе керівництву здійснювати об’єктивну фінансову оцінку 
сильних та слабких сторін підприємства, та дозволить попередити негативні 
тенденції та кризові ситуації. В рослинництві систему моніторингу потрібно 
проводити за етапами здійснення робіт по кожній культурі, а в тваринництві за 
виробничими та віковими групами тварин. 
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СИНЕРГІЗМ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглянуто синергізм у системі стратегічного управління підприємства, побудовано модель системи 
стратегічного управління, спрямовану на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства 
через досягнення синергічного ефекту, та визначено синергічний ефект від застосування синергічного підходу 
для всієї системи стратегічного управління і її складових підсистем зокрема. 

Ключові слова: синергізм, синергічний ефект, стратегічне управління. 
 
Synergism of enterprise strategic management system is considered, the model of strategic management system 

aimed tо ensure a high level of competitiveness of an enterprise through achieving a synergistic effect is constructed, 
and the synergistic effect of the synergetic approach use in strategic management system the whole and its component 
subsystems in particular is identified. 

Key words: synergy, synergistic effect, strategic management. 

 
На сьогодні першочерговим завданням перед вітчизняною економічною 

наукою постає обґрунтування науково-методологічних засад стратегічного 
управління гармонійним розвитком підприємств у складних умовах 
невизначеності, непередбачуваності та динамізму зовнішнього середовища. 
Науковцями проводяться численні дослідження системи стратегічного 
управління в цілому та окремих її складових, формуються відповідні концепції. 
Однак вони не враховують на належному рівні кардинальні зрушення, що 
спостерігаються у парадигмі наукового пізнання, а також нові методологічні 
орієнтири і підходи. Саме тому актуальності та значимості набуває пошук 
якісно нових концептуальних точок зору стосовно стратегічного управління 
розвитком підприємства. 

Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності 
підприємства, що дає змогу за умов нестабільного, швидкозмінного середовища 
встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями 
підприємства та приводити їх у відповідність з останніми, розробляючи і 
реалізуючи систему стратегій («стратегічний набір») [6, с. 25]. 

Метою стратегічного управління є побудова такої динамічної системи, 
яка давала б змогу забезпечувати своєчасне і раціональне визначення місії, 
цілей, та формування і реалізацію ефективного стратегічного набору для їх 
досягнення, розробку і виконання системи планів (як інструментів реалізації 
стратегічних орієнтирів), удосконалення функціонування підприємства та його 
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окремих підсистем, що забезпечує динамізм, адаптованість і конкуренто-
спроможність розвитку в довгостроковій перспективі [6, с. 28].  

Методологічною основою стратегічного управління є системний підхід, 
згідно з яким організацію характеризують такі особливості: змінність окремих 
її параметрів; унікальність і непередбачуваність поведінки системи в 
конкретних умовах; здатність змінювати структуру та формувати варіанти 
поведінки, протистояти руйнівним тенденціям, адаптуватися до зміни умов; 
прагнення до формулювання цілей усередині системи [3, с. 31]. 

Однією з найбільш перспективних і багатообіцяючих у методологічному 
плані дослідницьких платформ, що реалізує міждисциплінарну філософію і 
розвиває нову парадигму теорії систем, є синергетика, або теорія 
самоорганізації [5, с. 202]. 

Термін «синергетика» походить від грецького слова, яке означає «діючий 
разом». Синергія (від грец. Synergos – (syn) разом; (ergos) діючий, дія) – це 
сумуючий ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше 
факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у 
вигляді простої їх суми [4]. 

Синергетика формує нову матрицю бачення систем різної природи як 
складноорганізованих об’єктів і розглядає рушійні сили, механізми і 
закономірності еволюційних процесів. Її основу становить явище 
самоорганізації, яке полягає у формуванні впорядкованих макроскопічних 
структур шляхом колективної взаємодії мікроскопічних елементів за 
відсутності впорядковуючого впливу ззовні [5, с. 202]. 

У широкому сенсі синергетичний менеджмент, або концепція 
організованої синергії в управлінні підприємствами, – це система науково 
обґрунтованих уявлень про закономірності розвитку підприємств як складних 
відкритих нелінійних нерівноважних виробничо-економічних систем шляхом 
формування і функціонування механізмів їхньої внутрішньої самоорганізації.  
У вузькому розумінні синергетичний менеджмент розглядає умови й фактори 
організації позитивної синергетичної взаємодії окремих елементів і підстем  
з виникненням кооперативних ефектів на різних рівнях і у різних сферах 
діяльності підприємств для прискореного зростання їх ефективності [5, с. 203]. 

Синергія виникає за рахунок таких взаємозв’язків (горизонтальних та 
вертикальних) у внутрішньому середовищі організації, які є або можуть стати 
вагомими факторами для забезпечення реалізації місії, виживання, 
конкурентоздатності за існуючих умов зовнішнього середовища. Вона залежить 
від співвідношення між можливостями (потенціалом) організації, структурами 
організації (система елементів та зв’язків) та умовами, що створює зовнішнє 
середовище [2, с. 58].  

У сучасній управлінській літературі поняття «синергії», «синергізму» та 
«синергічного ефекту» часто ототожнюються. Але для ясності ці поняття треба 
розділяти. Синергія або синергізм є особливі властивості організації, що 
забезпечують якісно відмінні типи поведінки, які вона набуває за рахунок 
організації нелінійних динамічних взаємозв’язків між внутрішніми елементами 
та організацією і її зовнішнім середовищем. Наслідком синергії є створення 
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специфічних режимів об’єднання елементів організації, що забезпечують 
досягнення цілей її діяльності, що є неможливим за відсутності таких 
взаємозв’язків. Під синергічним ефектом слід розуміти зміну кількісних 
(економічних, фінансових, ринкових) та якісних показників діяльності 
організації, що відбуваються під впливом синергії. Синергічний ефект виникає 
лише за умови створення системних зв’язків між стратегічним та лінійним 
управлінням в організації [2, с. 58-59]. 

Науковці розглядають синергізм у стратегічному менеджменті як 
ефективну взаємодію елементів певних підсистем системи стратегічного 
управління підприємства, найчастіше в літературних джерелах описують 
синергізм взаємодії стратегічних зон господарювання, синергізм стратегій, що 
входять до «стратегічного набору» підприємства, синергізм розподілу і 
використання ресурсів, синергізм стратегічного потенціалу підприємства, 
торгівельний, операційний, інвестиційний та управлінський синергізм та ін. 
Проте синергізм системи стратегічного управління, є більш широким поняттям, 
яке поєднує вищеназвані складові зокрема. 

Систему стратегічного управління на підприємстві необхідно розглядати 
як інструмент забезпечення високого рівня конкурентоспроможності шляхом 
здійснення послідовних, взаємозалежних та взаємообумовлюючих етапів 
стратегічного управління, таких як: визначення місії підприємства, концепцій 
його розвитку, цілепокладання (цільова підсистема); аналіз внутрішнього і 
зовнішнього середовища та рівня конкурентоспроможності «стратегічного 
набору» підприємства (підсистема стратегічного аналізу); підсистема 
формування конкурентоспроможного «стратегічного набору», який в 
подальшому реалізується через взаємодію системи менеджменту, потенціалу 
підприємства та сформованих у результаті їх взаємодії конкурентних переваг 
(підсистема реалізації «стратегічного набору»); підсистема стратегічного 
моніторингу; підсистема коригування цілей та «стратегічного набору». При 
цьому високий рівень конкурентоспроможності підприємства забезпечується в 
результаті застосування синергетичного підходу до формування та 
запровадження системи стратегічного управління на підприємстві та 
досягнення синергетичного ефекту зокрема. 

На основі вищерозглянутого побудуємо модель системи стратегічного 
управління, спрямовану на забезпечення високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства через досягнення синергічного ефекту (рис. 1). 

Синергічний ефект виявляється як у результаті гармонійного розвитку 
всієї системи стратегічного управління підприємства через оптимальну 
злагоджену взаємодію її взаємоузгоджених складових підсистем, так і через 
синергізм окремих елементів. Так, зокрема, синергічний ефект від застосування 
синергічного підходу для всієї системи стратегічного управління передбачає 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства через 
досягнення сумарного комплексного ефекту – соціального, економічного, 
екологічного, врахування інтересів усіх суб’єктів ринку та, як наслідок, 
задоволення матеріально-духовних потреб сьогодення і гармонізації людини з 
природою та у суспільстві. 
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Рис. 1. Модель системи стратегічного управління, спрямована на забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності підприємства через досягнення синергічного ефекту 
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Разом з тим синергічний ефект для окремих підсистем системи 
стратегічного управління підприємства полягатиме у наступному: 

- для цільової підсистеми – у формуванні науково обґрунтованої 
адекватної та актуальної місії підприємства, змістовному обґрунтуванні на її 
основі концепції розвитку та визначенні взаємоузгоджених, однозначних, 
конкретних і досяжних цілей, вимірюваних, спрямованих на високий результат 
і таких, які б відображали зміст діяльності; 

- для підсистеми стратегічного аналізу – в отриманні реальних показників 
та характеристик розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ із прогнозом 
тенденцій розвитку та змін основних параметрів їх функціонування, а також 
адекватною оцінкою рівня відповідності наявного «стратегічного набору» 
останнім, за результатами яких формується «стратегічний набір» підприємства; 

- для підсистеми формування конкурентоспроможного «стратегічного 
набору» – в оптимальному поєднанні взаємоузгоджених і взаємодоповнюючих 
стратегій підприємства, адекватних його сформованому потенціалу та стану 
зовнішнього середовища, спрямованих на досягнення поставлених цілей 
розвитку й адаптивних до змін; 

- підсистема реалізації «стратегічного набору» – у створенні ефективних 
механізмів забезпечення реалізації сформованого «стратегічного набору» 
(організаційного, фінансового-економічного, соціально-психологічного, 
інформаційно-аналітичного), зокрема формування та адаптація організаційної 
структури управління і організаційної культури до змін;  

- підсистема стратегічного моніторингу – забезпечення постійного 
систематичного контролю та відстежування змін стану зовнішнього і 
внутрішнього середовища, реалізації процесів стратегічного управління із 
встановленням та визначенням відхилень від запланованого результату, 
зокрема відслідковування окремих показників таких відхилень та внесення 
пропозицій до їх усунень; 

- підсистема коригування цілей та «стратегічного набору» – у швидкому й 
ефективному реагуванні на відхилення від запланованих параметрів розвитку 
підприємства та їх усуненні. 

Суттєво зростає значення стратегічного моніторингу та системи 
комунікацій, які відповідно, забезпечують постійну діагностику стану системи 
стратегічного управління підприємства, зворотниій зв’зок і взаємозв’язок 
підсистем та окремих їх елементів, що в кінцевому результаті збільшує 
синергічний ефект. 

Також підвищується роль взаємодії менеджерів різних рівнів управління 
у процесі прийняття стратегічних управлінських рішень, що гарнтує 
покращення якості, ефективності останніх і також збільшує синергічний ефект. 

Отже, в результаті проведених досліджень визначено актуальність і 
перспективність розвитку та застосування синергічного підходу до формування 
системи стратегічного управління підприємства; побудовано модель системи 
стратегічного управління, спрямовану на забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства через досягнення синергічного ефекту, 
яка відображає синергізм у системі стратегічного управління підприємства,  
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а також з’ясовано суть синергічного ефекту від застосування синергічного 
підходу в системі стратегічного управління. Так, синергічний ефект від 
застосування синергічного підходу для всієї системи стратегічного управління  
є сумою синергічних ефектів для окремих підсистем системи стратегічного 
управління підприємства з вищим сумарним ефектом та передбачає 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства через 
досягнення комплексного ефекту – соціального, економічного, екологічного, 
врахування інтересів усіх суб’єктів ринку та, як наслідок, задоволення 
матеріально-духовних потреб сьогодення і гармонізації людини з природою та 
у суспільстві. 
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Досліджено форми інтеграційно-диверсифікаційних процесів на ринку будівельної кераміки. Розкрито 
організаційні аспекти функціонування вітчизняних диверсифікованих структур на засадах синергізму. Запропоновано 
структуру інтегрального синергітичного ефекту від взаємодії стратегічних бізнес одиниць диверсифікованого 
підприємства. 
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Determinative forms of integration-diversification processes on building ceramics market are investigated. 
Organizational aspects of domestic diversified structures based on concept of synergy functioning are revealed. The structure of 
integrate synergy of interaction between strategic business units of diversified enterprises is offered. 

Key words: diversification, diversified integrated structure, strategic business unit, business portfolio management, 
interaction and synergy. 

 

У сучасному глобалізованому світі кризові явища та процеси мають 
визначальний вплив на функціонування й розвиток національних економік 
окремих країн та світового господарства загалом. Так, затяжна криза 2008-
2009 рр. внесла суттєві корективи у вітчизняну економіку, спричинила її 
структурні трансформації та змінила пріоритети подальшого розвитку. 

Суттєве зростання валютних курсів, зниження рівня прибутковості, а 
також значне посилення конкурентного тиску на внутрішньому ринку 
спонукають вітчизняні підприємства змінювати стратегії поведінки. Щоб 
гарантувати власне виживання суб’єкти ринку орієнтуються на кооперацію 
постачальників, виробників і продавців з метою спільного управління бізнес-
процесами на всіх стадіях життєвого циклу товару. При цьому співпраця має 
двовекторний характер: з одного боку – зосередження на базових бізнесах й 
основних компетенціях через спеціалізацію та вертикальну інтеграцію, а з 
іншого – вихід у нові зв’язані та незалежні сфери діяльності шляхом 
горизонтальної інтеграції та конгломератної диверсифікації. Розвиток 
інтеграційно-диверсифікаційних процесів в Україні представимо на прикладі 
ринку будівельної кераміки. 

Важливою суперечністю трансформації досліджуваного ринку є, з одного 
боку, об’єктивна економічна доцільність зовнішньої інтеграції підприємств за 
допомогою формування статутних об’єднань, а з іншого – необхідність 
захищеності й збереження контролю над власним капіталом через формування 
внутрішньоінтегрованої системи управління. Зовнішня інтеграція направлена 
на отримання синергічних ефектів шляхом створення нових бізнес-структур і 
ґрунтується на законах синергії та поетапного розвитку. Такі структури є 
формою організаційного оформлення партнерських стосунків усередині 
партнерства, й отримали назву неоструктур [1, с. 71]. Внутрішня інтеграція 
ґрунтується на законі самозбереження, що спричиняє виникнення на ринку 
комбіновано-інтегрованих структур [2, с. 38] і зв’язано-диверсифікованих 
структур [1, с. 39, 3, с. 27], що ґрунтуються на законах цілосності, 
пропорційності, поетапного розвитку, збільшення інформації. Такі 
підприємства пристосовуються до умов зовнішнього середовища за допомогою 
вступу в договірні нестатутні об’єднання. 

Специфічними ознаками новостворених об’єднань виступають: перехід 
від лінійно-ієрархічних систем управління до систем, що базуються на 
реалізації принципу самоорганізації та нелінійних управлінських зв’язків 
синергічного характеру; зсув від традиційних, централізованих до 
інтегрованих, сітково-розподілених моделей управління. 

Підприємства змінюють звичні моделі співпраці й формують складні 
диверсифіковані інтегровані групи та об’єднання у двох основних напрямках 
[4, 5]: участю у керованих (ЗАТ «Піастрелла», ДП ТД «Керамік», СП ЗАТ 
«Керамічні маси Донбасу», СП ЗАТ «Зевс Кераміка», ДП ТОВ «Церсаніт-
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Україна», ДП ТОВ «Агромат-Декор», ДП ТОВ «Прикарпатська кераміка», ДП 
ТД «Інтеркерама», ДП ТД «Venissa Ceramica») і/або договірних об’єднаннях 
(ТОВ «АТЕМ», ТОВ «Сілта-Брік», ЗАТ «ХПЗ», ТОВ «АВАНТ», ПП «Нота 
Кераміка», ВАТ «Славянський керамічний комбінат», ТОВ «Карпатська 
кераміка»). 

Керовані об’єднання передбачають контроль учасників, які займаються 
різноманітними видами діяльності та пов’язані між собою зв’язками різного 
роду, материнською компанією чи іншим обраним органом зі статусом чи без 
статусу юридичної особи. Вони формуються шляхом інвестування, участі в 
капіталах, акціонування, придбання часток і паїв новостворених та існуючих 
підприємств. При цьому виробники виступають як в ролі інвестора, так і в 
ролі об’єкта інвестування [4, 5, 6]. 

Договірні стратегічні об’єднання орієнтуються на збереження повної чи 
часткової самостійності учасників. Виробники повністю передають функцію 
збуту іншій організації (аутсорсинг) або прагнуть мати контроль над 
продавцями (субконтрактинг). При заключенні ексклюзивних договорів на 
право продажу, виробництво передбачає виготовлення продукції під певною 
торговою маркою для конкретного замовника – «вироблено для». 

Більшість вітчизняних об’єднань, що представлені на ринку кераміки не 
мають офіційних меж, організаційно-правової форми й навіть формальної 
організаційної структури; а їх учасники функціонують як на офіційній, так і на 
неофіційній основі. Зв’язки між офіційними учасниками груп мають 
юридичну форму й супроводжуються прямим контролем із боку загального 
вищого керівництва підприємства. Неофіційні учасники диверсифікованих 
інтегрованих структур (ДІС) пов’язані відносинами, що мають форму 
господарських зв’язків, а тому перебувають під опосередкованим контролем з 
боку групи у цілому. Можливість неофіційного функціонування 
обумовлюється відсутністю в чинному вітчизняному законодавстві 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність диверсифікованих 
структур, єдиних чітко визначених змістовних ознак та функціональних 
особливостей таких підприємств, характеристик і стандартів їхньої діяльності. 

Однією з основних проблем при формуванні вітчизняних ДІС 
залишається те, що їхні учасники не оцінюють себе як єдину цілісність – 
складну ієрархічну систему, а отже, й не отримують всіх можливих вигод і 
синергічних ефектів від спільного злагодженого функціонування. За умови 
ефективної організації загального управління ДІС як єдиним цілим, активна 
раціональна взаємодія між її стратегічними бізнес одиницями може стати 
джерелами генерації різних видів синергічного ефекту, зокрема [3, 5, 7]: 

– операційної синергії, яка є наслідком виробничої взаємодії, при якій 
реалізуються ефект економії на масштабах, ефект охоплення та ефект 
агломерації. Операційний синергізм є результатом більш високого ступеня 
використання виробничих потужностей та персоналу (спільне і професійне 
навчання, трансфер знань, горизонтальна і вертикальна ротація); приміщень та 
технологій, спільних запасів сировини (комбінування взаємодоповнюючих 
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ресурсів), передачі нематеріальних ресурсів, інформації та даних (спільний 
інформаційний простір, канали та забезпечення); 

– функціональної синергії на основі взаємодоповнюваності (ефекту 
доповнення), коли за рахунок взаємодії, яка передбачає узгоджену організацію 
та управління бізнес-процесами всіх учасників відбувається «наповнення» 
елементів, яких не вистачає одному з підприємств чи СБО; 

– маркетингового (торговельного, збутового) синергізму як результату 
централізації маркетингу та реалізації стратегії «зв’язаних продажів» з 
розширеним асортиментом. За таких умов товари розповсюджуються через 
спільну маркетингово-торговельну інфраструктуру (склади, транспорт, 
посередники, торговельні точки, збутові мережі, рекламну та промо-діяльність, 
використання бренду та репутації) і різні канали розподілу, але управляє 
товарорухом єдиний центр; 

– синергізму диверсифікації при розподілі ризиків шляхом зниження 
коливань прибутків від продажу товарів і послуг, стабілізації грошових потоків 
від операційної діяльності компанії через формування портфеля активів з 
різними життєвими циклами та об’єднання компаній різного профілю 
діяльності; 

– фінансового синергізму в результаті об’єднання підприємств, посилення 
їх платоспроможності та стійкості, зниження фінансових ризиків, розподілу 
прибутків для зменшення податкового тиску; 

– управлінського (командного) синергізму як наслідку об’єднання 
управлінських здібностей керівного складу партнерів (команди) та отримання 
диференційованої ефективності, коли змінюються види, форми, інструменти та 
процедури загально-організаційного й оперативного управління «на місцях» 
для підвищення його якості. Синергія виникає у результаті спільного 
управління системою, а не її окремими елементами (передача знань у сфері 
стратегії, методів та засобів управління і вирішення проблем, узгоджений 
розподіл спільних для групи функцій); ліквідації дублюючих функцій та 
раціоналізації ОСУ (формування цілісної структури групи, що базується на 
підструктурах учасників) зі створенням єдиних централізованих підрозділів для 
групи, які виконували однакові функції на рівні окремих підприємств-
учасників; 

– стратегічної синергії внаслідок удосконалення корпоративної стратегії і 
культури, координації локальних стратегій. Ефект від переносу компетенцій, 
«ноу-хау», досвіду й умінь, іміджу на ринку тощо посилює спроможність 
об’єднання створювати ефективні системи управління, здатні забезпечити 
високу конкурентоспроможність і стійкість на ринку на основі використання 
наявних та створення нових унікальних компетенцій, притаманних окремим 
учасникам об’єднання та групі загалом; 

– загального (глобального, результуючого, інтегрального) синергізму, 
який може містити всі або деякі перелічені види синергії й полягає у 
виникненні емерджентного ефекту внаслідок об’єднання зусиль партнерів 
(СБО, окремих підприємств і/або їх структурних підрозділів). 
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Комплексний інтегральний синергічний ефект від взаємодії СБО 
диверсифікованого підприємства можна представити у вигляді балансу двох 
основних ефектів – ефекту взаємодоповнюваності (різноманітності) та ефекту 
масштабу (схожості). Баланс ефектів є необхідним, оскільки різноманітність 
СБО підвищує стратегічну гнучкість підприємства, а їхня схожість її обмежує, 
що суттєво впливає на стійкість групи в довгостроковій перспективі: 

– ефект взаємодоповнюваності (доповнюючий) базується на 
різноманітності СБО та двосторонньому обміні й передачі між ними тих 
напрямків взаємодії, яких немає у СБО-реципієнта; 

– (кумулятивний) ефект масштабу (спільних ресурсів) базується на 
схожості СБО та взаємному обміні між ними тими напрямками взаємодії, які є 
спільними (інфраструктура, інформаційно-юридичне забезпечення, реклама та 
промо-діяльність) або притаманні обом СБО. 

Ефект масштабу здебільшого виникає за рахунок спільного 
використання матеріальних ресурсів (ресурси, виробничі потужності, збутові 
канали тощо) і рідко забезпечує унікальні конкурентні переваги. Джерелом 
нових довготривалих конкурентних переваг є ефект доповнення за рахунок 
наповнення партнера новими для нього (і існуючими для іншого) 
характеристиками (асортимент товарів і послуг, ресурси, інформація, знання), 
особливо спільного використання нематеріальних ресурсів (торгова марка, 
знання потреб споживачів, ноу-хау, корпоративна культура, кадри тощо). 
Здебільшого ці два ефекти виникають разом і лише у поєднання дають 
найкращий результат. 

Отже, можемо дійти висновку, що на сьогодні диверсифікована 
інтегрована структура – це складна, неоднорідна система відкритого типу, яка 
формує особливу єдність із зовнішнім оточенням та складається з цілого ряду 
підсистем різної природи – окремих підприємств і/або видів діяльності; 
раціональне управління й координація взаємодії цих підсистем з різною 
природою, структурою й валентністю формують його нову системну 
властивість – комплексну синергію. Вона передбачає зміну ефективності 
діяльності підприємств-учасників та об’єднання загалом унаслідок співпраці 
його СБО і зумовлює виникнення системного емерджентного ефекту [2, 5, 7]. 

Ефективне управління ДІС як складними економічними системами 
відкритого типу базується на наступних принципах: самоорганізація, 
саморозвиток, нелінійність, відкритість, ієрархічність, інтеграція, 
автономність та індивідуальність організаційної структури учасників, 
взаємозбалансованість, багатополюсність та поліцентричність, взаємодія 
локальних систем, емерджентність, когерентність та превалювання 
синергічних ефектів над потенційними ризиками. 

Базою успішного функціонування ДІС є сучасна концепція маркетинг-
менеджменту – управління логістичними ланцюгами (Supply Chain 
Management) [4, 8, 9]. Вона реалізує системний підхід до планування, 
координації й контролю всіх потоків інформації, матеріалів і послуг від 
постачальників сировини через виробників і продавців до кінцевого 
споживача в межах певної логістичної системи. Стратегічна взаємодія та 
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синхронізація основних бізнес-процесів учасників, їхніх моделей планування 
й управління на основі єдиного інформаційного простору дає змогу об’єднати 
зусилля фокусного підприємства, його структурних підрозділів та усіх 
логістичних партнерів для наскрізного управління основними й супутніми 
потоками в межах єдиної диверсифікованої структури бізнесу.  
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СУТНІСТЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ФЕНОМЕНУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Проаналізовано та розширено сучасний зміст поняття кадрової політики організації. Розглянуто 

визначення терміну «кадрова стратегія», надано авторський варіант визначення. Приділено увагу розгляду 
типів кадрової стратегії  залежно від життєвого циклу організації.  

Ключові слова: організація, система управління персоналом, кадрова політика, кадрова 
стратегія,кадрова служба,  персонал, стратегія.  

 
The contemporary essence of personnel policy concept was analyzed and expanded in the following article. 

The “personnel strategy” definition was reviewed. The author version of definition was prompted. It was paid attention 
on personnel strategy types depending on life cycle of organization reviewing. 

Key words: organization, personnel policy, human recourse management, personnel strategy, personnel 
department, strategy, personnel. 
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На даний час українське суспільство характеризується розривом між 
існуючою моделлю розвитку людського потенціалу та потребами ринкової 
економіки і сучасного демократичного суспільства.  

Людський капітал у сучасному світі – головний чинник економічного 
розвитку суб’єктів господарювання і всього людства. З огляду на це традиційні 
чинники економічного зростання – накопичення капіталу, збільшення кількості 
працівників, науково-технічний прогрес і підвищення продуктивності праці – 
необхідно розглядати лише у взаємозв’язку з людським фактором [5, с.3]. 

В умовах переходу до ринкової економіки управління персоналом 
поступово набуває системності та завершеності на основі комплексного 
вирішення кадрових питань, впровадження нових і удосконалення існуючих 
форм і методів кадрової роботи [7, с. 9]. Перераховані ключові позиції 
пояснюють актуальність обраної теми роботи.  

Сучасна концепція управління персоналом організації передбачає 
розробку та реалізацію кадрової політики, адже основне завдання менеджменту 
сучасної організації – знайти компетентних та кваліфікованих співробітників, 
надихнути їх єдиною метою, згуртувати колектив, щоб домогтися найвищих 
економічних та соціальних результатів, вижити в непростих, часом кризових 
ринкових умовах [4, с.3].  

Необхідно відмітити, що термін «кадрова політика» використовується 
давно, але не кожен топ-менеджер може чітко надати визначення даному 
поняттю, пояснити порядок її розробки в організації, виділити етапи, цілі та 
принципи кадрової політики підприємства. Це підтверджує важливість 
детального вивчення сутності кадрової політики в системі управління 
персоналом.    

Як показує практика, керівники, власники, топ-менеджери нині чітко 
усвідомлюють, що персонал стає вирішальним ресурсом, здатним створити 
конкурентні переваги організації та принести успіх в непростих ринкових 
умовах господарювання. Об’єднати трудові зусилля працівників в єдиний 
потік, спрямований на досягнення цілей організації, може система управління 
персоналом, серцевиною якої є кадрова політика [4, с. 4].  

Сучасний зміст кадрової політики полягає в тому, що  це  принципи, цілі і 
стратегії в області роботи з персоналом, на які орієнтовані всі заходи по роботі 
з кадрами [1, с.7]. Ідеї кадрової політики формулюють керівники організації 
(засновники, власники, топ-менеджери) та активно її розробляють. Кадрову 
політику усвідомлено та послідовно втілюють лінійні та функціональні 
керівники вищого та середнього рівнів та професійна кадрова служба. 
Професійна кадрова служба відіграє провідну роль в реалізації кадрової 
політики, виступаючи в ролі консультанта,  помічника керівників, 
координатора, здійснюючи моніторинг кадрової політики, її результативності, в 
разі необхідності – ініціює внесення змін до процесу розробки та розвитку 
кадрової політики організації. Кадрова служба створює проекти кадрових 
стратегій, сценаріїв , положень та персонал-технологій, які сприяють 
виконанню кадрової політики [4, с. 5].  
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Розглянувши основи визначення змісту кадрової політики в літературних 
джерелах [1-4], вважаємо, що в умовах сьогодення його необхідно розширити. 
Кадрова політика в сучасних умовах орієнтується на залучення та утримання 
кваліфікованого персоналу, підвищення його професійного рівня, забезпечення 
кадрів гідною оплатою праці та соціальними гарантіями. Для керівництва 
організації принципи кадрової політики являються основою для формування 
згуртованого колективу професіоналів, націлені на виявлення та розкриття 
потенціалу кожного співробітника, розвитку персоналу та формування 
кадрового резерву організації.  Персонал організації має усвідомити, що від 
ефективності роботи та відповідальності кожного залежить довгостроковий 
успішний розвиток організації.  

Організація, що здійснює свою діяльність в сучасних умовах 
господарювання, орієнтована на успіх та розвиток, має планувати свої дії не 
лише на найближчий період часу, а й на перспективу. Важливу роль в даному 
процесі відіграє кадрова стратегія організації.  

Є.П. Пархімчік визначає кадрову стратегію як: «єдність планів, ресурсів, 
засобів, за допомогою яких можливо досягти конкретних цілей по управлінню 
персоналом, які є продовженням кадрової політики підприємства на певному 
етапі розвитку організації» [4, с. 11].  

За визначенням Кібанова А.Я «…кадрова стратегія – це розроблений 
керівництвом організації пріоритетний напрям дій, який є необхідним для 
досягнення довгострокових цілей по створенню високопрофесійного, 
відповідального та згуртованого колективу та враховує стратегічні завдання 
організації та її ресурсні можливості [3, с. 220].  

Розглянувши профільну літературу, присвячену вивченню питання 
кадрової стратегії, робимо висновок, що кадрова політика визначає який 
колектив необхідно створити на підприємстві та як організувати роботу з ним 
для реалізації стратегічних цілей, а кадрова стратегія визначає методи, за 
допомогою яких організація може отримати даний персонал.  

На нашу думку, можна надати авторський варіант визначення поняття 
кадрової стратегії. Отже, кадрова стратегія це – набір основних методів, 
принципів, правил, завдань та перспективних цілей роботи з персоналом, 
конкретизованих з врахуванням типу кадрової політики та організаційної 
стратегії, кадрового потенціалу та зовнішнього середовища, а також засобів, 
рішень та ресурсів для реалізації місії, досягнення цілей та вирішення завдань 
для забезпечення конкурентних переваг організації.  

Кадрова політика та кадрова стратегія організації на практиці дуже 
пов’язані між собою та тісно взаємодіють. Для топ-менеджерів сучасного 
підприємства важливо реалізувати головні принципи даних понять при 
управлінні персоналом конкретної організації.  

Процес розробки та реалізації кадрової стратегії безперервній, пов'язаний 
з вирішенням стратегічних задач підприємства на короткостроковий,  
середньостроковий період та на довготривалу перспективу. Кадрова стратегія 
підприємства має сприяти посиленню можливостей організації стати 
конкурентностійкою на ринку праці, максимально ефективно використовувати 
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свої сильні сторони, підвищувати конкурентні переваги шляхом створення 
умов для ефективного використання та розвитку трудового потенціалу 
компетентного та кваліфікованого персоналу, розкрити здібності працівників 
до інноваційного та творчого розвитку для досягнення цілей організації та 
задоволення особистих потреб співробітників організації. 

Кадрова стратегія направлена на досягнення цілей організації, але в більш 
вузькому, практичному плані, тому що направлена на реалізацію та реальне 
втілення кадрової політики організації. Кадрові стратегії, які вирішують 
завдання кадрової політики, можуть бути наступними: стратегія омолодження 
персоналу; стратегія зниження витрат на персонал; стратегія перманентного 
розвитку персоналу та управління його знаннями; стратегія об’єктивної оцінки 
трудової діяльності кожного співробітника; стратегія підвищення 
відповідальності керівників структурних підрозділів за ефективне управління 
персоналом; стратегія створення високо результативних робочих команд, 
підвищення мотивації праці та відповідальності за результати роботи [4, с.11].  

Аналізуючи роботи вчених, в яких вивчається зміст поняття кадрової 
стратегії організації, робимо висновок, що дане питання досить актуальне, так 
як існує низка підходів до вибору кадрової стратегії організації та її напрямів, 
що базуються на різних ключових елементах. Для коректного вибору кадрової 
стратегії  організації необхідно враховувати стадію життєвого циклу 
підприємства, так як на кожній з них реалізація кадрової стратегії пов’язана з 
певними визначеними діями.  

На етапі формування організації кадрова стратегія полягає у створенні 
системи управління персоналом і формуванні корпоративних принципів, 
стратегія фірми формується засновниками організації, які вибирають напрями 
та методи її реалізації [6, с. 201]. 

Вважаємо, що кадрова стратегія на даному етапі життєвого циклу 
організації має бути націлена на залучення кадрів високої кваліфікації та їх 
адаптацію. Персонал організації знаходиться в процесі формування, саме тому 
важливо приділяти увагу створенню відповідної системи оплати праці та 
мотивації, формуванню сприятливого морально-психологічного клімату, 
постійному підвищенню кваліфікації, забезпеченню можливостей кар’єрного 
зростання. Необхідно приділяти увагу питанням кадрового планування.  

На стадії росту організації відбувається розвиток та розширення 
виробництва, збільшення долі підприємства на ринку; зберігається 
централізована структура, здійснюється функціональний розподіл праці, 
посилюється процес делегування повноважень на середній рівень при 
збереженні централізованого виконання контрольних функцій. Кадрова 
стратегія націлена на розробку нових методів прийняття рішень, процесу 
координації, мотивації персоналу та контролю результатів діяльності [6, с. 201]. 

На нашу думку, на стадії інтенсивного зростання кадрова стратегія має 
бути спрямована на оптимізацію та стабілізацію організаційної структури, 
пошук нових співробітників, стимулювання професійного розвитку працюючих 
та здійснення планування кар’єри управляючого складу організації. Більшого 
значення набувають процеси внутрішнього переміщення кадрів, їх 
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перенавчання, розвиток зацікавленості співробітників та посилення їх 
соціальних гарантій. Постає необхідність вирішення соціальних проблем 
персоналу для створення організаційно згуртованого, тісно взаємодіючого, 
гнучкого та адаптивного колективу. Необхідно забезпечити баланс між 
нинішньою та перспективною інноваційною діяльністю, оптимізувати 
співвідношення між централізованою та децентралізованою системою 
управління організацією, запровадити прогресивні методи управління та 
інформаційні технології.  

На стадії зрілості організації всі заходи націлені на створення необхідних 
умов для прискорення росту та завоювання нових ринків та потребують 
відповідних змін в системі управління та її структурі. Організації посилюють 
роботу по запровадженню нововведень в області технологій, виробництва 
нових продуктів. Основна увага приділяється управлінню людськими 
ресурсами , організаційній культурі, лідерству [6, с. 201].  

Необхідно додати, що на етапі зрілості організації кадрова стратегія має 
бути направлена на оцінку ефективності діяльності системи управління 
персоналом, навчання, мотивацію та планування кар’єри співробітників. 
Зусилля необхідно спрямувати на вивчення та повне використання талантів та 
здібностей персоналу. Важливого значення набувають запроваджені інновації 
та стабільність організації. На даному етапі необхідно проводити моніторинг 
організаційної структури управління, періодично коректувати її для 
забезпечення більшої гнучкості та адаптивності до змін в сучасних умовах 
господарювання. Необхідно покращувати умови для ефективного використання 
інтелектуального потенціалу організації.  

На стадії завершення життєвого циклу стратегічні зміни залежать від 
обраної стратегії, яка вимагає певну комбінацію заходів по ліквідації чи 
адаптації компанії до умов та стадії життєвого циклу в складі нової організації 
[6, с. 201]. 

Робимо висновки, що на даному етапі основні моменти кадрової стратегії 
полягають в організації звільнення та допомоги в працевлаштуванні, 
стимулюванні виходу на пенсію або ж  збереженню найбільш цінної частини 
персоналу, що буде відповідати майбутньому напряму роботи фірми, 
перекваліфікація співробітників. Можливе використання схем часткової 
зайнятості персоналу. На даному етапі життєвого циклу організації необхідно 
провести діагностику кадрового потенціалу при можливій реорганізації, 
запровадити програму соціальної допомоги, ефективно використати існуючий 
потенціал для запровадження змін в організації при її можливому відродженні.  

На вибір кадрової стратегії мають вплив різноманітні фактори, 
наприклад: цілі та завдання на даному етапі розвитку організації; внутрішні 
кадрові питання та проблеми; ситуація на ринку праці; конкурентні тенденції в 
кадровій сфері; фінансові можливості організації [4, с. 12].  

На практиці необхідно використовувати комбіновану кадрову стратегію, 
адже на її формування має вплив величезний перелік чинників, які необхідно 
розглянути і вони стануть предметом нашого подальшого вивчення. 
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Розглянувши профільну літературу, присвячену вивченню питань 
кадрової політики та кадрової стратегії, надано авторський варіант визначення 
терміну «кадрова стратегія», розширено зміст поняття кадрова політика 
організації, проаналізовано та доповнено типи кадрової стратегії організації 
залежно від життєвого циклу підприємства.  

Зроблено висновок, що процес розробки та реалізації кадрової стратегії 
являється неперервним та взаємопов’язаним з вирішенням стратегічних завдань 
організації. Кадрова стратегія організації має сприяти посиленню можливостей 
організації протидіяти конкурентам на ринку праці, максимально ефективно 
використовуючи свої сильні сторони; забезпечувати підприємство трудовим 
потенціалом, достатнім для реалізації стратегії його розвитку; підвищувати 
конкурентні переваги організації, створюючи умови для ефективного 
використання та розвитку персоналу; піклуватися про співробітників фірми, 
забезпечуючи їх професійну реалізацію та стабільну зайнятість; сприяти 
інноваційному, творчому розвитку персоналу для досягнення особистих цілей 
та забезпечення стабільного положення підприємства в майбутньому. 
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В статті розглянуто організацію управління якістю продукції на прикладі поліграфічних підприємств. 
Проаналізовано розподіл та ступінь виконання функцій управління якістю спеціалістами підприємств. 

Ключові слова: організаційна структура, поліграфія, структура управління, управління, функції, 
якість.  

 
In article the organization of product quality management on example of printing enterprises is considered.  

Allocation and extent of performance of quality management functions by specialists of the enterprises is analyzed.  
Keywords: organizational structure, polygraphy, management structure, management, functions, quality. 
 

Управління якістю продукції є однією з основних складових управління 
підприємством, яка спрямована на досягнення його цілей, пов’язаних з 
підвищенням ефективності виробництва продукції. Як процес, управління 
визначається  функціями, тобто видами управлінської діяльності, що 
дозволяють здійснювати певний вплив на об’єкт управління для досягнення 
поставлених цілей. Вони поділяються на загальні (основні) та конкретні 
(специфічні).  

Загальні функції управління – придатні для різних процесів управління, 
тому що відображають його сутність. Вони визначені А.Файолем, як незмінні 
та притаманні тільки керівникам [3, c.83]. Виконання конкретних або 
специфічних функцій має локальний характер та може змінюватись залежно від 
цілей, спеціалізації і масштабів виробництва, тобто це функції структурних 
підрозділів апарату управління.  

Всі функції управління тісно пов’язані між собою і є основою при 
формуванні структури управління та її рівнів, а саме шляхом їх виділення та 
організаційного закріплення за відповідними ланками або окремими 
спеціалістами. Вони визначають задачі структурних підрозділів підприємства. 
Структура управління показує супідрядність, організаційна структура 
управління - координацію всередині організації. Організація як вид діяльності є 
процесом створення структури підприємства, який передбачає: поділ 
підприємства на підрозділи відповідно до задач діяльності та обраної стратегії; 
розподіл повноважень, що забезпечують розподіл прав та обов’язків 
працівників. Організаційна структура є логічним співвідношенням рівнів 
управління та функціональних областей, організованих таким чином, щоб 
забезпечити ефективне досягнення цілей підприємства.  

Вчені-економісти з урахуванням практики діяльності підприємств 
виділяють такі рівні управління: інституційний рівень управління (вищий): 
генеральний директор, який очолює підприємство та його заступники, що 
здійснюють довгострокове планування, формулювання цілей діяльності, в т.ч. у 
сфері якості; організацію взаємодії як всередині підприємства, так і між 
підприємством та зовнішнім середовищем; управлінський рівень (середній) – 
керівники відділів, начальники виробництва, тощо - керівники середньої ланки 
управління, підлеглі вищої ланки, що здійснюють управління та координацію 
роботи структурних підрозділів; технічний рівень (нижчий) – здійснюють 
функції оперативного характеру, відповідають за ресурсне забезпечення 
виробничого процесу [1,с.184]. 

Основними нормативними документами, що регламентують систему 
розподілу повноважень на підприємстві є положення про структурні підрозділи 
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та посадові інструкції працівників підприємств. Нами проведено аналіз 
організаційної структури  підприємств та функціональної діяльності керівників 
та спеціалістів апарату управління на прикладі таких поліграфічних 
підприємств як Державне видавництво «Преса України» і Приватне акціонерне 
товариство «Укрпластик». Такий вибір зумовлений тим, що типи побудови цих 
типографій є характерними для поліграфічних підприємств, проте мають певні 
відмінності між собою. Ефективність діяльності поліграфічних підприємств 
залежить від якості управлінських рішень, які є способом постійного впливу 
керуючої системи на керовану для досягнення встановлених цілей.  

На поліграфічних підприємствах найбільш поширеною за типом є 
лінійно-функціональна побудова структури управління, в основі якої – розподіл 
повноважень та відповідальності за функціями, а також прийняття 
управлінських рішень по вертикалі. Всі структурні підрозділи Державного 
видавництва «Преса України» очолюються керівниками, які лінійно та 
функціонально підпорядковуються генеральному директору, решта 
працівників: з адміністративних питань – лінійному керівнику, а з 
функціональних – функціональному. Перевагами таких лінійно-
функціональних організаційних структур управління є покращення координації 
діяльності у функціональних областях, зменшення дублювання функцій, 
швидка реакція на зміни; недоліками – відсутність тісних взаємозв’язків та 
взаємодії на горизонтальному рівні, орієнтація структурних підрозділів на 
власні локальні цілі, а не цілі підприємства в цілому.  

Аналіз організаційної структури Державного видавництва «Преса 
України» показав, що до її складу входять відділи, виокремленні за цілями та 
функціональною ознакою (виробництво, збут, тощо). Деякі структурні 
підрозділи включають також інші відділи, розподілені за принципом 
спеціалізації (наприклад, цехи виробництва). Тобто, організаційна структура 
підприємства враховує особливості виробництва. Очолює підприємство 
генеральний директор, якому підпорядковуються заступники з питань: 
виробництва, фінансової, кадрової та юридичної діяльності. В основі структури 
управління підприємством – функції управління, які відображені в посадових 
інструкціях та положеннях працівників. Нами проведено аналіз посадових 
інструкцій, де визначені посадові обов’язки та права спеціалістів, який показав, 
що керівник підприємства виконує загальні функції управління, пов’язані з 
плануванням, організацією виробництва, мотивацією праці, регулюванням та 
контролем діяльності підприємства, а також спеціальні: організація діяльності 
підприємства з метою отримання економічного та соціального ефектів; 
організація та координація роботи виробничих одиниць, цехів, структурних 
підрозділів; створення безпечних та нешкідливих умов праці; забезпечення 
дотримання нормативно-законодавчих актів; формування політики у сфері 
якості, тощо.  

Діяльність кожного підрозділу підприємства регламентується 
положенням про структурний підрозділ – документом, в якому визначається: 
порядок створення підрозділу, його правове положення в структурі 
підприємства, структура, задачі, функції, права та відповідальність, порядок 
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взаємодії з іншими структурними одиницями підприємства. На основі 
узагальнення даних з положень про структурні підрозділи визначено, що їх 
умовно можна об’єднати у три групи: фінансова, виробнича та 
загальногосподарська.  

Поліграфічне підприємство ПАТ «Укрпластик» має аналогічну 
організаційну структуру, а підрозділи (служби та відділи), що входять до її 
складу, сформовані за цілями та функціональною ознакою, служби 
виробництва та логістики включають спеціалізовані відділи. Очолює 
підприємство голова правління, який виконує діяльність з планування, 
організації, мотивації, координації та контролю діяльності підприємства з 
метою отримання економічного та соціального ефектів, створення безпечних 
умов праці, тощо. Як і на Державному видавництві «Преса України», служби та 
відділи ПАТ «Укрпластик» можна поєднати у три групи: фінансову, виробничу 
та загальногосподарську.  

Проведений аналіз організаційної структури підприємств ДВ «Преса 
України» та ПАТ «Укрпластик», посадових інструкцій спеціалістів 
структурних підрозділів показав, що основною метою їх діяльності є 
підвищення ефективності виробництва продукції. Матеріально-технічне 
забезпечення підприємства впливає на ширину та глибину асортименту 
продукції, а ступінь виконання працівниками функціональних обов’язків – 
також і на її якість. А саме: спеціалістами планово-економічного відділу 
здійснюється планування та облік витрат на підвищення матеріально-
технічного рівня і якості продукції; головним інженером – організація 
підготовки виробництва до виготовлення продукції належної якості; 
керівником відділу МТЗ (логістики) – організація своєчасного надходження на 
виробництво сировини і матеріалів встановленої якості; головним технологом 
здійснюється забезпечення ритмічності виробництва та контроль за 
дотриманням нормативів виробничих процесів, визначених у стандартах та ін.; 
начальником виробництва  контролюються результати виробництва, а також 
стан трудової та технологічної дисципліни; керівник відділу кадрів забезпечує 
виробництво трудовими ресурсами встановленого професійно-кваліфікаційного 
рівня;  юристи вирішують спори, пов’язані з порушенням договорів поставок 
сировини, матеріалів, а також готової продукції.   

Для забезпечення реалізації специфічних функцій управління якістю 
продукції на досліджуваних підприємствах створено спеціальні відокремлені 
підрозділи: службу якості на ПАТ «Укрпластик» та відділ технічного контролю 
(ВТК) на ДВ «Преса України». У положеннях про структурні підрозділи 
визначено, що спеціалісти ВТК та служби якості несуть відповідальність за: 
випуск доброякісної продукції, такої, що відповідає стандартам, технічним 
умовам чи технологічним інструкціям; правильність оформлення документів, 
що підтверджують якість і комплектність виготовленої продукції; своєчасне і 
достовірне ведення обліку і складання звітності по якості, тощо. Зміст прав та 
обов’язків спеціалістів цих відділів впливає на ефективність управління якістю 
продукції і тому функціонування цих відділів нами проаналізовано більш 
детально.  
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Структура підприємства, штатний склад та чисельність підрозділів 
відображається у штатному розписі підприємства, на основі якого здійснюється 
формування фонду заробітної плати та формується структура управління 
структурними елементами та підприємством загалом. На основі даних 
штатного розпису ДВ «Преса України» визначено, що відділ технічного 
контролю, який входить до складу відділу головного технолога, очолюється 
начальником відділу технічного контролю, якому безпосередньо 
підпорядковано три інженери з якості та стандартизації. Нами, на основі 
інформаційних даних посадових інструкцій спеціалістів, узагальнено основні 
функціональні обов’язки працівників підрозділу, аналіз яких показав, що 
основними обов’язками начальника відділу технічного контролю є планування 
та організація роботи підрозділу для забезпечення контролю якості продукції на 
відповідність вимогам нормативної документації. Безпосередню перевірку 
якості вхідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції на етапах 
виробничого циклу, документування її результатів, здійснюють інженери з 
якості, які також беруть участь у розробці проектів нової та перегляді діючої на 
підприємстві нормативно-технічної документації.  

Відповідно до положення про службу якості на ПАТ «Укрпластик» її 
було створено для забезпечення постійної якості продукції, що випускається 
шляхом ефективного управління якістю продукції та організації технічного 
контролю на всіх етапах виробництва. Служба якості включає спеціалістів 
відділу управління якістю та відділу технічного контролю, при цьому, перший 
підпорядковується керівнику служби якості, а другий – і керівнику служби 
якості, і головному технологу підприємства, тобто має місце подвійне 
підпорядкування. Відповідно до штатного розпису підприємства, керівнику 
служби якості безпосередньо підпорядковується п’ять осіб:  провідні 
спеціалісти відділу управління якістю (2 особи) та інженери з якості відділу 
технічного контролю (3 особи).  

Визначено, що керівником служби якості здійснюються функції 
планування та організації роботи підрозділу щодо формування та забезпечення 
якості продукції, відповідно до встановлених вимог; а також підбір, навчання та 
розстановка спеціалістів служби якості, організація робіт з підвищення їх 
кваліфікації. На відміну від начальника ВТК, керівник служби якості 
щоквартально звітує не тільки про результати контролю якості продукції, а й 
про ефективність управління якістю загалом, а також бере участь у організації 
та проведенні внутрішніх аудитів підрозділів підприємства та здійснює 
консультативну діяльність.  

Обов’язками провідного спеціаліста служби якості є збір, обробка та 
передача інформації про стан управління якістю на підприємстві, вивчення 
причин зниження якості продукції та підготовка проектної документації щодо 
підвищення якості продукції. Інженери з якості здійснюють поточний та 
вибірковий контроль якості вхідної сировини та готової продукції, а також 
ведуть облік порушень технологічної дисципліни працівникам. Проте, на 
відміну від інженерів з якості і стандартизації ДВ «Преса України», вони не 
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беруть участь у перегляді діючої технічної документації, а лише можуть 
вносити свої пропозиції безпосередньо керівнику служби якості.  

На основі аналізу функціональних обов’язків виконуваних спеціалістами 
служби якості та відділу технічного контролю визначено, що ними 
здійснюється планування, організація та контроль якості вхідної сировини та 
готової продукції на всіх етапах технологічного процесу виробництва 
продукції. Для визначення повноти управління якістю продукції нами, у 
відповідності з вимогами Державного стандарту України ІСО 9001:2009 
«Системи управління якістю. Вимоги», сформовано перелік функцій 
управління та на основі проведеного аналізу посадових інструкцій спеціалістів, 
здійснено їх розподіл між спеціалістами ВТК та служби якості. Як показав 
порівняльний аналіз, функції управління реалізовуються спеціалістами 
відділів не повністю. Зокрема здійснюється планування, організація, облік та 
контроль забезпечення якості продукції, встановлення та перегляд нормативних 
вимог до якості, тощо. Не виконуються: вивчення потреби в рівні якості 
продукції, стимулювання персоналу підприємства до досягнення якісних 
показників діяльності; налагодження взаємовигідних відносин з постійними 
постачальниками ресурсів. Частково проваджуються заходи підвищення 
кваліфікації працівників - тільки служби якості та ВТК, відповідно; 
забезпечення якості продукції відбувається тільки на виробництві, без уваги 
спеціалістів залишаються етапи розробки продукції, складування та 
транспортування, чим пояснюється і обмеженість пропозицій щодо 
впровадження заходів підвищення якості продукції.  

Отже, організаційні структури управління поліграфічних підприємств є 
логічно побудованими та такими, що забезпечують ефективне виробництво 
поліграфічної продукції. Проте, через різне лінійне підпорядкування та 
неповне, відповідно до вимог міжнародних стандартів, виконання функцій 
управління спеціалістами підприємств, управління якістю продукції не є 
комплексним та потребує відповідних організаційних змін, перш за все, 
реорганізації відділу технічного контролю. 
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The article is dedicated to the existing methodological approaches of competitiveness assessment. The author 

focuses on the advantages and disadvantages of the product and enterprises competitiveness assessment methods and 
define limits of their application. 
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The current global market space is becoming an arena of competition of large 
multinational companies which are spreading their cultural and economic stereotypes 
worldwide [1]. Under these conditions, the problem of improving the management of 
competitiveness of national pharmaceutical companies has acquired its relevance. 

Nowadays the Ukrainian pharmaceutical market requires from its members to 
forming a strategy of behavior that would be able to ensure the development of 
national companies in the changing competitive environment, increased levels of 
competitiveness and investment attractiveness, expanding the ability to work in open 
global markets on a highly competitive basis. The problem of competitiveness 
assessment and management is particularly relevant for the Ukraine. 

A lot of researches dedicated to the enterprise competitiveness management 
were made by foreign scientists such as I. Ansoff, P. Drucker, E. Kolass, P. Kotler, 
M. Meskon, M. Porter, P. Samuelson, J. Strickland and many others. In Ukraine 
scientific literature, capacity of pharmaceutical companies is reflected in the works 
by A. Biloshapko, V. P Hromovyk, G. V. Zahoriy, Z. M. Mnushko, O. P Piven, M. 
M. Slobodyanyuk, V. M. Tolochko, A. B. Krasnokutskiy, A. A. Lagunova, A. V. 
Litvinova, V. M. Timanyuk, etc. 

Traditional areas of competitiveness research are competitiveness of products 
(services) and competitiveness of enterprises. This division is rather arbitrary, since 
the methods are quite similar, and only the object-matter of research may be changed) 
(Fig. 1).  
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Figure 1. Classification of methods for assessing competitiveness of enterprises and 

products 
The theory of competitive advantages, authored by M. Porter, considers that a 

business entity competitiveness must completely and most effectively use all 
available resources [2]. Moreover, this methodology is difficult in assessing the 
competitiveness of exporting enterprises as existing preferences characterize not only 
the company under study, but also attractiveness of the industry as a whole.  It does 
not provide specific practical recommendations for achieving competitive advantage 
in the future, improving unfavourable position of the company. The mathematical 
aspects of the theory of comparative advantages are reflected in research papers by P. 
Samuelson and W. Stolper [3]. Theories of production factors and company's balance 
in a branch assess the competitiveness by assuming the fact that the company has 
such industrial factors that can be used more productively compared to the competitor 
and suggest that the industry is in a state of balance and meets the conditions of 
perfect competition [4]. Strategical potential assessment (functional approach) takes 
into account factors of  internal environment and evaluates potential competitive 
advantage (analysis of fixed and current assets, financial performance and 
effectiveness of supply-side activities).  

Model «market attractiveness – competitive advantages» (model GE-
McKinsey) estimates the competitive position of a particular company compared to 
other companies, and to develop effective management strategies further. Application 
of the method requires assurance that the increase in activity is a reliable measure of 
the prospects of the company, and that the relative position of the company in 
competition can be determined by its market share. 

The expert assessment of competitiveness of enterprises are of much 
interesting view of the most common factors in the marketing «4P» (Product, Price, 
Place, Promotion) – product, price, promotion and advancement that were developed 
and published by H. Borden and later added to by N. McCarthy, T. Levitt and 
adapted to "6P", "8P"concept (people - target audience, purchase – buying, probe – 
testing, public relations – communication with the public) for comparing a review of 
modern enterprises competitiveness in various sectors of national economy [5-6]. 
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However, the number of competitive factors is potentially large, how long their list 
might be, it will never be complete. Recently, the ranking or ratings of companies 
have grown widely-spread in the world practice. This is due to the fact that the 
ratings are considered to be one of the tools of marketing policy and improving 
competitiveness, «... good reputation reflects not only popularity and credibility of a 
company, but also gives it certain advantages in competition» [4]. 

Each of these approaches to assessing competitive companies have their 
disadvantages and at the same time, the effective field of application. Some of these 
other repeating certain limits. These differences, however, in our opinion, are 
complementary and not mutually exclusive and are aimed at improving the 
methodology for assessing the competitive potential of economic agents. 

With regard to the evaluation of the competitiveness of the goods, in the 
economic literature there are many assessments of competitiveness of production, the 
most important of which are summarized in Table 1. 

Table 1  
Competitiveness assessing methods of the goods 

Index Calculation method 
1 2 

Singular (Local) 
product 
Competitiveness Index 

,( / ) 100%i i i optimG A A  . 

iA  – the value of the i-th product quality parameter, 

,i optimA – 

Complex Product 
Competitiveness Index 

,

n

C i
i

gI a  

,i ga  – the weight of the i-th quality parameter; 

n – the number of parameters involved in evaluating. 

Complex Economic 
argument of Product 
Competitiveness 

0/EI C C , 
T

i
i

C C C  , 

C,  – respectively the total consumer’s costs to buy product analyzed 

and the product which is the standard; 
0C

iC  – average operating costs of production; 

T – product lifetime; 
i – year number. 

Integral methods of 
goods competitiveness 

1 1

n m

m i j
i j

i i jIGC C F 
 

 , 

 –  j-th factor significant of the i-th competitive advantages; 
ai –  significant competitive advantages of the i-th goods; 
n – number of competitive advantages of product; 
m – factor’s number of  competitive advantages of the i-th goods; 
Ci –   relative or normative value competitive advantages; 

i jF  – relative or normative value of the j-th factor of the i-th competitive 

advantages. 
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Table 1 continued 

Goods Competitiveness 
Index throught the 
method «1111-5555» 

1

( / )5
n

i j j
i

C E n


  a , 

i jE – experts estimation by the i-th expert of the j-th factor (from 4 to 1); 

n – numbers of experts; 
a – a factor of competitiveness. 

Theory of the 
competitive goods sales 

/

1/ / 1
Am Cn

i A
i

VA b b
   
 
 ; 

AC – competitive level of the goods A; 

ib  – prestige indicator of  the competing firms; 

Ab  – prestige indicator of  the enterprise we estimate (it produces the 

goods A); 
n – number of competitor products. 

 
A lot of researchers offers as a base the specific product that dominates (has the 

largest share in terms of sales) on a particular chosen market. Other researchers in 
basic products take determined on the basis of market research ideal consumer 
product model, that is, the products that are willing to buy will need be. Then, as a 
rule, single parametric indices are combined into a group index of competitiveness 
(quality) of a product ( EI ), taking into account of significance of each quality 
indicator (factor weight). Group quality index characterizes the extent to which the 
analyzed product base products for the quality, that is competitive in quality (non-
price competitiveness). Determination of the coefficients weighting of indicators 
would be of the most difficult part of the assessment of the level of competitiveness 
of products. For this purpose, various methods are used: the nominal and limit values 
of, and the cost of a regression equivalent quotients and expertise. The latter is the 
most common. 

Several researchers consider the importance ("significant") quality 
characteristics on a par with the price of consumption [7]. Subjectivity in the 
assessment of the competitiveness of products and manifested in the choice of 
evaluation criteria. Some researchers are laying in the calculation of more than 20 
criteria. This makes the calculations cumbersome. In this case, most of the indicators 
evaluated organoleptic or expert method. 

Thus, the majority of techniques involves the comparison of nearly identical 
companies producing similar goods and services and operating in similar economic 
conditions. development of commodity-money relations leads to more and more 
aggravated by differences in the economic conditions of enterprises, it becomes more 
difficult to determine the precise geographical boundaries of a market, establish a list 
of competitive products and enterprises. Analyzing the existing indicators of 
competitiveness of goods may be noted that a clear and objective quantitative 
evaluation criterion is still no. Existing methods for evaluating the competitiveness of 
products are intuitive, controversial, complex, subjective. 

Conclusions and prospects for further research. Enhance strategic 
competitiveness of the enterprise can not be obtained at random. Enterprise’s 
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management needs based system of governance. To do this, the company's 
management should not only conduct a systematic analysis of the markets in which it 
operates, to adequately assess their competitiveness and to identify opportunities and 
weaknesses of competitors, but also to provide a control action on their 
competitiveness in order to improve it through the effective use of existing 
competitive advantages. 

Any business entity - is a set of quality indicators, which occur when changing 
its quantitative and qualitative changes. Thus, the assessment of the competitiveness 
of a result, an should be kept to identify the most significant numerical indicators of 
competitiveness, their integration. Existing methods for evaluating the enterprise’s 
competitiveness in modern conditions have certain limits of effective using and 
disadvantages. Thus, the study of pharmaceutical enterprises competitiveness 
requires an integrated approach, transparent methodology and clearly defined 
estimating parameters, which are reflect peculiarities of functioning of 
pharmaceutical industry enterprises. 
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Від якості, раціональності й обґрунтованості прийнятних проектних 
рішень в багатьох випадках залежать реальні можливості досягнення цілей 
організації, її ефективна діяльність. Звідси випливає необхідність розуміння 
сутності проектних рішень, вивчення основних правил, прийомів і наукових 
методів їх розробки. Актуальним є питання управління технічним 
переозброєнням виробництва для забезпечення можливості розширеного 
відтворення основних виробничих фондів на основі інтенсифікації з 
урахуванням попиту споживачів на певні види продукції. 

Самостійність і власні можливості підприємств щодо визначення 
напрямків свого технічного розвитку зумовлюють необхідність вибору таких 
організаційно-технічних заходів, які будуть сприяти вирішенню стратегічних 
завдань підприємства на ринку. Важливу роль у процесі технічного розвитку 
діючого виробництва відіграє технічне переозброєння, яке дозволяє здійснити 
якісне оновлення основних фондів підприємства, підвищити технічний рівень 
виробництва, а також запровадити виробництво продукції, яка користується 
попитом на ринку. 

Протягом останніх десяти років валове виробництво продукції в 
українській промисловості скоротилося більше ніж на 50%, збільшилися 
диспропорції в структурі виробництва, скоротилася частка продукції кінцевого 
споживання, промислове обладнання більшості підприємств є застарілим, 
зношення обладнання перевищило 70% [1]. Хоча підприємства України 
потребують технічного переозброєння, статистичні дані свідчать про невисокий 
рівень залучення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності 
вітчизняними підприємства. Однак орієнтація технічного й організаційного 
розвитку підприємства на кінцеві результати діяльності є однієї з найбільш 
важливих задач. 

Однією з головних умов успішного функціонування будь-якого 
підприємства в умовах конкурентного ринку є впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу (НТП), тобто його матеріалізація у 
новітні види продукції, сучасні методи організації виробництва і менеджменту, 
застосування нової техніки та технологій. Країни з високим рівнем доходу 
управляють витратами у державному та приватному секторах, керуючи 
фармацевтичними дослідженнями і розробками (R&D), 97 % медичних R&D 
відбулося в країнах з високим рівнем доходу: фармацевтичні компанії 
витратили близько 80 млрд доларів США на R&D в країнах з високим доходом 
і лише близько 1,6 млрд дол. США в країнах з низьким і середнім рівнем. 
Згідно зі статистикою Організації з економічного співробітництва та розвитку 
(OECD), США витратили на  R&D 0,22 % від валового внутрішнього продукту 
(ВВП), з них на фармацевтичну промисловість -  0,3% ВВП. У інших країнах з 
високими доходами (Японія, Франція і Німеччина) фармацевтична 
промисловість витратила значно більше. У результаті домінування як 
приватних, так і державних інвестицій у фармацевтичну R&D, на п'ять 
фармацевтичних розвинених країн (США, Великобританія, Японія, Німеччина і 
Франція) припадає значна частина нових патентів на світовому 
фармацевтичному ринку [2]. 
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Сьогодні вкрай необхідним та актуальним стає визначення шляхів 
підвищення ефективності господарювання підприємств, забезпечення їх 
сталого розвитку та конкурентоспроможності. У сучасних умовах 
господарювання цього можливо досягти за умови постійного оновлення 
виробництва шляхом технічного переозброєння вітчизняних підприємств. 

Визначення сутності технічного переозброєння виробництва є першим 
кроком у формуванні економічного механізму управління цим процесом, 
основне завдання якого полягає в підвищенні ефективності робіт, що 
здійснюються в його рамках. 

Під технічним переозброєнням Й. Петрович [4] розуміє комплекс заходів 
з підвищення техніко-організаційного рівня виробництва, його механізації й 
автоматизації, з модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного 
обладнання новим, більш продуктивним. 

Деякі економісти ототожнюють поняття технічного переозброєння з 
оновленням. Так, В. Подкладов стверджує, що під технічним переозброєнням 
розуміють таку форму оновлення засобів виробництва, за якої стара техніка 
замінюється новою, що має кращі техніко-економічні показники [1]. Але на 
нашу думку, поняття технічного переозброєння є ширшим, оскільки у його 
основі лежить оновлення засобів праці. Можна сказати, що технічне 
переозброєння є організаційною формою, у якій реалізується оновлення 
виробничих фондів. 

Л. Олійник [3] відзначив відмінну особливість технічного переозброєння, 
яка полягає в тому, що при даній формі відтворення основних виробничих 
фондів оновлюється лише їх активна частина. 

Сучасні фармацевтичні підприємства України у межах реалізації 
стратегій розвитку постійно здійснюють проекти, пов’язані з розробкою і 
впровадженням у виробництво нових лікарських засобів, що, у свою чергу, 
враховує здійснення інвестиційних проектів з переозброєння підприємства. З 
метою визначення інтегрального показника технічного рівня досліджуваного 
фармацевтичного підприємства проаналізовано динаміку показників, які 
характеризують стан його технічного рівня (табл. 1).  

За показниками технічного рівня підприємства, що наведені у табл. 1, 
експерти зробили вибір щодо більш доцільних показників, які необхідно 
враховувати в оцінці технічного рівня підприємства.  

Так, експерти зазначили найбільш значущими такі показники, як 
коефіцієнт завантаження обладнання та частка прогресивних видів обладнання 
в загальній кількості (ці показники обрали 92% експертів). Коефіцієнт 
зниження втрат обрали 88 % експертів. Показники технічно та економічно 
застарілого обладнання в загальному парку та частки нових технологій за 
обсягом продукції обрали 85 % експертів. Середній вік застосовуваних 
технологічних процесів обрали 81 %. Фондоозброєність праці – 62 % експертів. 
Коефіцієнт зносу обрали 54 % експертів. Такі показники, як  частка обсягу 
продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці, 
питома вага машин і обладнання в активній частині основних виробничих 
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фондів (ОВФ), матеріаловіддача, фондовіддача активної частини ОВФ обрали 
по 46 % експертів. 

Таблиця 1 
Основні показники технічного рівня підприємства 

Роки 
Показники 

2009 2010 2011 2012 2013 

Фондоозброєність праці, грн/грн 146,8 152,7 189,9 155,8 175,9 
Коефіцієнт  механізації праці  0,9 0,92 0,93 0,95 0,95 
Частка обсягу продукції, що виробляється за 
допомогою автоматизованих засобів праці 

0,74 0,79 0,79 0,85 0,86 

Коефіцієнт завантаження обладнання 0,8 0,81 0,82 0,85 0,88 

Частка прогресивних видів обладнання в 
загальній кількості 

0,66 0,59 0,67 0,47 0,44 

Частка технічно та економічно застарілого 
обладнання в загальному парку 

0,37 0,36 0,21 0,15 0,15 

Коефіцієнт оновлення основних виробничих 
фондів (ОВФ) 

0,34 0,34 0,28 0,25 0,23 

Коефіцієнт вибуття ОВФ 0,16 0,16 0,15 0,13 0,11 

Коефіцієнт зносу 0,27 0,28 0,34 0,25 0,32 
Питома вага активної частини ОВФ в загальному 
обсязі ОВФ 

0,76 0,75 0,86 0,64 0,67 

Питома вага машин і обладнання в активній 
частині ОВФ 

0,97 0,81 0,81 0,82 0,90 

Питома вага прогресивного обладнання в 
загальному парку обладнання 

0,66 0,59 0,67 0,47 0,44 

Питома вага зношеного і морально застарілого 
обладнання 

0,36 0,35 0,20 0,15 0,14 

Середній вік технологічного обладнання, років 20 19 19 18 19 
Частка нових технологій за обсягом продукції 0,1 0,14 0,14 0,25 0,3 
Середній вік застосовуваних технологічних 
процесів, років 

5 7 7 9 10 

Коефіцієнт зниження втрат 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 
Матеріаловіддача, грн/грн 6,18 7,4 6,4 6,25 6,18 
Матеріаломісткість, грн/грн 0,16 0,13 0,16 0,16 0,17 
Фондовіддача, грн/грн 0,67 1,03 1,22 2,03 2,01 
Фондовіддача активної частини ОВФ, грн/грн 2,85 4,06 4,99 6,51 6,78 
Рентабельність ОВФ, % - 20,1 25,6 28,2 33,3 
Фондоємність, грн/грн 1,49 0,96 0,81 0,49 0,5 
Витрати на 1 грн продукції, % 84,7 92,3 98,7 85,8 89,4 

Коефіцієнт оновлення ОВФ та середній вік технологічного обладнання – 
42%. Показник питомої ваги прогресивного обладнання в загальному парку 
обладнання зазначили 38%. Питома вага активної частин ОВФ в загальному 
обсязі ОВФ, питома вага зношеного і морально застарілого обладнання, 
фондовіддача були відібрані 35% експертів; витрати на 1 грн продукції, 
коефіцієнт механізації праці та рентабельність ОВФ – 31 %; коефіцієнт вибуття 
ОВФ та фондоємність обрали по 27 % експертів; матеріаломісткість – 23 % 
респондентів. 

Таким чином, для подальшого дослідження обрано найбільш значущі 
показники технічного рівня, а саме: фондоозброєність праці, коефіцієнт 
завантаження обладнання, показники частки прогресивних видів обладнання в 
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загальній кількості, частки технічно та економічно застарілого обладнання в 
загальному парку, частки нових технологій за обсягом продукції, середній вік 
застосованих технологічних процесів та коефіцієнт зниження витрат. 

На підставі показників табл. 1 визначено інтегральний показник 
технічного рівня підприємства з використанням таксономічного методу. 
Результати розрахунку інтегрального показника технічного рівня наведені у 
табл. 2.  

Таблиця 2 
Інтегральний показник технічного рівня підприємства 

Рік 
Показник 

2009 2010 2011 2012 2013 

Інтегральний показник технічного 
рівня підприємства 

0,193 0,153 0,567 0,407 0,474 

 
За отриманими розрахунками за шкалою Чеддока визначені зони якісної 

оцінки інтегрального показника  технічного рівня підприємства: від 0 до 0,1 – 
дуже низький рівень; від 0,11 до 0,3 – низький рівень технічного рівня 
підприємства; від 0,31 до 0,5 – нижче середнього; від 0,51 до 0,7 – середній 
рівень технічного рівня; від 0,71 до 0,9 – високий рівень; від 0,91 до 1 – дуже 
високий рівень технічного рівня підприємства. 

Отже, за результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, 
що у 2009 та у 2010 роках ми спостерігаємо  дуже низький рівень технічного 
рівня, у 2011 році – середній рівень, у 2012 та 2013 роках технічний рівень 
фармацевтичного підприємства нижче середнього. Зроблений висновок 
обумовлює необхідність впровадження заходів, спрямованих на удосконалення 
технічного рівня фармацевтичного підприємства, тобто здійснення низки 
інвестиційних проектів з переозброєння виробництва. 
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В современных экономических условиях конкурентоспособность 
отечественных товаров и услуг может быть обеспечена только при условии 
постоянного внедрения в практику хозяйственной деятельности инноваций. В 
этих условиях украинскую экономику необходимо формировать, в первую 
очередь, под активным влиянием инновационных процессов, интенсификация 
которых должна наблюдаться во всех сферах хозяйственной деятельности. Не 
является исключением и машиностроительные предприятия, инновационная 
деятельность которых должна быть поставлена на системную основу и входить 
необходимым компонентом в их план развития. Однако исследования 
показывают, что до сих пор предприятия машиностроительной отрасли в 
большей степени ориентируются на тактические цели, не используют 
современных возможностей стратегического менеджмента, не уделяют 
должного внимания разработке и внедрению инновационной продукции.  

Одной из важнейших причин этого является  отсутствие целостной, 
научно-обоснованной концепции применения современного инструментария 
формирования и реализации инновационных стратегических планов 
применительно к управлению украинскими промышленными предприятиями, и 
машиностроительными предприятиями, в частности. 

Заметный вклад в разработку теоретических аспектов формирования 
стратегического управления на макро- и микроуровне с позиций 
инвестиционно-инновационного подхода внесли А.Анчишкин, С.Ильенкова, 
М.Мескон, Б.Мильнер, О.Коробейников, М.Портер, А.Томпсона,  А.Трифилова, 
Р.Фатхутдинов, Л.Федулова, Ф.Хедоури и др. Однако проблема разработки 
инновационной стратегии управления машиностроительным предприятием 
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требует дальнейшего исследования с учетом современных украинских и 
мировых экономических условий. 

Целью статьи является выявление особенностей инновационной 
деятельности украинских машиностроительных предприятий на современном 
этапе развития экономики и определение направлений стратегического 
управления их инновационным потенциалом.  

При решении проблемы стратегического развития украинских 
машиностроительных предприятий следует учитывать следующие 
обстоятельства:  

1) В условиях глобализации экономики и высокой конкуренции растет 
неопределенность при реализации инновационных проектов. Ключевым 
фактором неопределенности является сложность механизма взаимодействия 
машиностроительного предприятия с окружающей средой. Поэтому в 
долгосрочной перспективе предприятие часто не имеет возможности 
развиваться в соответствии с первоначальным принятым планом. Вследствие 
этого, основой успеха развития является не столько качество исходной 
стратегии, сколько гибкость управления в процессе ее реализации и 
возможность ее динамической корректировки с учетом вновь открывающихся 
возможностей и новых потребностей существующих и потенциальных 
клиентов. 

2) Традиционный инструментарий оценки эффективности 
инвестиционных проектов, основанный на анализе и сопоставлении денежных 
потоков доходов и расходов, имеет существенные ограничения при его 
применении  для оценки стратегических проектов развития 
машиностроительных предприятий, поскольку не позволяет учесть социально-
экономические выгоды от модернизирующего влияния машиностроения на 
развитие национальной экономики.  

3) В современных условиях стабильное функционирование 
машиностроительного предприятия определяется не столько его 
рентабельностью, сколько его конкурентоспособностью и устойчивостью на 
фоне других машиностроительных предприятий. 

Стратегическое управление машиностроительным предприятием должно 
эффективно задействовать имеющиеся у него инновационные ресурсы и 
доступный потенциал их развития. Инновационные ресурсы – это совокупность 
финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми 
располагает предприятие для осуществления инновационной деятельности [1, 
с.31]. 

Инновационные ресурсы включают: 
 персонал организации, который характеризуется уровнем 

профессиональной подготовки и способностью к обучению; 
 соответствие организационных структур и систем управления задачам 

развития инновационного процесса; 
 информация, которой располагает организация, в том числе 

нематериальные активы, представленные патентами, ноу-хау, 
прототипами, компьютерными программами и т.д.; 
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 научно-технический задел в виде незавершенных инновационных 
проектов; 

 финансовое обеспечение инновационной деятельности. 
Основным условием успешности инновационной деятельности является 

ее достаточное финансирование. Уровень финансирования зависит от 
финансового состояния предприятия, выбранной инновационной стратегии 
развития, предыдущих инновационных результатов. Приоритетность 
финансирования инновационной деятельности должно стать основным 
элементом стратегии машиностроительного предприятия, а конкретные 
размеры – объектом стратегического планирования и стратегического 
инновационного анализа. 

С инновационными ресурсами тесно связано понятие «инновационный 
потенциал» - это совокупность имеющихся у предприятия средств и 
возможностей для использования нововведений в производственной, 
финансовой, управленческой и коммерческой деятельности в соответствии с 
целями его развития [2, с.293]. Совокупный инновационный потенциал 
машиностроительного предприятия определяется в первую очередь наиболее 
сильной составляющей ресурсной базы инновационного процесса, полная 
реализация возможностей которой может быть осуществлена при наименьших 
финансовых затратах. 

В качестве основных ресурсных составляющих, требующих 
специализированных методов стратегического управления, следует выделить: 

-    создание инновационной инфраструктуры;  
- инновационное промышленное развитие машиностроительного 

комплекса; 
- инновационное развитие топливно-энергетического хозяйства 

машиностроительных предприятий; 
-    инновационное развитие транспортной инфраструктуры; 
-    инновации в сфере развития жилого фонда, коммунального хозяйства 

и благоустройства территории машиностроительных предприятий; 
- инновации в области развития информационных технологий при 

предоставлении сервисных услуг; 
-   экологические инновации, охрана окружающей среды; 
- развитие правовой культуры (формирование системы правового 

обеспечения рынка результатов инновационной деятельности 
машиностроительных предприятий); 

-   инновации в администрировании (формирование и развитие культуры 
коммуникаций, планирования, доклада, мышления (идеологии), внедрения 
инноваций менеджмента машиностроительных предприятий). 

Управление каждым видом ресурсов базируется на использовании 
машиностроительным предприятием специализированных методов 
стратегического управления при внедрении инноваций. В условиях жесткой 
конкуренции отсутствие инноваций в любой из перечисленных областей 
ресурсного обеспечения следует рассматривать как недополученную выгоду.  
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Рис.1. Система стратегического управления машиностроительным 
предприятием 

 
Обобщение опыта управления машиностроительными предприятиями 

выявило целесообразность деления бизнеса на проблемные составляющие с 
использованием метода диаграммы древа. На рис. 1 в виде схемы представлена 
декомпозиция системы стратегического управления машиностроительным 
предприятием. Как видно из рис.1 в общей системе стратегического управления 
предприятием особое значение приобрели инновационная и финансово-
инвестиционная составляющие. 

Структуру инновационной составляющей системы стратегического 
управления машиностроительным предприятием можно представить 
следующим образом (рис. 2): 

 

Создание и внедрение 
новых продуктов 

Создание и использование 
новых технологий  

Формирование более 
совершенных 

организационных структур 
управления  

Использование новых 
знаний  

Инновационная 
составляющая 

стратегического управления 
Освоение новых рынков  

Управление собственными 
инвестиционными 

ресурсами 

Формирование и управление 
новыми финансовыми 

зависимостями при работе с 
контрагентами 

Управление заемными 
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Рис. 2. Инновационная составляющая системы стратегического управления 
машиностроительным предприятием 

 
Следует отметить, что на современном этапе специфической чертой 

деятельности предприятий является высокая степень ориентации на заказчика, 
то есть производство под заказ. Особенно высока степень подобной ориентации 
в рамках производства инновационной продукции. В связи с подобным 
состоянием дел автор рекомендует в процесс стратегического управления 
инновационной деятельностью внедрить перманентный учет всех пожеланий 
клиента (заказчика) на всех этапах временного разреза проектных стадий, при 
этом сокращая отдельные конструкторские стадии средствами улучшенного 
планирования. 

 247



Действительно, на этапе создания макета (прототипа) изделия можно 
зафиксировать его свойства, запустить производство, начать серийные поставки 
заказчику, после чего дорабатывать изделие в соответствии с замечаниями 
заказчика. Однако такой путь сопровождается большим объемом издержек, 
поскольку, получив рекламации заказчика, производитель должен любой ценой 
удовлетворить его претензии к продукции. В противоположность этому, 
постоянное получение информации от заказчика позволяет производителю 
продукции выиграть время и уменьшить издержки на проектных стадиях 
создания изделия. 

Наряду с логическим структурированием проекта посредством сетевого 
планирования и управления «критическими сроками», целесообразно 
своевременно вносить в него новые рабочие задачи, а также  концентрировать 
внимание на элементах «критических требований». Это позволит сместить пик 
трудоемкости к началу временного разреза проектных стадий, уменьшая тем 
самым затраты на переделку в последующих стадиях; при этом сокращается 
срок прохождения проектных стадий; сокращаются общие затраты на создание 
изделия. 

В отличие от традиционного метода разработки, результатом которого 
является новый продукт, который, возможно, придется клиенту по вкусу, 
данный подход еще на ранних стадиях закладывает в основу проекта 
требования, предъявляемые клиентом к продукту, с целью оптимальной 
разработки и производства последнего. При этом, как правило, отпадает 
необходимость в осуществлении значительной части последующих 
функциональных исправлений и улучшений продукта по замечаниям заказчика. 

Основные направления анализа качества инновационного проекта 
(продукции), ориентированного на его заказчика, по четырём основным 
направлениям свойства, издержки, технология и надежность) можно 
представить в виде таблицы (табл. 1): 

Таблица 1 
Анализ качества инновационной продукции под заказ 

Свойства Издержки Технология Надежность 
- учет пожеланий 

заказчика;  
- гарантия основных 

ожиданий;  
- стратегическое 
использование 

основных требований  

- снижение издержек 
без функциональных 

потерь;  
- стоимостной анализ 
с учетом фактора 

«довольный клиент»; 
- оптимизация 

издержек в пользу 
клиента 

- достижение 
стратегических целей 
при помощи новых 

технологий, 
адекватных новым 

идеям; 
- своевременный учет 

узких мест и 
предотвращение роста 
издержек на поздних 
стадиях проекта 

- долговечность;  
- функциональность 

продукции;  
- стабильность; 

- простота восприятия 
(адаптивность) 
продукции. 

 
 

 
Таким образом, в процесс стратегического управления инновационной 

деятельностью отечественных машиностроительных предприятий предлагается 
внедрить перманентный учет всех пожеланий клиента на всех этапах 
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временного разреза проектных стадий, основанный на анализе качества 
инновационного проекта, ориентированного на заказчика. 
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В работе отмечено, что мотивация к процессу труда в широком смысле возникает как результат 

комплексного воздействия всех функций управления, связанных с планированием этого процесса, его 
организацией, контролем и т.д. Качество и результат данных функций управления может, как 
непосредственно способствовать вовлеченности сотрудника в процесс труда, так и стать серьезным 
демотиватором. Выявлены связи функций управления процессом труда с мотивацией, а также определены 
характеристики функций управления, которые могут быть положены в основу анализа мотивированности 
персонала. 
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The paper noted that the motivation for the process of labor in the broader sense occurs as a result of the 

integrated effect of all the management functions associated with the planning process, and the organization, control, 
etc. Quality and outcome data management functions can directly contribute to the involvement of employees in the 
labor process, and become a serious demotivator. The relations between the process control functions work with 
motivation and identified the characteristics of the control functions that can be the basis for the analysis of staff 
motivation. 

Keywords: motivation, staff, company management, organization of work. 
 

Становление рыночных методов хозяйствования в отечественной 
экономике носило бессистемный характер, имеющий наивысшим приоритетом 
краткосрочное получение прибыли, а не долгосрочную стабильность 
функционирования экономических субъектов. Параллельно шло разрушение 
традиционных ценностей и навязывание обществу моделей избыточного 
потребления. Это привело к деградации систем мотивации на предприятиях, 
потере уважения к труду как к таковому, утрате представлений об истинных 
движущих мотивационных факторах и проецированию любых мотивов 
трудовой деятельности в финансово-материальную плоскость. Сформировалась 
широкая прослойка людей, для которых лучшая работа – та, где ничего не 
нужно делать и при этом получать хорошую зарплату. Тем не менее, человек по 
своей природе нуждается в активной деятельности и наиболее эффективные 
методы мотивации заключаются в удовлетворении данной потребности в 
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процессе труда. При этом можно предположить, что мотивация к процессу 
труда в широком смысле возникает как результат комплексного воздействия 
всех функций управления, связанных с планированием этого процесса, его 
организацией, контролем и т.д. Качество и результат данных функций 
управления может, как непосредственно способствовать вовлеченности 
сотрудника в процесс труда, так и стать серьезным демотиватором. 

Выявление связи функций управления процессом труда с мотивацией, а 
также определение таких характеристик функций управления, которые могут 
быть положены в основу анализа мотивированности персонала, позволит  
идентифицировать основные направления по управлению организационным 
поведением и разработать соответствующие элементы мотивационного 
механизма. 

Мотивация является одной из функций управления, наряду с 
планированием, организацией, контролем (согласно А. Мескону, Дж. Хедоури 
[1]). К этим функциям управления можно добавить также координацию и 
регулирование, которые встречаются у различных авторов (А. Файоль, Дж. 
Муни, А. Рейли, Л. Гьюлик, Л. Урвик), и которые в том числе выделяются 
советскими кибернетиками. Эти функции взаимосвязаны, а их реализация 
циклична и, как правило, последовательна (рис. 1). 

 
Рис. 1. Цикличность реализации функций управления 

 
Последовательность функций, представленная на рис 1, очевидно, 

является весьма условной, а в некоторых случаях дискуссионной. Однако 
можно утверждать, что организация, как создание условий для достижения 
целей осуществляется после планирования, в котором эта постановка целей 
осуществляется. Необходимость в координации, как обеспечении 
согласованности действий, может возникать как во время, так и после 
осуществления функции организации. Мотивация и контроль – функции 
управления, объектом которых является уже начавшаяся деятельность, то есть 
деятельность, осуществляющаяся после ее организации. Вопрос, что первично 
– мотивация или контроль – дискуссионный. С одной, стороны мотивация, как 
адекватное поощрение за достигнутый результат, возможна только в результате 
реализации контроля, с помощью которого этот результат количественно 
измеряется. С другой стороны, человек, выполняющий трудовую задачу, 
должен быть мотивирован к ее качественному выполнению «заранее», а не 
«после». Высокий уровень мотивации должен быть уже во время выполнения 
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задачи. Таким образом, само поощрение осуществляется после контроля и в 
соответствии с достигнутыми результатами, однако мотивирующий эффект 
должен иметь место до реализации контроля. 

Регулирование, как внесение изменений и корректировка деятельности, 
невозможно без предварительного контроля. Планирование же основывается на 
результатах анализа предыдущей деятельности и, таким образом, завершает 
старый и начинает новый цикл управления. 

Если же учитывать все наиболее характерные варианты 
последовательности выполнения функций управления, то можно получить сеть, 
примерно такую, какая представлена на рис. 2. 

На рис. 2 отражен лишь один цикл управления, в рамках которого 
показана возможная последовательность реализации функций управления. Так, 
определение принципов координации заложено уже на этапе планирования и 
может являться следствием этой функции, с другой стороны степень 
возможной реализации этих принципов определяется качеством исполнения 
функции организации. Результатом контроля является регулирование, которой 
может отразиться на изменении и корректировке всех функций, начиная от 
планирования и организации и заканчивая самим контролем. 

 

 
Рис. 2. Последовательность реализации функций управления в рамках одного 

цикла 
Отдельно подробнее остановимся на функции мотивации. Понимая под 

мотивацией не денежное вознаграждение за труд, а в широком смысле – 
побуждение работников к эффективному труду, мотивация, как функция 
управления, является результатом качества выполнения всех остальных 
функций (стрелки 1-5 на рис. 2). 

Так, планирование в широком смысле подразумевает: 
а) определение текущих возможностей предприятия; 
б) постановку целей предприятия; 
в) разработку механизма достижения этих целей с учетом имеющихся 
ограничений. 

Мотивационные аспекты могут (и должны) быть заложены 
планированием (стрелка 1 на рис. 2) не только при разработке механизма 
достижения целей, но и при постановке целей и даже при определении 
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возможностей предприятия. Если поставленные цели расходятся с внутренними 
целями исполнителей, которые будут призваны этих целей достигать, это уже 
будет являться сильным демотиватором, который трудно компенсировать 
денежным вознаграждением, не говоря уже о неэффективности такой 
компенсации. Если сотрудники не видят возможностей достижения 
поставленных целей (или видят возможности, которые не реализуются и 
игнорируются планом), даже если общее направление целеполагания они 
разделяют, это также может явиться внутренним демотиватором к 
соответствующему труду. Ну, и очевидно, что принципы и объемы 
материального стимулирования, предусматриваемые планированием в рамках 
механизма достижения поставленных целей, непосредственно являются частью 
системы мотивации. 

Функция организации также непосредственно влияет на мотивацию 
персонала (стрелка 2 на рис. 2). Помимо прочего, функция организации 
определяет: 

а) кто должен выполнять ту или иную работу; 
б) полномочия работника при выполнении данной работы и 

обеспеченность ресурсами; 
в) уровень ответственности работника за выполнение данной работы; 
г) критерии определения качества выполнения работы. 
Каждый из перечисленных пунктов непосредственно отражается на 

мотивации. Будет ли мотивирован сотрудник, ищущий самореализации, если в 
его обязанности будет вменена высокостандартизированная рутинная 
деятельность, где возможность самостоятельных решений сведена к 
минимуму? Будет ли мотивирован сотрудник, если у него нет рычагов влияния 
на соисполнителей и/или поставщиков выполняемого процесса? Если с него 
спрашивают больше, чем он реально может выполнить в силу ограничений 
своих организационных возможностей или, наоборот, ответственность за его 
работу несет другой сотрудник? Если ему не известны (он не может отследить, 
или от него не зависят) критерии оценки качества его труда, заложенные в 
систему стимулирования? 

Ответ на эти вопросы очевиден. Таким образом, мотивация персонала 
осуществляется также и на этапе организации. 

В основе реализации функций координации может быть положены 
различные принципы. Г. Минцберг выделяет пять принципов координации [2]: 
взаимное согласование, прямое управление, стандартизация процесса труда, 
стандартизация знаний, стандартизация результатов труда. Каждый из этих 
принципов может быть более или менее эффективным в зависимости от 
развитости организации и типа задач, которые решаются. Очевидно, 
неправильный выбор принципа координации, заложенного в систему, приводит 
к снижению эффективности согласования процессов, повышению 
неудовлетворенности работников, как следствие – может привести к снижению 
мотивации (стрелка 3 на рис. 2). Например, часто эксплуатируемый принцип 
прямого управления, когда все решения необходимо согласовывать с высшим 
руководством (поскольку только он знает о состоянии смежных процессов), 
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приводит снижению  инициативности работников, уменьшению их 
ответственности, что негативно отражается на мотивации. Вмешательство в 
стандартизованный процесс с целью его «ручной» корректировки, также может 
приводить к недовольству сотрудников, привыкших работать по привычным 
установленным правилам. 

Таким образом, очевидно, что используемый тип координации должен 
согласовываться с типом управляемого процесса и соответственно, 
мотивационными установками сотрудников, которые его выполняют. 

Контроль – функция, наличие которой само по себе является 
мотиватором (стрелка 4 на рис. 2). Если результаты труда не контролируются, 
то любой самый ответственный сотрудник очень быстро потеряет интерес 
сначала к улучшению своего труда, а затем и вообще к надлежащему его 
исполнению. Зачем делать лучше или просто хорошо, если никто об этом не 
узнает? Контроль необходим и для реализации функции материального 
стимулирования в рамках действующей системы мотивации: только через 
количественную оценку результатов труда можно установить соответствующий 
размер материального вознаграждения, так чтобы оно имело мотивирующий 
эффект. 

Еще один мотивационный аспект контроля – разделение ответственности. 
Исполнитель процесса несет ответственность за его техническую реализацию; 
контролирующий несет управленческую ответственность (за выбор 
исполнителя для данного процесса, за количество предоставленных ресурсов, 
полномочий, за несвоевременное обнаружение отклонений от планов и т.д.)., 
Помимо мотивации исполнителей процессов, функция контроля, перекладывая 
часть ответственности на аппарат управления, мотивирует управляющих к 
совершенствованию и корректировке всех остальных функций управления, в 
том числе и функции мотивации. Само же это совершенствование происходит 
через функцию регулирования (стрелка 5 на рис. 2). 

Таким образом, были рассмотрены функции управления, их 
характеристики в привязке к мотивации персонала, мотивационным установкам 
сотрудников предприятий. Выявление связи функций управления процессом 
труда с мотивацией, а также определение таких характеристик функций 
управления, которые могут быть положены в основу анализа мотивированности 
персонала, позволит идентифицировать основные направления по управлению 
его организационным поведением. 
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The link between of the enterprise external environmental factors and its development is determined. The 

factors that are formed at the macro- and micro-level of the baking industry enterprises in Ukraine are considered. 
Based on the compiling matrixes methodology strength of their impact on the baking industry enterprises is defined. 
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Розвиток є загальним принципом будь-якої соціально-економічної 

системи і розглядається як незворотна спрямована зміна організації. Він 
спричинений наступними факторами [1, с. 28; 2, с. 15]: глобальними процесами 
світової цивілізації; науково-технічним прогресом; змінами зовнішнього та 
внутрішнього середовища; потребами та інтересами суспільства; 
демографічними тенденціями; екологічними змінами; економічними кризами; 
моральним і фізичним старінням та зносом матеріальних елементів; 
циклічними процесами макро- і мікрорівня. Важливого значення для сучасного 
управління розвитком на підприємствах набуває інформація [5, с. 8], оскільки 
вона об’єднує всі елементи організації. Екологічний фактор є імпульсом 
економічного зростання підприємства або обмеження його можливостей 
внаслідок застосування шкідливої технології. 

Проведений аналіз сучасних поглядів щодо розвитку підприємства 
показав, що він не має системного визначення. Зважаючи на це, запропоновано 
визначення розвитку підприємства як сукупності спрямованих, інтенсивних та 
якісних змін економічної природи, що відбуваються на підприємстві внаслідок 
протиріч у внутрішньому середовищі та впливу факторів зовнішнього 
середовища. 

У соціально-економічних системах постійно існують фактори 
невизначеності, які поділяють на внутрішні та зовнішні (фактори макро- та 
мікросередовища). Зовнішнє середовище є споживачем результатів діяльності 
підприємства; джерелом і каналом відтоку ресурсів, особливо фінансових у 
вигляді платежів та податків; інформаційним середовищем, внаслідок чого 
формуються правове поле діяльності підприємства, обмеження, заборони, 
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мотиваційні впливи, конкурентні умови. Тому необхідно враховувати вплив 
факторів зовнішнього середовища на підприємство.  

Вагомість впливу факторів зовнішнього середовища на роботу 
підприємства залежить від сфери його діяльності, галузевої спрямованості, 
наявності зовнішньоторговельних операцій, а також від стану ресурсного 
забезпечення.  

На основі проведеного аналізу нами виділено фактори макросередовища, 
що впливають на діяльність будь-яких підприємств: політична та соціально-
економічна ситуація в країні та регіоні; державне регулювання; 
платоспроможний попит населення; рівень розвитку та впровадження НТП; 
рівень інформованості підприємств про кон’юнктуру ринку; постачальники 
сировини, природно-економічні умови для виробництва сировини в регіоні, 
потенційні обсяги її постачання; інвестиційна, фінансово-кредитна і податкова 
політика в державі та регіоні; рівень конкуренції на ринку та бар’єри 
входження в галузь і на ринок; поведінка та відносини з посередниками; 
доступність консалтингових послуг; рівень інвестиційної привабливості 
підприємства та галузі; культурні традиції; соціально-демографічні фактори.  

В межах галузі підприємство знаходиться під впливом п’яти сил 
конкуренції М. Портера [4, с. 72; 8, с. 191]: суперництво між конкуруючими 
продавцями галузі; конкуренція з боку товарів, які виробляються 
підприємствами інших галузей; загроза входу в галузь нових конкурентів; 
економічні та маркетингові можливості постачальників; економічні та 
маркетингові можливості споживачів.  

Внутрішніми факторами є реконструкція та реформування підприємств, 
впровадження нових форм організації й оплати праці, зміни у кількісному та 
якісному складі працівників, виникнення труднощів у зв’язку з погіршенням 
морального клімату в колективі, технічні та технологічні помилки спеціалістів, 
ненадійність техніки [6, с. 57].  Таким чином, підприємство є цілеспрямовано 
функціонуючою відкритою системою, яка самоорганізується і для досягнення 
своїх цілей потребує управління. Воно породжується самою системою  і є 
джерелом перетворень та розвитку. 

Управління розвитком підприємств хлібопекарської галузі як складний 
процес характеризується багатьма суб’єктивними та об’єктивними факторами. 
Об’єктивні фактори не залежать від внутрішнього стану підприємства, вони 
формуються на макрорівні. До них відносяться:  

- економічні;  
- правові; 
- політичні;  
- науково‐технічний прогрес;  
- соціально‐демографічні.  

Деякі вчені-економісти [6, с. 58; 7, с. 72] відзначають, що їм притаманна 
багатоваріантність, невизначеність і непередбачуваність. Факторами, що 
пов’язані з діяльністю підприємств на мікрорівні, є: 

- споживання продукції;  
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- конкурентоспроможність;  
- ресурсозабезпеченість;  
- інновативність галузі.  
Фактори, що впливають на розвиток підприємства, мають різний рівень 

або силу впливу. На основі методики складання матриць [3, с. 159] визначено 
силу їх впливу на підприємства хлібопекарської галузі України.  

Відносну силу впливу факторів Ах порівняно з Ау (х, у=1, .., n) 
позначають аху. Оцінки аху є експертними, отриманими за дев’ятибальною 
шкалою наступним чином: 

1 бал – Ах та Ау мають однакову силу впливу, або поступаються йому; 
3 бали – Ах ненабагато більше впливу Ау; 
5 балів – Ах має явно більший вплив ніж Ау; 
7 балів – Ах впливає сильніше за Ау; 
9 балів – Ах впливає дуже сильно. 
Матриця А = (аху) має наступні властивості: 

1) аху > 0; 
2) аху = 1, якщо х=у; 
3) аху = ах∙R / ау∙R, R=1, …., n; де n – кількість факторів. 

Розрахунок питомої ваги факторів макро- та мікросередовища проведено 
за формулою: 
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Матриця впливу факторів макросередовища на розвиток хлібопекарських 
підприємств наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Матриця впливу факторів макросередовища на розвиток хлібопекарських 

підприємств 
Фактори (Ау) 

Фактори (Ах) 
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Питома 
вага 

Ранг 

Економічні - 5 7 5 7 0,434 1 
Правові 1 - 5 5 3 0,216 2 
Політичні 1 1 - 1 1 0,073 5 
Науково-технічний 
прогрес 

1 1 7 - 3 0,157 3 

Соціально-
демографічні 

1 1 7 1 - 0,120 4 

 256



Аналіз факторів макросередовища показав, що найбільшу значимість 
мають економічні, правові, науково-технічний прогрес та соціально-
демографічні.  

Аналогічно побудована матриця рівня впливу факторів мікросередовища 
на розвиток хлібопекарських підприємств, що відображена в табл. 2. 

Таблиця 2 
Матриця впливу факторів мікросередовища на розвиток хлібопекарських 

підприємств 
Фактори (Ау) 

Фактори (Ах) 
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 Питома 
вага 

Ранг 

Ресурсозабезпеченість - 1 3 5 0,292 2 
Рівень споживання 
продукції 

1 - 5 7 0,388 1 

Конкурентоспроможність 
підприємств галузі 

1 1 - 5 0,202 3 

Інновативність галузі 1 1 1 - 0,118 4 
 
Як показав аналіз, на мікрорівні найбільш значимими факторами впливу 

на хлібопекарські підприємства є рівень споживання продукції, 
ресурсозабезпеченість та  конкурентоспроможність підприємств 
хлібопекарської галузі, її інновативність. 

Для узагальнення даних, що отримані в результаті аналізу сили впливу 
факторів зовнішнього середовища на розвиток хлібопекарських підприємств в 
Україні, нами складена табл. 3, де наведена структура значимості обраних 
факторів. 

Таблиця 3 
Структура значимості факторів впливу на розвиток підприємств 

хлібопекарської галузі 
Фактори  

макросередовища 
Питома 
вага, % 

Фактори  
мікросередовища 

Питома 
вага, % 

Економічні  43,4 Рівень споживання продукції 38,8 
Правові  21,6 Ресурсозабезпеченість  29,2 
Науково-технічний прогрес 15,7 Конкурентоспроможність 

підприємств галузі  
20,2 

Соціально-демографічні 12,0 Інновативність галузі 11,8 
Політичні  7,3   
Разом  100 Разом  100 

Результати проведеного дослідження показали, що на розвиток 
хлібопекарських підприємств достатньо сильний вплив мають як фактори 
макро-, так і мікросередовища. Так, найбільшу значимість серед факторів 
макросередовища мають економічні (43,4%), правові (21,6%) та науково-
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технічних прогрес (15,7%), а з факторів мікросередовища – рівень споживання 
продукції (38,8%), ресурсозабезпеченість підприємств (29,2%) та рівень 
конкурентоспроможності підприємств в хлібопекарській галузі (20,2%). Таким 
чином, для інтенсивного розвитку, тобто для спрямованих, інтенсивних та 
якісних змін підприємствам хлібопекарської галузі необхідно оцінювати та 
враховувати вплив факторів зовнішнього середовища. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Проведено комплексну оцінку ефективності реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі за 
такими елементами: потенціал товарних ресурсів, технічний, просторовий, кадровий, фінансовий та 
нематеріальний потенціали. Визначено галузеву специфіку та тенденції ефективності використання 
ресурсного потенціалу в роздрібній торгівлі. 

Ключові слова: потенціал, ефективність, комплексна оцінка, підприємство торгівлі. 
 
The efficiency of the implementation of the resource potential of trade enterprises is assessed in complex with 

according to the following elements: the potential of commodity resources, technical, spatial, personnel, financial and 
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intangible potentials. Sectorial specifics and trends in the effectiveness of using resource potential in retail trade are 
specified. 

Keywords: potential, efficiency, assessed in complex trade 
 
Постановка проблеми дослідження і аналіз останніх публікацій. 

Різноманітні аспекти щодо оцінки стану, ефективності використання та 
розвитку потенціалу суб’єктів господарювання знайшли відображення в 
наукових працях відомих вітчизняних та зарубіжних науковців: 
О. В. Бажанової, Л. В. Балабанової, О. В. Березіна, І. О. Бланка, 
В. В. Віноградової, Н. О. Власової, Н. С. Краснокутської, В. А. Гросул, 
Є. В. Лапіна, М. Портера. П. Е. Самуельсона, А. А. Томпсона, 
А. Дж. Стрікленда, К. Уолша та ін. Аналіз публікацій щодо проблем 
економічного потенціалу показав, що галузеве та організаційно-економічне 
різноманіття підприємств вимагає поглиблення теоретичних і методичних 
розробок, спрямованих на дослідження специфіки діяльності конкретних 
підприємств певної галузі та розширення практичних рекомендацій відповідно 
до логіки їхнього функціонування. Забезпечення високої ефективності 
використання ресурсного потенціалу в торгівлі є проблематичним питанням, до 
розв’язання якого, на нашу думку, слід підходити комплексно, із 
використанням сучасних науково-методичних розробок та обов’язковим 
урахуванням галузевих особливостей, притаманних торгівлі. 

Мета статті – розробка та реалізація практичного інструментарію оцінки 
ефективності та визначення впливу чинників на використання ресурсного 
потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Визначення галузевої специфіки та 
тенденцій ефективності використання ресурсного потенціалу в роздрібній 
торгівлі. 

 Результати досліджень. Узагальнення науково-методичних і 
практичних підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу суб’єктів 
господарювання та методик оцінки його ефективності на підприємствах 
торгівлі дає підстави для застосовування показників, які, на нашу думку, у 
сконцентрованому вигляді відображають широкий спектр наукових досліджень 
із цього питання [1–6].   

Узагальнена аналітична модель оцінки ефективності використання 
потенціалу підприємств торгівлі має вигляд: 

 

(1) 
 
де Ерпi – загальна ефективність реалізації ресурсного потенціалу 

підприємства; 

– локальні складові загальної 
ефективності реалізації ресурсного потенціалу: ефективність товарного, 
технічного, нематеріальних ресурсів, просторового, кадрового та фінансового 
потенціалів. 

Ефективність реалізації ресурсного потенціалу та його локальних 
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складових досліджено із дотриманням вимог результатно-витратного підходу. 
За основні взято показники потенціаловіддачі та рентабельності ресурсного 
потенціалу [7]:  

ПВРП =  
РРП

РРП

В

Р
,                                                   (2) 

 

                                               RРП =  
РРП

EBITDA

В
,                                     (3) 

де ПВРП  – потенціаловіддача торговельного підприємства за елементами 
ресурсного потенціалу; 

РРПР  – результат реалізації ресурсного потенціалу торговельного 
підприємства; 

РРПВ  – вартість ресурсного потенціалу торговельного підприємства; 
RРП  – рентабельність реалізації ресурсного потенціалу торговельного 

підприємства. 
Таблиця 1 

Економічна оцінка ефективності реалізації ресурсного потенціалу вибіркової 
сукупності підприємств роздрібної торгівлі за 2007-2012 рр. 

Рік 
Відхи-лення 

(+; –) 
Темпи зміни, 

% Група 
підприємств 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 2012/2007 

Ефективність реалізації товарного потенціалу 
Великі  11,29 11,94 10,67 13,24 13,19 12,74 1,45 112,8 
Середні та малі  7,07 5,25 5,54 5,22 6,02 4,69 –2,38 66,3 

Ефективність реалізації технічного потенціалу 
Великі  16,36 25,26 44,70 62,05 57,03 50,23 33,87 307,0 
Середні та малі  9,23 5,43 4,93 5,27 5,90 5,36 –3,87 58,1 

Ефективність реалізації потенціалу нематеріальних ресурсів 
Великі  1958,9 71,1 48,0 182,9 3023,0 3237,6 1278,7 165,3 
Середні та малі  329,68 163,9 176,9 208,4 306,2 281,5 -48,15 85,4 

Ефективність реалізації просторового потенціалу 
Великі  1,58 2,07 2,52 4,46 6,15 7,46 5,88 472,2 
Середні та малі  2,45 1,52 1,09 0,92 0,95 0,85 –1,6 34,7 

Ефективність реалізації кадрового потенціалу 
Великі  30,76 24,84 29,31 49,00 38,88 32,20 1,44 104,7 
Середні та малі  11,34 7,12 7,24 8,55 10,35 6,61 –4,73 58,3 

Ефективність реалізації фінансового потенціалу 
Великі  2,40 4,55 3,51 4,21 4,95 5,48 3,08 228,3 
Середні та малі  3,55 3,18 3,72 4,99 5,73 4,81 1,26 135,5 

Загальна ефективність реалізації ресурсного потенціалу 
Великі  0,81 1,14 1,17 1,73 2,07 2,24 1,43 276,5 
Середні та малі  0,97 0,67 0,58 0,56 0,60 0,51 –0,46 52,6 

 
Об’єктами дослідження стали підприємства роздрібної торгівлі, що 

відрізняються обсягами діяльності, – великі, малі та середні підприємства, 
організовані в різних форматах. За принципом побудови стратифікованої 
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вибірки нами було сформовано вибіркову сукупність із 10 великих підприємств 
(мереж), 22 середніх та малих підприємств (самостійних магазинів) [7].  
Результати застосування цієї моделі та формул із використанням фактичних 
даних досліджуваних підприємств роздрібної торгівлі наведено в табл. 1. 

Вивчення загальної ефективності реалізації ресурсного потенціалу за 
вибірковою сукупністю досліджуваних підприємств за період 2007-2012 рр. 
дало можливість зробити висновки, що за групою торговельних мереж у 
динаміці спостерігалася стійка тенденція до зростання, темпи якого становили 
276,5%. Найбільші темпи зростання були відзначені у 2008 та 2010 рр. – 140,7 
та 147,9% відповідно. На окремих підприємствах, що входять до зазначеної 
групи, спостерігалися різноспрямовані тенденції зміни цього показника. За 
групою середніх та малих підприємств ефективність реалізації ресурсного 
потенціалу мала негативні тенденції: відбувалося зниження з 30% у 2008 до 3% 
у 2010 р., зрештою ефективність реалізації ресурсного потенціалу знизилася 
майже вдвічі.  

Ефективність реалізації локальних ресурсних потенціалів мала подібні 
тенденції: за групою великих підприємств найшвидшими темпами розвивалися 
та генерували віддачу технічний, просторовий та ресурсний потенціали; за 
групою середніх та малих підприємств найшвидше зниження ефективності 
спостерігалося за просторовим, ресурсним, кадровим і технічним потенціалами. 
Виключенням став фінансовий потенціал, ефективність якого збільшилася на 
135,5%. 

Із проведених розрахунків з’ясовано таке: 
– різні за потужністю торговельні підприємства мають різну здатність до 

генерування фінансового ефекту на одиницю використаного ресурсного 
потенціалу: у торговельних мереж вона в 3 – 4 рази більша, ніж у середніх та 
малих підприємств; 

– внутрішньогруповий аналіз окремих підприємств виявив змінювані та 
навіть різноспрямовані тенденції зміни ефективності використання локальних 
складових ресурсного потенціалу, що негативно позначилося на загальній 
ефективності його використання на досліджуваних підприємствах. Така 
ситуація має бути виправлена шляхом підвищення рівня збалансованості 
структури ресурсного потенціалу; 

– великі підприємства роздрібної торгівлі, зокрема торговельні мережі, 
мають помітні тенденції до нарощування потенціалу та підвищення 
ефективності його використання; 

– на середніх та малих підприємствах роздрібної торгівлі зменшення 
ефективності використання ресурсного потенціалу за всіма складовими 
загрожує значним зниженням конкурентоспроможності та є індикатором того, 
що на підприємствах відбуваються кризові процеси. 

Дослідження рентабельності ресурсного потенціалу за 2007–2012 рр. 
(табл. 2) [7] показало, що за групою торговельних мереж упродовж цього 
періоду зазначений показник коливався від 6,21% у 2008 до 12,84% у 2011 р. та 
загалом зріс на 1,58%, що є позитивною тенденцією. 
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Таблиця 2 
Економічна оцінка рентабельності ресурсного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі вибіркової сукупності за 2007-2012 рр. (%) 
Рік Відхилення (+; -) 

Група 
підприємств 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20
08

/2
00

7 

20
09

/2
00

8 

20
10

/2
00

9 

20
11

/2
01

0 

20
12

/2
01

1 

20
12

/2
00

7 

Великі  8,18 6,21 9,14 10,77 12,84 9,76 –1,97 2,92 1,63 2,07 –3,08 1,58

Середні та 
малі  

5,48 -0,12 9,25 5,79 8,08 6,48 –5,60 9,37 -3,46 2,30 –1,61 0,99

 
За групою малих та середніх підприємств рентабельність ресурсного 

потенціалу загалом зросла менше – від 5,88 до 6,48% (на 0,99%).  
Поглиблений аналіз за окремими підприємствами, що входять до 

укрупнених груп, показав різноспрямовані тенденції зміни рентабельності 
ресурсного потенціалу: у різні роки підприємства з позитивними значеннями 
рентабельності ставали збитковими та навпаки. 

Висновки. Як свідчать отримані результати, ефективність використання 
ресурсного потенціалу в торгівлі значною мірою залежить від формату 
діяльності підприємств. Результати дослідження підтверджують, що набагато 
ефективніше ресурсний потенціал використовується великими підприємствами.  

Абсолютні величини й темпи зміни показників  потенціаловіддачі та 
рентабельності за групою великих підприємств торгівлі є більшими за 
відповідні показники малих і середніх підприємств. 

Проведені дослідження дозволили виявити диспропорції в темпах 
нарощення ресурсного потенціалу та обсягів прибутку, що зумовлює нагальну 
потребу в підвищенні рівня збалансованості структури ресурсного потенціалу 
за групою малих і середніх підприємств. 
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СИСТЕМНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

В статті досліджено системні та специфічні принципи антикризового управління. Визначено перелік 
та сутність принципів антикризового управління, що дозволяє реалізувати завдання управління, забезпечити 
підвищення ефективності його потенціалу.  

Ключові слова: антикризове управління,  принципи антикризового управління, системні та специфічні 
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The article contains systemic and specific principles of crisis management. It gives the list and the gist of the 

principles of crisis management that contributes to the realization of management and adds to the efficiency of its 
capacity. 

Key words: crisis management, principles of crisis management, systemic and specific principles. 
 

Важливим  теоретичним питанням є визначення системних та 
специфічних принципів антикризового управління, які має бути покладено в 
основу прийнятної і такої, що визнається суспільством, концепції 
антикризового управління. Сутність, визначення комплексу системних та 
специфічних принципів антикризового управління на рівні окремого 
підприємства роздрібної торгівлі недостатньо обґрунтовані й практично не 
були об’єктом самостійного теоретичного вивчення та пояснення. У 
відповідності до цього, автор поставив мету дослідити існуючі підходи до 
визначення цих принципів та сформулювати системні та специфічні принципи 
антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі.  

Під принципами управління традиційно прийнято розуміти об'єктивні 
правила управлінської поведінки, що випливають з потреб об'єкта управління і 
повертаються до нього у вигляді наукового знання, за допомогою якого 
реалізуються завдання управління, забезпечується підвищення ефективності 
його потенціалу, більш досконала організація відносин об'єкта управління з 
середовищем. 

Найбільш послідовно та повно сутність антикризового управління 
розкрито в монографії  І.Бланка, де він визначає таки принципи антикризового 
управління: 

 постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги 
підприємства; 

 терміновість реагування на окремі кризові явища в фінансовому розвитку 
підприємства; 

 адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його 
фінансовій рівновазі; 

 повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з 
кризового фінансового становища; 
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 використання при потребі відповідних форм санації підприємства для 
уникнення банкрутства [1, с. 34]. 
Антикризове управління підприємством  є особливим типом управління, 

тому володіє як загальними для управління рисами, так і неспецифічними його 
характеристиками. Антикризове управління, на наш погляд, повинно 
здійснюватися з урахуванням системних та специфічних принципів. 

До найбільш значущих системних принципів, які визначають загальні 
вимоги до проведення антикризового управління, належать принципи: 

1) об'єктивності; 
2) комплексності; 
3) відповідності; 
4) контролю; 
5) оптимальності;  
6) основної ланки; 
7) принцип законності; 
8) принцип ефективності [2, с 118] 
Дослідив існуючи підходи до формування системи основних принципів 

антикризового управління можна дістати висновку, що більшість вітчизняних 
вчених зазначають схожі за сутністю принципи, які можна згрупувати 
наступним чином: 

- принцип постійної готовності до можливої кризи та її наслідків; 
- принцип об’єктивності, сутність якого складається в урахуванні суті та 

механізмів виникнення та поглиблення кризових явищ, орієнтації 
управлінського впливу не тільки на зовнішні прояви, але й на першопричини 
виникнення кризових явищ; 

- принцип комплексності, який визначає необхідність системного 
мислення, розробку антикризових рішень з усіх напрямів діяльності 
підприємства, видів ресурсів, що використовуються, функціональних підсистем 
підприємства; 

- принцип терміновості реагування на окремі кризові явища в 
фінансовому розвитку підприємства з метою запобігання посилення кризового 
явища та його наслідків  шляхом впровадження відповідних заходів на 
підприємстві, що знаходиться в умовах кризи; 

-  принцип формування управлінських рішень на підставі оперативної і 
достовірної початкової інформації; 

-  принцип ранжування пріоритетних рішень для ліквідації проблем через 
обмеженість ресурсів і часу внаслідок кризового явища; 

- принцип оптимальності, який передбачає оптимізацію методичного 
інструментарію дослідження проблем підприємства та діагностики загрози його 
банкрутства, оптимальне співвідношення оперативних, тактичних і 
профілактичних антикризових заходів з врахуванням стадії кризи, ймовірного 
терміну виникнення ситуації банкрутства, причин і факторів, що обумовили 
появу кризових явищ; 

-  принцип контролю, який передбачає здійснення постійного контролю 
за перебігом реалізації управлінських заходів з метою її постійної адаптації до 
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умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що змінюються в 
часі; 

- принцип ефективності, сутність якого полягає у максимально 
можливому використанні потенціалу об’єкта та суб’єкта управління для 
формування обґрунтованої програми антикризових дій, мінімізації часових, 
матеріальних та фінансових втрат, пов’язаних з кризовим станом підприємства 
та виходом з нього; 

- принцип основної ланки, використання якого орієнтує на пошук та 
першочергове розв’язання основної причини, посилення уваги до тієї сфери 
діяльності, яка обумовлює виникнення та поширення кризи або в якій подальше 
поглиблення кризи має найбільш негативний вплив на функціонування та 
життєздатність підприємства в цілому; 

- принцип законності, який передбачає знання та використання в 
інтересах підприємства-об’єкта антикризового управління правових засад, що 
регламентують здійснення підприємницької діяльності, впровадження та 
розгляду справи про банкрутство, обумовлюють можливості фінансового 
оздоровлення та санації підприємств; 

- кінцева орієнтація на діяльність в умовах післякризового розвитку. 
 Теоретичним засадам формування системи специфічних принципів 

антикризового управління не надано достатнього розвитку у дослідженнях 
вітчизняних і закордонних вчених.   

Специфічні принципи антикризового управління диференціюються  щодо 
механізму, процесу та системи управління, як це наведено у таблиці 1. 

Основними принципами, на яких ґрунтується механізм антикризового 
управління, визнаються: 

1) принцип опори на антикризову свідомість - розуміння негативних 
наслідків виникнення та поглиблення кризи для усіх суб'єктів антикризового 
процесу; найважливішими характеристиками свідомості є інтереси, цінності та 
мотиви діяльності, від яких залежить досягнення поставленої мети; 

Таблиця 1 
Склад специфічних принципів антикризового управління 

Специфічні принципи антикризового управління 
Система управління  Механізм управління Процес управління 

Функціональна 
інтеграція 
Професіоналізм 
Відповідальність 
Оптимізація 
Централізм та децентралізм 

Антикризова свідомість 
Попередження 
Реалістичність 
Багатоваріантність 
мотивація 

Своєчасність 
Гнучкість 
Врахування наслідків 
Стратегічність 
Послідовність 

 
2) принцип антикризової мотивації діяльності - його суть полягає в 

переважному використанні засобів мотивації, спрямованих на розв'язання 
кризових проблем; адміністративні або організаційні заходи не підкріплені 
економічною та морально-етичною мотивацією, як правило, неефективні; 

3) принцип упередженості в розв'язанні проблем - швидкість поглиблення 
кризових явищ на певному етапі виходить з-під контролю, зміни стають 
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незворотними, тому механізм антикризового управління має бути орієнтованим 
насамперед на запобігання виникненню та поглибленню кризових явищ; 

4) принцип багатоваріантності розробки можливих антикризових 
процедур з врахуванням фактора невизначеності і ризику реалізації окремих 
планових заходів, необхідність розробки альтернативних заходів 
обумовлюється, по-перше, їх можливою нерезультативністю, по-друге, 
ймовірністю змін у зовнішньому оточенні, внутрішньому потенціалі, 
цілевизначенні власників підприємства, внаслідок чого розроблений варіант 
антикризових дій буде визнаний як недоцільний або неможливий для реалізації; 

5) принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів або невдач, які мають 
місце; оцінюючи можливість подолання кризи необхідно спиратися на 
об'єктивну реальність. Інформація про будь-які позитивні зрушення, які мають 
місце і є результатом антикризових заходів, має розповсюджуватися серед 
персоналу. Невдачі не повинні сприйматися фатально, слід зосереджувати 
увагу на вивченні причин низької ефективності або нерезультативності для 
запобігання повторенню таких помилок у майбутньому. 

Головним в організації процесу антикризового управління є дотримання 
таких принципів: 

1) стратегічності (цілеспрямованості) - антикризове управління не може 
бути ефективним, якщо воно здійснюється без певної мети або чітких завдань, 
коли відсутня антикризова стратегія управління; 

2) послідовності розв'язання проблем - у перебігу антикризового 
управління необхідно ранжувати завдання та проблеми за ступенем їх 
важливості для досягнення кінцевої мети, враховуючи їхній вплив на 
розв'язання подальших завдань та швидкість антикризових перетворень; 

3) своєчасності прийняття управлінських рішень, реалізація якого 
потребує постійного моніторингу стану господарської системи, раннього 
виявлення ознак кризового стану, швидкого реагування на них відповідними 
антикризовими заходами; ігнорування цього принципу може мати фатальні 
наслідки, оскільки загальновідомо, що виведення системи з глибокої кризи 
потребує значно більших зусиль та витрат, ніж попередження та запобігання її 
виникненню; 

4) гнучкості, маневреності, пристосування до швидких змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства; незважаючи на 
доцільність розробки типової схеми антикризового процесу, специфіка 
конкретного підприємства може уточнювати зміст та інструментарій роботи, 
яка має бути здійснена на кожному етапі, ранжувати їх значущість, змінювати 
порядок проведення; 

5) оцінки позитивних та негативних наслідків рішень, що приймаються, 
врахування їхнього впливу на життєдіяльність підприємства в 
короткостроковому та довгостроковому періодах.  

Система антикризового управління повинна будуватися з урахуванням 
таких основних принципів: 
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1) функціональної інтеграції - антикризове управління не може бути 
ефективним, якщо воно спиратиметься тільки на розв'язування оперативних та 
тактичних задач; необхідно весь менеджмент підприємства, усі його функції 
орієнтувати на запобігання кризі, а у разі виникнення ознак кризового стану - їх 
локалізацію; 

2) професіоналізму, що передбачає наявність спеціальної підготовки тих 
осіб, які приймають на себе відповідальність за дієвість антикризового 
управління, опанування певних знань та навичок для безпосереднього 
проведення або управління цією роботою; тільки професійна підготовка 
забезпечує дієвість та результативність антикризових перетворень, виділення 
пріоритетів, правильне ранжирування завдань, дає можливість заощадити час, 
зберегти кошти, а іноді й власність; 

3) відповідальності за наслідки рішень, що приймаються, саме в цій 
функціональній підсистемі управління необхідна розвинута та збалансована 
система відповідальності за наслідки реалізації антикризової програми, 
насамперед фінансові; у розвинутих країнах така система відповідальності 
сформувалася та пройшла випробування часом, в Україні формування її засад 
та механізмів входить до першочергових завдань, які повинні бути вирішені; 

4) оптимального співвідношення централізму та децентралізму в 
прийнятті відповідних рішень, максимальне залучення персоналу підприємства, 
яке опинилося в кризовому стані, до розробки та впровадження антикризових 
заходів. Тільки за цих умов можна сподіватись на максимальну швидкість та 
ефективність у досягненні цільового результату. 

Слід зазначити, що визначені принципи антикризового управління, 
доповнюючи та конкретизуючи один одного, можуть та повинні діяти тільки в 
системі. 

Таким чином, перераховані специфічні принципи антикризового 
управління а також узагальнені основні або системні принципи відповідають 
умовам функціонування та  специфіці діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі і можуть біти застосовані як основа для розробки концепції і самої 
системи антикризового управління цими підприємствами.   
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Розглянутий новий етап інтеграції Вищих навчальних закладів України в інформаційне суспільство, 

досліджені можливості , переваги та недоліки використання інформаційних та Internet-технологій в 
конкретних напрямках діяльності ВНЗ. 
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In the article is considered new phase integration of universities of Ukraine in the information society, the 

possibilities, advantages and disadvantages of the use of information and Internet-technologies in specific areas of the 
university. 
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В останнє десятиліття XX століття з'явилося багато термінів для 

позначення економічних перетворень, що виникли внаслідок розвитку і 
широкого застосування нових технологій – «нова економіка», «мережева 
економіка», «Internet-економіка», «інформаційна економіка», «мета капіталізм», 
«цифрова економіка» [4]. Створена для військових потреб, мережа Internet 
стала використовуватися для бізнесу, отримання, обміну та розповсюдження 
інформації, маркетингу і т.п. 

З цієї точки зору в історії досить чітко простежуються три великі епохи, 
що утворюють тріаду: доіндустріальне - природні ресурси, індустріальне- 
енергія і постіндустріальне суспільство - інформація. Відповідно, на 
постіндустріальній стадії розвитку суспільства домінують наукоємні технології. 

З точки зору панівних технологій, за допомогою яких формується 
соціально-економічний порядок можна охарактеризувати як «інформаційне 
суспільство», концепція якого може і повинна розглядатися як складова 
частина постіндустріальної теорії. Результатом його стала трактування 
інформації як специфічного ресурсу, який не володіє більшістю характеристик, 
властивих традиційним факторам виробництва. Так, було зазначено, що 
поширення інформації тотожне її самозростанню, що виключає застосування до 
цього феномену поняття рідкості. При цьому споживання інформації не 
викликає її вичерпності як виробничого ресурсу. 

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) - окремий вид установи, яка є 
юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою 
ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, 
проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
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забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей 
[1]. 

Отже Вищий навчальний заклад є установою, що займається освітньою 
діяльністю та як результат один з перших зазнає впливу Internet змін, так як 
основою його діяльності є максимально швидке отримання та подальше 
розповсюдження актуальної інформації, що охоплює не тільки навчальний 
процес  та здобуття знань студентами, але і безпосереднє управління ВНЗ. 
Знання в новому їх розумінні означає реальну корисну силу, засіб досягнення 
соціальних і економічних результатів [2]. 

Значний вплив на будь-який бізнес зараз здійснює глобалізація економіки 
і посилення конкуренції. Можна виділити такі рівні готовності ВНЗ до 
глобальної конкуренції: 

 первинне надання послуг; 
 епізодичне поліпшення освітньої діяльності; 
 систематичне поліпшення процесу управління ВНЗ (впровадження 

менеджменту якості; перехід на управління, засноване на знаннях). 
Одним з найфундаментальніших чинників впливу Internet на економіку є 

якісні зміни в умовах обміну інформацією між людьми. Internet дає 
безпрецедентні можливості для співпраці, досліджень, комунікацій 

Проведені нами дослідження показали, що ВНЗ використовують мережу 
Internet в різних напрямках (рис.1). 

 
Рис. 1. Напрямки використання мережі Internet в ВНЗ України  

[авторська розробка] 
Значну роль відіграє Internet як джерело довідкової інформації про ВНЗ. 
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забезпечення надається в Internet у вигляді сайтів. 
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рекламу. Зменшення вартості досягається за рахунок зниження тиражів та 
скорочення кількості рекламних матеріалів, так рекламні матеріали можна 
представити на Web-сайті. 

Користувач, який працює в мережі Internet, має широкі можливості для 
одержання різноманітної економічної, соціальної, наукової, технологічної та 
широкого спектру поточної інформації. Internet надає доступ до великої 
кількості джерел електронної інформації. Сотні тисяч електронних каталогів, 
баз даних, архівів технічної і програмної документації, бібліотек програм, 
науково-технічних довідників, електронних газет і журналів, бюлетенів новин і 
багато інших інформаційних матеріалів можна одержати по каналах Internet 
безпосередньо на робочому місці користувача. На превеликий жаль, не існує 
глобального довідника інформаційних ресурсів Internet. Тому багато що 
залежить від ерудиції користувача та його пошукової активності [3, c.287].  

Сучасні ВНЗ, що працюють в умовах швидко мінливого ринку, 
вимагають незалежності від офісу, можливості працювати як в територіально 
розрізнених  філіалах, так і на виїзді, в поїзді або автомобілі, будинку, навіть у 
відпустці. У першу чергу, це стосується керівників та забезпечується DSS 
(Decision Support Systems) – системи підтримки прийняття рішень. І тут єдиний 
вихід – Internet. 

Наше дослідження показало, що кожен Вищий навчальний заклад 
України, який прагне підвищити ефективність та результативність діяльності у 
своєму конкурентному середовищі, повинен мати не тільки автоматизовані 
підсистеми бухгалтерського обліку, зарплати, електронну бібліотека, власний 
сайт ВНЗ але і автоматизовану систему управління (АСУ) Вищим навчальним 
закладом, що може об’єднувати такі підсистеми як: «абітурієнт», «студент», 
«навчання», «фінанси», «документи», «персонал», «деканат», «приймальна 
комісія», «студмістечко» інформаційні сервіси та звичайно можливість 
інтегруватися з іншими підсистемами управління ВНЗ. 

Як результат Internet-діяльність в межах цих підсистем у системі 
управління діяльністю українських ВНЗ дозволяє: 

1. Публікувати у мережі безперервно доступну, актуальну інформацію 
про ВНЗ та його діяльність; 

2. Здійснювати цілодобовий зв'язок (відео-конференції, e-mail, online-
спілкування) з філіалами, партнерами та співробітниками ВНЗ у незалежності 
від їх місця розташування; 

3. Забезпечувати доступ співробітників до останніх новин та баз даних 
ВНЗ; 

4. Здійснювати дистанційне навчання;  
5. Запрошувати нових абітурієнтів по всьому світу, оформляти контракти 

та договори у лічені хвилини; 
6. Здійснювати розрахунки через кредитні інститути, що надають послуги 

online-banking (E-Banking); 
7. Отримувати звіти про діяльність ВНЗ, її співробітників, студентів і 

викладачів, що здійснюється у віртуальному просторі, в чітко структурованій і 
простій для подальшої обробки формі;  
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8. Проводити аналіз діяльності конкурентів, визначати частку ВНЗ на 
ринку, його репутацію, як на території власної країни, так і закордоном (E-
Marketing); 

9. Створювати комплексну систему контролю в межах єдиного 
інформаційного поля компанії. 

Проведені дослідження виявили, що незважаючи на активний розвиток 
АСУ та використання мережі Internet, ідеальна інтеграція подібних програм в 
діяльність українських ВНЗ все одно залишається довгостроковим планом, так 
як спостерігається ряд проблем, що не так швидко вирішуються: 

- загальна складність переходу в ринкову економіку, де швидкість та 
гнучкість реакцій ВНЗа на зміни вирішує все; 

- не кваліфікований персонал, так як для користування нововведеннями 
подрібні знання та бажання засвоїти ці самі знання; 

- кожен ВНЗ має свої особливості, що не враховуються шаблонними 
програмами, та потребують доробки спеціалістами для конкретного ВНЗу; 

- недостатність коштів,  
Звичайно кожен окремий ВНЗ обирає власний набір програм, що 

поступово підвищує ефективність діяльності, але це відбувається 
непланомірно, нескоординовано та некваліфіковано, та призводить до 
мінливого ефекту їх економічної ефективності. 

ВНЗ для безперервного потоку інформації має використовувати всі три 
типи мереж: Internet, Extranet, Intranet які в поєднанні з налагодженим 
програмним забезпеченням та технічним оснащенням, якщо це продумане й 
економічно доцільне рішення, дозволить збільшити кількість студентів,  
професіоналізм викладачів, скоординованість управлінського апарату, знизити 
витрати, та взагалі підвищити економічну результативність діяльності ВНЗу. 

Отже глобальна мережа Internet вже давно увійшла в життя людей, які 
мають справу з інформацією. Основним предметом управління ВНЗ  є 
інформаційні потоки. Вже на сучасному етапі економічна ефективність 
діяльності  визначається саме так, як буде побудовано управління цими 
потоками. У зв'язку з цим, представляється доцільним створення єдиного 
інформаційного поля ВНЗ, що пронизує цілий ряд підсистем менеджменту, з 
можливістю різного рівня доступу до них різних осіб з будь-якої точки земної 
кулі у залежності від їх причетності.   
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Постановка проблеми.  Не можна заперечити той факт, що інноваційна 
діяльність підприємства є невід’ємним атрибутом його виживання в умовах 
жорсткої конкуренції та важливим елементом стратегії його подальшого розвитку. 
При цьому, на нашу думку, саме брендинг щодо будь-якої інновації набуває 
найбільшого значення як з позицій самого підприємства, так і з позицій 
споживачів, оскільки він стає не тільки важливою ланкою у ланцюгу виробничо-
збутової діяльності підприємства і елементом маркетингової політики, а й 
найбільш дієвим інструментом вдалого представлення результатів інноваційної 
діяльності підприємства, створення унікального іміджу його продукції на ринку та 
одержання підвищеного рівня прибутку від реалізації інновації.  

Відповідно, окреслення ролі брендингу в інноваційній діяльності 
підприємства для полегшення виходу і завоювання інноваціями уваги ринку – 
актуальна і цікава задача. Каталізатором, який прискорює впровадження 
брендингу в практичну інноваційну діяльність вітчизняних підприємств, як нам 
вбачається, виступає посилення глобалізаційних процесів. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питаннями брендингу 
присвячено достатньо багато праць таких вітчизняних та іноземних вчених:                 
Д. Аакера, Т. Амблера, А. Войчака, К. Веркмана, Є. Головльова, В. Домніна,              
С. Девіса, Я. Елвуда, О. Зозульова, С.Ілляшенко, Ф. Котлера, Л. Мороза,               
Д. Траута, П. Темпорала, Г, Чамерсона, М. Яненко, Д. Яцюка. Ними висвітлено 
питання створення і позиціонування брендів, стратегії управління брендом тощо. 
Однак специфіка брендингу в інноваційній діяльності підприємства розглядається 
поодиноко, що потребує більш пильної уваги до зазначеного аспекту. 

Формулювання мети статті. Отже, головною метою статті є чітке 
визначення ролі брендингу в інноваційній діяльності підприємства, обґрунтування 
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необхідності підвищеної уваги до доцільності більш активного використання 
вітчизняними підприємствами професійного брендингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  З моменту виникнення та до 
наших днів брендинг значно змінився, увібравши в себе багато аспектів, які з 
часом перетворилися на його окремі напрями. Причому в сучасних умовах має 
місце суттєве зростання інтересу до брендингу, зумовлене відчутними 
конкурентними перевагами, які він забезпечує. Брендинг поступово 
перетворився на важливий інструмент досягнення довготривалого 
конкурентного успіху, який тісно переплетений з маркетингом, кадровою 
політикою і корпоративною культурою підприємств [1, c. 37]. Сфера 
застосування брендингу також розширилась. Акценти змістились не просто на 
висвітлення унікальних, ціннісних та іміджевих характеристик продукції. Нині 
все більшої уваги при виборі продукції споживачами набувають інноваційні 
властивості товарів, або й повністю інноваційний продукт.  

Водночас сучасний конкурентний світ потребує від підприємств не лише 
постійного моніторингу подій на ринку та в суспільстві в цілому, а й 
відповідної реакції на різного роду виклики сучасного світу. Прикладом такої 
реакції може бути інноваційна діяльність. І брендинг стає тією технологією, 
яка, з одного боку, сприяє поширенню інформації про інновацію і забезпечує 
конкурентну перевагу, а з іншого, несе інноваційну ідею й поштовх в бізнес та 
суспільство. Тому можна стверджувати, що вплив брендингу на інноваційну 
діяльність та інновацій на брендинг є двохстороннім і взаємозалежним. 

Зазначимо, що інноваційний товар рідко купується під впливом одного 
мотиву споживача. Інноваційно орієнтоване споживання є результатом впливу 
комплексу мотиваційних складових в їх різноманітності, який формує брендинг. 
Завданням фахівців у процесі брендингу інновації є всебічний наголос на 
інноваційних властивостях товару для позиціонування його у свідомості 
споживачів як такого, купівлі якого слід надати перевагу в першу чергу [2, c. 17]. 

Варто звернути увагу на той факт, що ефективному використанню 
брендингу заважає той факт, що й досі існують протиріччя при визначення 
поняття брендингу. Так, досить поняття брендингу ототожнюється з поняттям 
бренд-менеджмент [3-6].  

Існує й погляд, що поняття бренд-менеджменту є ширшим, ніж брендинг, 
оскільки передбачає комплекс заходів, які виходять за межі брендингу [7, c. 9]. 
При цьому брендинг визначається як процес, діяльність щодо формування бренду, 
заснована на спільному посиленому впливі на споживача таких маркетингових 
інструментів, як реклама, фірмовий стиль, упаковка, інтегровані маркетингові 
комунікації в місцях продажу тощо. Таке визначення зводить сутність брендингу 
тільки до формування бренду, хоча висвітлює його інструментарій. 

 Деякі практики наголошують на тому, що брендинг відрізняється від бренд-
менеджменту тим, що під брендингом слід розуміти тільки процес комунікації 
вже створеного бренду з зовнішнім середовищем, в той час як бренд-менеджмент 
включає в себе і процес створення бренду  [8-19].  

На нашу думку, слід все-таки розрізняти поняття брендингу та бренд-
менеджменту (або управління брендом), оскільки брендинг є більш широкою 
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категорією, яка включає в себе, в тому числі, і діяльність по управлінню  брендом. 
В свою чергу, бренд-менеджмент – це організаційна робота з формування 
управлінського процесу, в якому поєднуються різноманітні ресурси для реалізації 
технології та інструментів брендингу.  

Узагальнюючи існуючі підходи, можна виділити, як нам вбачається, 
наступні риси брендингу: а) це процес створення, позиціонування, управління й 
розвитку бренду на ринку; б) це стратегія, яка застосовується підприємством в 
процесі розбудови його місії і напрямів діяльності; в) це маркетингова технологія, 
що формує системний підхід до товарів (послуг) підприємства з метою 
забезпечення його прибутковості й завоювання міцних позицій на ринку. 

За авторським визначенням брендинг в інноваційній діяльності 
підприємства – це стратегічно орієнтована,  п’ятиелементна система заходів, яка 
охоплює наступні складові: 1) аналітичну - ознайомлення з товаром (послугою) і 
виділення його характерних ознак, аналіз мікро- і макросередовища, в якому він 
функціонуватиме; 2) експертно-прогностичну - вибір і обґрунтування стратегії 
управління брендом; 3) креативну - розробка бренду товару; 4) технологічну - 
позиціонування бренду товару і просування його на ринок; 5) контрольну - 
моніторинг вартості бренду і її впливу на прибутковість підприємства. Ця система 
націлена на створення позитивного впливу на сприйняття споживачами атрибутів 
бренду і формування інтересу до товару. Важливим аспектом її функціонування є 
професійний підхід, поєднання знань багатьох галузей – фінансів, психології 
поведінки споживача, менеджменту й маркетингу, оскільки збитки, яких може 
зазнати підприємство внаслідок невдалого брендингу, важко переоцінити.  

Серед вищеназваних елементів брендингу, визначальним, на нашу думку, є 
його просування, що ґрунтується на достатній фінансовій підтримці. Спеціалісти 
брендингових фірм стверджують, що рекламна кампанія, необхідна для виводу 
бренду на ринок, із залученням двох найбільш ефективних носіїв (телебачення та 
зовнішньої реклами) коштуватиме замовнику від 100 тис. дол. на місяць. 
Періодичність подальшої підтримки бренду залежить від результатів першої 
рекламної кампанії. Вартість же послуг з організації брендингу в Україні складає в 
середньому 10 тис. дол. [9]. Але незважаючи на це, брендинг є ключовим і 
необхідним інструментом для успішного функціонування компанії, 
довгостроковою інвестицією. У перші роки він потребує великих вкладень, як і 
розробка інновації, але через кілька років після звикання покупців до бренду й 
товару, брендинг починає приносити прибуток.  

Слід ще раз підкреслити, що інструментарій брендингу безумовно є 
найціннішим саме для інноваційних товарів і послуг. Адже без допомоги 
брендингу інновація, яку пропонуватиме підприємство, може так і не знайти свого 
споживача й не окупитись. Причому брендинг повинен постійно переглядатись і 
трансформуватись, ґрунтуючись на регулярній оцінці його ефективності.  

На нашу думку, підвищенню ефективності брендингу сприятиме: 
усвідомлення важливості й цінності бренду керівництвом компанії; розширення 
інструментарію брендингу; наявність точної інформації про цільову аудиторію та 
маркетингове середовище в динаміці; активне звернення до напрацьованого 
досвіду інших країн щодо створення брендів світового рівня. Це потребує не 
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тільки знання широкого спектру відпрацьованих технологій брендингу з опорою 
на достовірні факти, а й використання нової методології, що пов'язано з певними 
проблемами – можуть знадобитися не лише нові навички від працівників з 
брендингу, але й участь в процесі зміцнення бренду всіх підрозділів підприємства 
(від відділу розробки інновацій до підрозділу роботи з клієнтами). 

З розвитком ринкової економіки в Україні брендинг уже став відомим 
поняттям, але ця галузь є ще досить молодою, вона потребує прискіпливого 
вивчення [10]. На жаль, на практиці керівники більшості вітчизняних підприємств 
не вірять, що завдяки ефективному брендингу зможуть збільшити прибутки., вони 
ставляться до нього, як до тимчасового інструменту, тактовного прийому, яким 
повинні займатися рекламні агенції обмежений період часу. Проте науковцями 
доведено, що поки на підприємстві не буде досягнуто спільне розуміння 
важливості брендингу, на ньому продовжуватимуться хаотичні зміни брендових 
стратегій, а відтак інвестиції в інновації не матимуть віддачі. 

Усвідомлення важливості брендингу має, навпаки, наступні переваги: 
спонукає керівництво до пошуку консенсусу відносно довгострокових перспектив 
росту та його факторів [11, c. 165]; наявність бренду служить орієнтиром для 
подальших досліджень й постійного вдосконалення продукції; зобов'язує 
підприємство донести до всіх зацікавлених груп інформацію про те, як воно 
планує розвивати інноваційну діяльність; сильний бренд стає умовою досягнення 
ділового успіху шляхом надання можливості призначати більшу ціну без зміни 
обсягу продаж, забезпечення більш стабільного попиту, створення бар'єрів вступу 
на ринок нових конкурентів, скорочення витрат на збут і більш сприятливих умов 
постачальників, а також збільшення вартості компанії в цілому [12]. 

Підсумовуючи, конкретизуємо роль та місце брендингу в інноваційній 
діяльності підприємства. Серед визначальних напрямів впливу на неї брендингу 
слід відмітити такі: 1) ідентифікує підприємство і його товари на ринку; 2) 
уніфікує зовнішні комунікації й створює цілісний образ товару; 3)  дозволяє 
створювати цінову премію й забезпечує додатковий прибуток (72% споживачів 
готові заплатити за улюблений бренд на 20% більше вартості аналогів, кожний 
четвертий споживач не звертає уваги на ціну улюбленого бренду [13, c. 16]; 4) 
забезпечує гарний збут і стимулює повторні покупки; 5) формує споживчу 
прихильність (20% лояльних споживачів забезпечують 80% стабільного прибутку 
компанії [13, c. 16]; 6) згуртовує команду, розбудовує почуття гордості за «спільну 
справу» у працівників, партнери охоче працюють саме з брендованими товарами й 
готові йти на ринкові ризики; 7) забезпечує високі дивіденди й збільшує ринкову 
капіталізацію підприємства, є інвестицією в розвиток компанії і її капіталу; 8) 
полегшує вихід на нові географічні ринки; 9) сприяє розбудові нових категорій 
товарів.  

Запроваджуючи брендинг на вітчизняних підприємства, необхідно 
враховувати, що: загальний рівень розпізнавання брендів вітчизняними 
споживачами постійно зростає, тому в Україні можна досить швидко просунути 
новий бренд; спостерігається ріст недовіри до якості закордонних товарів, 
особливо, продовольчих; бренд в Україні більшою мірою, ніж на заході, є 
символом «автентичності товару»; для створення бренда в Україні, необхідна 

 275



сильна рекламна кампанія й використання інструментарію ко-брендингу, зокрема, 
співпраця з іншими брендами, залучення відомих осіб для реклами та презентації 
торгової марки і спонсорська діяльність [14, с. 193]; треба звертати увагу на  
національні традиції й важливість «персоніфікації» бренду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, брендинг 
створює передумови для реалізації інноваційної продукції та визначає можливості 
покриття інвестиційних витрат за рахунок встановлення більш високих цін на 
брендований товар, зменшує витрати на просування інноваційної продукції та 
забезпечує підвищення прибутковості внаслідок розширення товарного 
асортименту, сприяє підтримці високої якості продукції, а відтак витупає 
стимулом реалізації інноваційних рішень на підприємстві, забезпечує 
ідентифікацію інноваційної продукції та спрощує процес логістики, створює 
передумови для зростання вартості підприємства за рахунок реалізації нових 
інноваційних проектів.  

Сьогодні зовнішні умови, на нашу думку, впливають на активізацію 
інноваційної діяльності, перш за все, лідерів ринку, які мають значний 
інтелектуальний потенціал, потужну техніко-технологічну базу та можливість 
акумулювати інвестиційні ресурси для реалізації інноваційних рішень, а також 
для фінансування брендингу. Але важливо відзначити, що брендинг, з одного 
боку, є важливою передумовою реалізації інноваційної діяльності кожного 
підприємства, з іншого - стимулом  і підґрунтям її реалізації. 

Професійний брендинг повинен являти собою науково обґрунтований, 
ретельно вивірений і постійно контрольований комплекс заходів. В подальших 
дослідженнях доцільно ґрунтовно дослідити специфіку брендингу в різних сферах 
економічної діяльності та детального вивчити переваги його інструментів.  
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Розглянуто механізм та основні види діяльності торговельного підприємства на ринку позичкового 

капіталу як зовнішнього середовища з метою застосування його потенціалу для формування достатнього 
обсягу фінансових ресурсів торговельного підприємства. Визначено напрямки ефективного використання 
фінансових ресурсів ринку позичкового капіталу з метою підвищення результативності фінансово-
господарської діяльності підприємства торгівлі.  

Ключові слова: фінансовий ринок, кредитний ринок, позиковий капітал, фінансові ресурси, фінансова 
система. 

 
The mechanism and main activities of trading on the capital market as the environment in order to use its 

potential to create sufficient financial resources trading company. Directions efficient use of financial resources of the 
capital market in order to increase the impact of the financial and economic activities of trade. 

Keywords: financial market, credit market, stock market, financial resources, and the financial system. 

 
Створення умов для забезпечення зростання національного капіталу та 

вихід економіки України на новий конкурентоспроможний рівень неможливий 
без розширення фінансових можливостей суб’єктів господарювання. 

В сучасному економічному просторі торговельні підприємства стають 
більш самостійними у виборі варіантів забезпечення своєї торговельно-
господарської діяльності фінансовими ресурсами.  

Діяльність торговельного підприємства в умовах ринкової економіки 
неможлива без використання різних форм фінансування з метою формування 
необхідного обсягу фінансових ресурсів – як власних так і позикових.  

Розв’язання завдання збільшення ресурсного потенціалу торговельних 
підприємств неможливе без функціонування таких окремих ланок фінансової 
системи як фінансовий ринок, банківський сектор та ринок цінних паперів. 
Ефективне функціонування торговельного підприємства можливе за умов 
вільного доступу до ринків капіталу. Торговельне підприємство має потребу у 
великому обсязі кредитних ресурсів у межах специфіки своєї діяльності та в 
інших видах інвестицій. 

Значну роль у фінансово-кредитному забезпеченні торговельного 
підприємства відіграє ринок позичкових капіталів. Як наголошувалося в 
Програмі економічних реформ 2010-2014 рр., необхідність активізації процесів 
нагромадження фінансових ресурсів та їх направлення на розвиток економіки 
вимагає інституалізації і посилення інвестиційного кредитування в спосіб 
створення і розвитку спеціалізованих інвестиційних фінансово- кредитних 
установ. 
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В сучасних умовах ефективна діяльність торговельного підприємства 
неможлива без постійного залучення позикових коштів, оскільки використання 
позикового капіталу дозволяє розширити обсяг господарської діяльності 
торговельного підприємства, забезпечити більш ефективне використання 
власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, 
а в результаті – підвищити ринкову вартість підприємства. У зв'язку із цим 
визначення джерел позикових коштів і вдосконалення ефективності 
економічного управління кредитною діяльністю є однією з провідних проблем, 
вирішення якої сприяє підвищенню результатів фінансово-господарської 
діяльності торговельного підприємства. 

Важливим завданням торговельних підприємств у сучасних умовах 
господарювання стає необхідність формування певного обсягу фінансового 
капіталу, якому належить провідна роль у створенні та функціонуванні 
підприємства. Для вирішення цього завдання підприємства торгівлі в Україні 
все активніше звертаються до тимчасово вільних ресурсів фінансового ринку, 
зокрема ринку позикового капіталу, який є найважливішим джерелом 
залучення кредитних коштів суб’єктами  господарювання. 

Фінансовий ринок стає перспективним і сприятливим джерелом та 
постачальником додаткового капіталу для розвитку торговельних підприємств. 
Для вирішення цього завдання підприємства торгівлі в Україні все активніше 
звертаються до тимчасово вільних ресурсів фінансового ринку, зокрема ринку 
позикового капіталу, який є найважливішим джерелом залучення кредитних 
коштів суб’єктами  господарювання. 

Ринок позикового капіталу, який є складовою сфери фінансового рику, в 
сучасних умовах дозволяє здійснити нагромадження, розподіл, перерозподіл та 
рух позичкового капіталу між сферами економіки, суб’єктами фінансового 
ринку. 

Ринок позичкових капіталів сприяє зростанню виробництва і збільшенню 
товарообігу, руху капіталів усередині країни, трансформації грошових 
заощаджень і нагромаджень у капіталовкладення, відновленню основного 
капіталу підприємства. 

Торговельні підприємства України пoтребують придбання oснoвних 
засoбів, таких як вирoбничі, складські, oфісні приміщення, висoкoтехнoлoгічне 
устаткування та інші. Важко спoдіватись на гармoнійний екoнoмічний рoзвитoк 
країни за відсутнoсті захoдів стимулювання торговельних підприємств дo 
збільшення oснoвних засoбів у вигляді нерухoмoгo майна, технoлoгічнoгo 
устаткування, транспoртнoї та спеціальнoї техніки, щo вимагає дoвгoстрoкoвих 
недoрoгих кредитів. Без капітальних вкладень, які вимагають кредитнoгo 
важеля фінансoвих oрганізацій з тривалими термінами запoзичень і 
мінімальними прoцентними ставками немoжливе дoвгoстрoкoве фінансoве 
планування діяльнoсті підприємств. 

 Саме кредитний ринок дозволяє здійснити нагромадження, спрямування, 
а також розподіл і перерозподіл позикового капіталу торговельного 
підприємства, що визначає важливість його нормального функціонування. В 
«Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера» кредитний ринок 
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визначається як специфічна сфера грошових відносин, де об'єктом операцій є 
грошовий капітал, що надається у позику, та формується попит і пропозиція на 
нього [8, с 20].  

Провідне значення у ринку позикового капіталу займає ринок 
банківських кредитів. Банківська система – це сектор економіки, який 
перебуває у постійному розвитку і пропонує широкий спектр фінансових 
послуг. Пропозиція ж нових банківських послуг спонукає до активнішої 
взаємодії між собою фінансових інститутів, представників реального і 
фінансового сектора економіки і тим самим сприяє активізації підприємницької 
діяльності та розвитку економіки країни в цілому. При кредитуванні 
підприємств банки все частіше залучають фінансові ресурси на світових ринках 
капіталу: облігації, міжбанківські запозичення. 

Але саме від доступності кредитних ресурсів для торговельних 
підприємств значною мірою залежить можливість нарощування обсягів 
виробництва, розвиток підприємницької ініціативи та підвищення його 
конкурентоспроможності. 

Зокрема, торговельне підприємство має можливість отримати лізинговий 
кредит, завдяки якому здобуває дуже суттєві переваги досягається ефект 
фінансового стимулювання, оскільки щорічні фінансові вигоди перевищують 
розмір відсотків за банківський кредит.  

Зі зростанням економіки та ділової активності торговельних підприємств  
зростає потреба в оборотних коштах, необхідних для фінансування поточної 
діяльності. За цих умов для підприємств оптимальним рішенням може стати 
факторинг. Переваги факторингу для постачальника отримання додаткового 
фінансування, збільшення товарообігу, додатковий прибуток від збільшення 
обсягів продажу, спрощення планування грошового обігу, захист від валютних 
ризиків покупець має вигідніші умови оплати які не потребують відволікання 
грошових коштів у разі передоплати, збільшення купівельної спроможності 

Торгівля є одним з видів діяльності до якого найбільш активно залучають 
банківські кредити.  

За даними НБУ у червні 2013 року сума нових кредитів, наданих банками 
підприємствам нефінансового сектору склала 113 млрд. грн., що на 22% 
перевищує  відповідні  обсяги за попередній місяць та на 13% – за червень 2012 
року. Найбільший обсяг нових кредитів отримали підприємства торгівлі (48% 
від загального обсягу) [3]. 

Переважну частину кредитної заборгованості торгівельних підприємств 
(66%) складає заборгованість з терміном погашення до 1 року. Частка 
довгострокових кредитів (понад 5 років) є незначною (7%); решту (27%) 
кредитного портфеля формують кредити з терміном погашення від 1 до 5 років, 
більшість яких отримана на поліпшення матеріально-технічної бази торгових 
підприємств. Майже ¾ кредитного портфеля торгових компаній сформовано 
кредитами в національній валюті. 

Торгівельні підприємства переважно характеризуються стійким 
фінансовим становищем та рентабельною діяльністю. За даними Державної 
служби статистики, рівень операційної рентабельності торгівельних 
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підприємств за результатами 2013 року склав 12,3%, що перевищує показники 
багатьох інших галузей [3]. 

Вартість кредитних ресурсів регулюється за допомогою облікової ставки 
національного банку. Визначимо стримуючі фактори для отримання 
банківського кредиту торговельними підприємствами, які змушують 
підприємства відкладати використання кредитних послуг банку. Визначальним 
є вплив високого рівня відсоткових ставок за кредитами та надмірні вимоги до 
вартості застави, порівняно із сумою кредиту. Згідно з даними дослідження 
ділових очікувань підприємств, проведеного Національним банком України в II 
кварталі 2013 року 38,2% українських підприємств, зберігають інтерес до 
банківського кредитування через брак обігових коштів [3]. 

Фактори, які змушують торговельні підприємства уникати або відкладати 
використання кредитних послуг банків наведено у рис. 1. 
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Рис. 2. Фактори, які змушують торговельні підприємства уникати або 
відкладати використання кредитних послуг банків 

Національний банк України в період з 14 травня до 6 червня 2014 року 
провів чергове щоквартальне опитування керівників підприємств про оцінку 
поточної та майбутньої ділової активності підприємств України. За 
очікуваннями респондентів, у наступні три місяці потреба в позикових коштах 
зростатиме.  
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Потреба галузі в банківських кредитах залишатиметься суттєвою і надалі. 
Насамперед, це пояснюється необхідністю підприємств мати достатній обсяг 
обігових коштів для збереження конкурентоспроможності в умовах високої 
конкуренції в сегменті торгівлі, де все більше компаній змушені надавати 
клієнтам товарні кредити.  

Маючи в своєму розпорядженні тимчасово вільні кошти  підприємства 
торгівлі можуть самі надавати кредити під певний відсоток іншим суб’єктам 
через фінансових посередників з метою отримання додаткового доходу у 
вигляді позикового відсотка, а також здійснювати строкові вклади, що 
зараховуються на депозитні рахунки, які приносять підприємству дохід у 
вигляді відсотка від депозиту. 

Успішний розвиток торговельних підприємств залежить від  здатності 
генерувати необхідні обсяги  ресурсів. 

Таким чином активне використання фінансових ресурсів ринку 
позичкового капіталу як невід’ємної складової фінансового ринку дозволить 
розширити спектр можливостей залучення кредитних ресурсів та підвищити 
результативність фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі та 
забезпечити їх стабільний розвиток.  
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Керівникам підприємства під час прийняття рішень про формування 

стратегії інтернаціоналізації підприємства потрібно володіти повною і 
достовірною інформацією, яка даватиме відповіді на такі питання:  

 які переваги та недоліки інтернаціоналізації?  
 якого рівня інтернаціоналізації доцільно досягти?  
 якими будуть результати інтернаціоналізації підприємства з точки зору її 

ефективності? 
Для підприємства важливим є комплексне оцінювання інтернаціоналізації 

з позиції переваг, які вона собою призведе для підприємства. 
Переваги інтернаціоналізації для підприємств можна систематизувати в 

п’ять груп:  
1) збільшення обсягу реалізації продукції,  
2) досягнення ефекту масштабу діяльності (економії від розширення 

діяльності),  
3) посилення ринкової позиції підприємства та зменшення залежності від 

існуючих ринків,  
4) отримання можливості використання відмінностей і спільних 

характеристик вітчизняного ринку у порівнянні із закордонними ринками,  
5) отримання можливості застосування існуючого досвіду управління на 

нових ринках та набуття нового досвіду діяльності. 
На основі узагальнення існуючих підходів до визначення рівня 

інтернаціоналізації підприємств [1, с.35-34; 2, с.17-39; 3, с. 475-485; 4, с.41-47] 
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можна стверджувати, що для цієї мети використовуються показники, які можна 
класифікувати на шість груп:  

1) базові показники;  
2) показники, що базуються на діапазоні діяльності;  
3) індекси;  
4) показники, що базуються на рівні концентрації;  
5) показники, що базуються на рівні диверсифікації;  
6) показники, що базуються на видах діяльності у ланцюгу вартості. 
Найбільш поширеними показниками оцінювання рівня 

інтернаціоналізації підприємств є показники, які базуються обсягах активів 
(FATA), обсягах реалізації продукції (FSTS) та кількості працівників (FETE) на 
закордонних ринках по відношенню до загальних значень цих показників по 
підприємствах. 

На основі звіту UNCTAD за 2014 р. [5] нами оцінено рівень 
інтернаціоналізації 100 найбільших транснаціональних корпорацій світу та 
корпорацій з економіками, що розвиваються, та перехідними економіками 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Рівень інтернаціоналізації корпорацій за показниками FSTS, FATA та 

FETE у 2011-2012 рр. (сформовано автором за даними [5]) 
 

Таким чином, за даними рис. 1 можна стверджувати про значний рівень 
інтернаціоналізації провідних корпорацій світу, адже близько 60% їхніх активів 
розташовано на закордонних ринках, практично 65% виручки від реалізації 
продукції отримується на закордонних ринках, а також більше 56% працівників 
зайняті на закордонних ринках. Хоча і спостерігається незначна тенденція до 
зниження рівня інтернаціоналізації, однак обсяг діяльності на закордонних 
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ринках в сучасних економічних умовах є більшим, ніж обсяг діяльності на 
вітчизняному ринку, а отже, дослідження різноманітних аспектів управління 
інтернаціоналізацією підприємств є особливо актуальними. 

Порівняння аналогічних показників найбільших корпорації світу з 
найбільшими корпораціями з країн з економіками, що розвиваються, та країн з 
перехідними економіками, свідчить про те, що економіки, що розвиваються, та 
перехідні економіки не є настільки глобалізованими, а їхні підприємства є 
менш інтернаціоналізовані. Однак вартість активів за кордоном корпорацій з 
країн з економіками, що розвиваються, та країн з перехідними економіками 
зростає достатньо високими темпами, як і показник інтернаціоналізації FATA. 
Виручка від реалізації продукції на закордонних ринках становить більше 40%, 
а отже інтернаціоналізація підприємств з економікою усіх типів є значною, а 
управління інтернаціоналізацією підприємств, насамперед, стратегічне, чинить 
значніший вплив на ефективність діяльності підприємств.  

На засадах комплексного підходу ефективність інтернаціоналізації можна 
оцінити за трьома видами результатів діяльності, отриманими внаслідок 
реалізації стратегії інтернаціоналізації на підприємстві, а саме: фінансовими, 
маркетинговими, операційними. 

Оцінювання ефективності інтернаціоналізації підприємства ґрунтується 
насамперед на даних фінансової звітності та ринкових показниках. З метою 
отримання об’єктивної та правдивої оцінки процесів інтернаціоналізації 
доцільно у комплексі використовувати фінансові показники, а за умови 
необхідності та наявності відповідних вторинних даних – доповнювати їх 
новими (розширеними і більш точними) показниками ефективності, що 
дозволить підвищити ефективність управлінських рішень, що прийматимуться 
на основі отриманих результатів оцінювання ефективності інтернаціоналізації 
підприємства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для керівників підприємства під час 
прийняття рішень про інтернаціоналізацію доцільно дотримуватися такої 
послідовності дій:  

1) розглянути та оцінити переваги та недоліки інтернаціоналізації 
підприємства;  

2) оцінити рівень інтернаціоналізації підприємства (за умови, що 
прийнято рішення про її використання);  

3) оцінити прогнозну (а згодом – і фактичну) ефективність 
інтернаціоналізації підприємства;  

4) сформувати стратегію інтернаціоналізації підприємства з врахуванням 
отриманих результатів оцінювання ключових характеристик 
інтернаціоналізації. 
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Україна має більш ніж двохсотрічну історію суднобудування і 

судноремонту і завжди знаходиться на вістрі нових технологій. Суднобудівна і 
судноремонтна галузь України складається з 25 галузевих дослідницьких 
інститутів; 7 великих фабрик, які виробляють суднові двигуни і інше суднове 
обладнання для кораблебудування; 11 суднобудівних заводів; 11 фабрик, які 
виробляють судновий інструмент. 

Судноремонт в Україні істотно заощаджує бюджет судновласників, 
відведений на ремонт суден, в порівнянні з іншими підприємствами такого ж 
профілю, розташованими в інших регіонах Європи. Основне джерело економії 
полягає в тому, що по сформованій економічній складовій в Україні, оплата 
праці виконавців в судноремонтної галузі нижча, ніж у Західній або 
Центральній Європі при більш якісному виконанні поставленого завдання 
замовником.  

Українські судноремонтні підприємства мають чудову міжнародну 
репутацію та виконують замовлення судновласників з Греції, Данії, Голландії, 
Норвегії, Кореї, Росії та інших країн. Також в Україні затверджена  державна 
програма, що визначає суднобудування і судноремонт як пріоритетний 
напрямок індустріальної політики держави [1]. 

Основні фінансові показники діяльності судноремонтних підприємств 
України наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Фінансовий результат діяльності судноремонтних підприємств України 

Прибуток (збиток), тис.грн. 
№ п/п Назва підприємства 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 
ДП  «Керченський 
судноремонтний завод» 

-1315 -8100 -1960 

2 
ВАТ «Суднобудівний завод» 
Залив " 

15800 712 5600 

3 
ВАТ «Севастопольський морський 
завод» 

- -13900 - 

4 ВАТ «Вадан Ярдс Океан»  -110000 -144000 

5 
ВАТ «Феодосійська суднобудівна 
компанія" Море» 

-22350 11000 8400 

6 Херсонський суднобудівний завод - 15000 10000 

7 
Державна акціонерна компанія 
«Чорноморський суднобудівний 
завод» 

- 1200 - 

8 
ЗАТ «Київський суднобудівний-
судноремонтний завод» 

- -10000 61 

9 Судноверф «Україна» - - 1506 
Як свідчать дані таблиці, останні три роки ДП «Керченський 

судноремонтний завод» (ДП «КСРЗ») працювало собі у збиток. Загальна сума 
збитків за аналізуємий період склала 11 млн. гривень. Заборгованість перед 
працівниками заводу становить 6 млн. 939 тис. гривень. 

У вересні 2012 року відбувся аукціон з продажу Керченського СРЗ. 
Визначено переможця. Це українське виробничо-комерційне підприємство 
«Мерлін-2», яке входить в Українську фінансову групу. Початкова вартість 
пакету акцій підприємства складала 31,314 млн. грн., у тому числі ПДВ - 5,2 
млн. грн. [2]. 

17 мільйонів гривень заробили ремонтники Судноверфі «Україна» 
Одеського порту в 2012-му році. Це в 14 разів більше, ніж у 2011-му (1,2 
мільйона). У 2012 році фахівці одеської верфі відремонтували 52 судна, що 
більш ніж в чотири рази перевищує показники 2011 року (12 одиниць). 
Технологічні простої дока склали за рік 19 діб (тобто середній час, витрачений 
на підготовку підйому чергового судна, складає менше половини доби). 

На ремонті суден, що належать Одеському морському торговельному 
порту верф заробила в 5 разів більше в порівнянні з попереднім роком, тепер це 
70% від загального обсягу доходів в 2012 році. Чистий прибуток підприємства 
склав 1506000 гривень [5]. 

Судноверф «Україна» ОМТП здійснює ремонт суден усіх типів 
водотоннажністю до 30 тисяч тонн. Всі судноремонтні роботи в 2012 році 
проводилися в доці N2 (довжина 130 м, підйомна сила - 6 тис. тонн). 

ЗАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» отримав 61 тис. 
грн. чистого прибутку в 2012 році в порівнянні з 10,5 млн. грн. збитку в 
2011році. Нерозподілений прибуток (збиток) за 2012 склав  25,5 млн. грн. 
Сумарна дебіторська заборгованість зросла до 191,8 млн. грн. (у 2011 р. 
заборгованість складала 159,5 млн. грн.). Виручка за 2011 рік - 20 млн. грн., 
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збиток 10 млн. грн. У 2012 році підприємством проводився ремонт теплоходів, 
барж (в т.ч. несамохідних), несамохідних понтонів і кранів (11 одиниць). У 
2012 році підприємство виготовляло деталі для Полтавського ГЗК [4]. 

Вперше за 5 років на ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» стали 
на ремонт два вантажні судна для перевезення сипучих матеріалів. В ремонті 
задіяно 80 робочих і 15 інженерів двох цехів підприємства. 

Керівництво заводу веде переговори з іноземним замовником про 
можливість будівництва нових суден на потужностях підприємства. Також ДП 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» розраховує завантажити виробничі 
потужності за рахунок участі в тендерах Міністерства оборони України на 
ремонт військових кораблів. 

У ГК «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство, 
відзначають, що ці та інші заходи проходять в рамках політики концерну по 
відновленню виробничої діяльності заводу та поліпшення його фінансового 
стану. Зараз з метою посилення внутрішньої виробничої кооперації 
підприємств концерну завод виконує замовлення ГК «Укроборонпром» на 
виготовлення корпусів бронетехніки для реалізації міжнародних контрактів.  

ГК «Укроборонпром» з метою фінансового оздоровлення підприємства 
веде діяльність по оптимізації непрофільних активів, що не використовуються у 
виробництві, але які можуть бути джерелом для погашення заборгованості по 
зарплаті і податкових відрахувань. 

У 2012 році заборгованість із заробітної плати на підприємстві була не 
тільки однією з найвищих у суднобудівній галузі, але і в цілому по країні. За 
даними Міністерства соціальної політики України, підприємство займало 8-е 
місце в рейтингу по заборгованості по заробітній платі. На грудень 2012 року 
заборгованість із заробітної плати становила 11,7 млн. грн. 

До досягнень підприємства можна віднести погашення в 2012 році 
значної суми заборгованості (більше 12 млн. грн.) По заробітній платі та 
списання майже 46 мільйонів податкової заборгованості, що стало можливим 
завдяки прийняттю Зaкoну Укpaїни «Про внeceння змін в Податковий кодекс 
Укpaїни відносно оподаткування підприємств оборонно-промислового 
кoмплeкca» від 02.10.2012 № 5414 [4]. 

У 2012 році Севастопольський морський завод в 3 рази збільшив обсяг 
виробництва з судноремонту. Дохід підприємства склав 37 млн. грн. [4]. 

Таблиця 2 
Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ПАТ 

«Севастопольський морський завод» в 2012 році 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

Основний вид 
продукції 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у грошовій 
формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

суднобудування 19200.00 52.00 27442.00 61.00 
судноремонт 17271.00 47.00 17271.00 38.00 
iншi послуги 464.00 1.00 464.00 1.00 
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У недавньому минулому флагман українського суднобудування відкрите 
акціонерне товариство «Вадан Ярдс Океан», який показував мільярдні обороти, 
переживає не кращі часи. У 2011 році виручка підприємства скоротилася майже 
в 2 рази в порівнянні з 2010 роком і склала 79 млн. грн., збиток підприємства 
збільшився до 110 млн. грн. У 2012 році обсяг виробництва склав 66 млн. грн., 
у тому числі суднобудування - 20 млн. грн., судноремонт - 32 млн. грн., портова 
діяльність, гарантійне обслуговування і разова продукція - 13 млн. грн. (5,9 
млн. грн. склав доход від портової діяльності). Збиток підприємства збільшився 
ще на 34 млн. грн. і в 2012 році склав 144 млн. грн. [4]. 

У 2010-му році дохід підприємства ПАТ «Чорноморський суднобудівний 
завод» (холдинг Smart Maritime) склав 85 млн. грн., у 2011-му зріс майже вдвічі 
- до 150 млн. грн., що дозволило підприємству задекларувати прибуток за 2011 
рік у розмірі 1,2 млн. грн. У 2012 році обсяг виробництва склав 73,2 млн. грн. 
Питома вага судноремонту, суднобудування в обсязі виробництва підприємства 
- 63%. 

Всього за 2012-й рік на ЧСЗ відремонтовано 14 одиниць суден, а також 
побудовано два універсальних судна зі ступенем готовності до 70% для 
голландської компанії Damen Shipyards Bergum. Основним досягненням 
підприємства в 2012 році можна назвати будівництво повнокомплектного судна 
- великого морозильного траулера-рибозаводу «Генерал Трошев» [3]. 

2010 рік суднобудівники ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія 
«Море» закінчили з чистим збитком у розмірі 22,35 млн. гривень. Однак, у 2011 
році ФСК «Море» отримало замовлення на будівництво малих десантних 
кораблів на повітряній подушці для армії Китаю. 

У 2011 році дохід підприємства склав 139 млн. грн., (11 млн. прибутку), а 
в 2012 році – 129 млн. грн., що дозволило підприємству закінчити рік з 8,4 млн. 
грн. прибутку. 

На суднобудування довелося 46,1%, реалізованої продукції, на 
судноремонт - 3,5%. Більше 50% виручки (41,2 млн. грн.) довелося на 
будівництво катера «Орлан» для загону Морської охорони Державної 
прикордонної служби. Планується будівництво серії з восьми катерів «Орлан» 
[4]. 

У 2010 році АТ «Суднобудівний завод «Залив» задекларувало 15,8 млн. 
грн. прибутку. У 2011 році дохід склав 268 млн. грн., що дозволило 
задекларувати 712 тис. грн прибутку. Таким чином, підприємство почало 2012 
рік з невеликого, але плюса. 

За даними фінансової звітності 2012 року, в порівнянні з попереднім 
роком, АТ «Суднобудівний завод «Залив» збільшив обсяг виробництва до 322,5 
млн. грн. 

У розрізі видів виробництв показники обсягів виробництва наступні: 
суднобудування - 306,2 млн. грн. (здано замовникові 5 одиниць корпусів суден 
обслуговування офшорних платформ, 1 плавучий док); судноремонт - 9,5 млн. 
грн. (відремонтовано 28 одиниць суден); інша продукція (роботи, послуги) - 6,7 
млн. грн. 

 288



Дохід від реалізації продукції, робіт і послуг за підсумками 2012 року 
склав - 312,6 млн. грн., що на 45,8 млн. грн. більше рівня 2011 року. 
Фінансовий результат за підсумками 2012 року - прибуток у розмірі 5,6 млн. 
грн [3]. 

Дохід ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (холдинг Smart Maritime) 
в 2010 році склав 360 млн. грн., в 2011 році доходи підприємства скоротилися 
майже вдвічі, до 184 млн. грн., що не завадило підприємству задекларувати 15 
млн. грн. прибутку на початок 2012 року. 

Товарна продукція за 2012 склала 414,9 млн. грн. За рік підприємство 
відремонтувало і модернізувало 23 судна. У будівництві знаходяться 3 
повнокомплектних судна проекту RST-27. 

На судноремонт довелося 8,5%, приблизно 2% - на портову діяльність і 
85,5 відсотків на суднобудування, решта на інші послуги. У 2012 році був 
спущений на воду повнокомплектний танкер проекту RST-27 - SVL Liberty. 
Таким чином, на підприємствах холдингу Smart Maritime в 2012 році було 
побудовано два повнокомплектних судна. Інвестиції в підприємство за рік 
склали 2,7 млн. грн. Розмір прибутку не називався, але при традиційній 
рентабельності в суднобудуванні в 2,5 відсотка, можна припустити, що 
прибуток ПАТ «ХСЗ» в 2012 році склав більше 10 млн. грн. [4]. 

Як бачимо, результаті діяльності підприємств судноремонтної галузі 
досить різні. Хоча традиційно рентабельність у суднобудуванні складає близько 
2,5 відсотків, в 2012 році спостерігалося по деяким підприємствам як 
перевищення цього показника, так і відверте заниження. Багато суднобудівних 
та судноремонтних підприємств змушені займатися іншими видами діяльності, 
наприклад, портовою діяльністю або ж виготовленням бронетехніки, що 
ускладнює оцінку їх успіхів саме в суднобудуванні і судноремонті, але дозволяє 
підприємству залишатися в галузі, зберігаючи свій виробничий потенціал.  
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Рассматривается вопрос диссинергии, или отрицательной синергии, которая снижает 

эффективность функционирования предприятий. Указаны основные факторы диссинергии.  Проанализирован 
пример выявления диссинергии на предприятии химической промышленности и трансформации исследуемого 
процесса в синергию за счёт реструктуризации предприятий. 

Ключевые слова: диссинергия, синергия, диссинерго-синергетический парадокс, эффективность. 
 
The question of dissynergy, or negative synergy, that reduces the efficiency of the operation of enterprises is 

considered. Main factors of dissynergy are identified. The case study of dissynergy identifying in chemical industry and 
its  transformation in synergy due to restructuring is analyzed.  

Key words: dissynergy, synergy, dissynergy-synergy paradox, efficiency. 
 

In the economic literature the attention is being generally focused on the 
synergy in mergers and acquisitions of industrial enterprises, that is defined as a 
coherent, mutually reinforcing, combined effect of two or more subsystems, 
increasing ordering system as a whole, resulting in a single system that produces a 
greater effect than all of its subsystems separately [1-3]. After the economic literature 
studying, it can therefore be concluded that the issue of the negative synergy, or the 
dissynergy, is under-explored. The dissynergy can be defined when, at a certain stage 
of the life cycle of an enterprise, the synergy in production structures reaches its 
maximum and can be transformed into the opposite process, occured in the 
deterioration of the financial and economic indicators of enterprises in the excess of 
the cost of integration [4].  

We shall briefly consider the issue of the dissynergy. The dissynergy is a 
decline in the efficiency of a system as a result of the negative impact of its elements 
on one another. The real volume of non-recurring costs for adapting the merging 
companies to the functioning of a part to the integrated structure and manageability 
reducing by more complex system, is often underestimated [5], and we assume that 
the factors of dissynergy can be as follows:  

- the delution of the main strategic objective of the group of companies;  
- manageability reducing of the group of companies;  
- special political, legal, human resources, accounting, tax nuances;  
- formal solidarity;  
- narrow interests of each member of the group of companies;  
- personal ambitions of participants of the group;  
- the objective to increase the significance level of a certain (political, economic, 

social) part of the company;  
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- after many years of association, the stable financial condition of the company 
may be the reason for separation and further independent work of a member of 
the group of companies. 
The negative synergy is difficult to be defined and measured, therefore, it is 

necessary to know the sectors in the business processes of enterprises where the 
negative synergy can be shown up by additional costs by virtue of attempts to use the 
positive synergy in another sector of business process. For example, Michael Porter 
has called such costs as costs of compromise. He has emphasized 24 places of cost 
compromise when trying to use the synergy in marketing and sales, 17 places of cost 
compromise when trying to use the synergy in production, 3 places of cost 
compromise when trying to exploit the synergy in the supply and cost of 3 places of 
cost compromise when trying to exploit the synergy in the enterprise 
infrastructure/corporation. The factors of the prevalence of the negative synergy can 
be determined in the company as follows:  

- the occurrence of a centralized supply company in the group of companies;  
- the centralization of marketing and advertising in the management company;  
- the absence of supervisory services in the group of companies and its business 

units;  
- the absence of measurement system of management activities in terms of 

business value (or in terms of profit performance);  
- the absence of strategic planning and strategic control procedures;  
- the departmental structure of the organization [6, 7].  

We can consider the example of the dissynergy identifying as case study of an 
enterprise of the chemical industry "EFFECT" JSC. Since 1991, the planning and 
distribution system has shown itself as ineffective, and it was necessary to restructure 
the company. The strategically correct decision of the management of the company 
allowed the company to avoid the dissynergy effect by dividing the discontiguous 
facilities. Thus, the company "EFFECT" JSC is the successor to Kharkov perfume 
and cosmetic factory of «Soyuzparfyumerprom» of the Ministry of food 
manufacturing industry of USSR that by its current structure was close to the 
«feudal» way of management and, consequently, in new economic trends and 
conditions it couldn’t function effectively, being based to the usual schemes. The 
situation with the management units of these companies has been analyzed, and the 
dissynergy between different departments has been found out that had the negative 
impact on the overall financial performance. The company's management has decided 
to divide discontiguous production units in order to separate financial management, 
technology and human resources that corresponds to the market criteria and enhances 
the competitive advantage of any enterprise. 

Thus, it has been resulted in a new phenomenon that we have defined as 
“dissynergy-synergy paradox”, the essence of which one is that the dissynergy of 
discontiguous facilities was transformed into the synergy of business processes due to 
restructuring, as fighting for their place in the market, each of companies has became 
interested in supporting the other one. For example, before the restructuring, 
"EFFECT" JSC produced for own consumption on average 24 millions tubes per 
year, and after the restructuring, the formed "Tube Plant" has produced an average of 
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130 millions tubes per year, i.e. 5.4 times more. This was possible through the study 
of the capacity and opportunities of the market in order to supply tubes for other 
manufacturers of cosmetics that required additional investments in various 
technologies for the production of aluminum, plastic and laminate tubes that 
"EFFECT" JSC didn’t previously produce. Thus, it was concluded that in this target 
segment "Tube Plant" had the opportunity to increase the production by the entrance 
to the different technological niches, namely the production of not only aluminum 
tubes, but also plastic and laminate ones.  

A similar situation has occurred with the production of cosmetics, namely, 
before restructuring, the assortment of "EFFECT" JSC was 56 items, and after the 
restructuring, the formed "Fitodoctor" LLC has produced more than 200 types of 
cosmetics, i.e. 4 times more (Table No 1), while refusing to perfume production due 
to efficient functioning of the enterprise only within narrow specialization [8]. The 
expansion of the product range is dictated by definite needs of the market, as well as 
by large influence from the part of the foreign market, the experience of which one 
has been carefully studied by domestic manufacturers to achieve the maximum 
profitability.  

In confirmation of the above, we suggest to consider two examples of the 
synergy in the Group of companies. The first example is the synergy between 
"EFFECT" JSC and "Fitodoctor" LLC and it is as follows: "EFFECT" JSC sells the 
water of high quality, which works as well-established business in the market and 
continues to win the attention of consumers. At the same time, "EFFECT" JSC sells 
the water to "Fitodoctor" LLC and its using in cosmetics manufacturing is its 
competitive advantage over other cosmetics manufacturers. Thus, "EFFECT" JSC 
sells water in large quantities and is interested in the success of "Fitodoctor" LLC 
which, for its part, needs the water of very high quality.  

The second example of the synergy between "Fitodoctor" LLC and "Tube 
Plant" LLC is as follows: the close interaction between "Fitodoctor" LLC and "Tube 
Plant" LLC allows "Fitodoctor" LLC to offer very quickly new product designs to 
consumers, which is one of the incontestable competitive advantages of the 
enterprise. In turn, "Tube Plant" LLC is interested in the production increasing of 
"Fitodoctor" LLC that leads to the increase of purchase orders and, therefore, to the 
increase of profits of "Tube Plant" LLC. 

Table 1  
Production figures of "EFFECT" JSC before and after restructuring 

Name of the 
enterprise 

Before 
restructuring 

After 
restructuring 

Economic effect 

24 mln tubes per 
year 

130 mln tubes per 
year 

5.4 times more  
"EFFECT" JSC 

56 cosmetic items 
 

more than 220 
cosmetic items 

4 times more 

 
Thus, the Group of companies “EFFECT” has transformed the dissynergy into 

the positive synergy, and now it consists of 3 companies that make the specialty out 
of the following: 
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- “EFFECT” JSC - in the production of perfumes for the mass market, 
thermal water production and its filling from the 811 meters deep well that is owned 
by the joint-stock company; 

- “Fitodoctor” LLC produces more than 200 items of cosmetic products, 
including cosmetic creams, cosmetic sera, lotions, shampoos, liquid soaps; 

- “Tube Plant” LLC produces, as written before, all types of tubes, using the 
latest advances in overprinting, such as offset printing, flexoprint, silk-screen 
printing, hot and cold stamping.  

Conclusion. For the effective functioning of enterprises it is necessary to avoid 
efficiency reducing as a result of the negative impact of its elements on one another, 
as it may result in decline in efficiency of the operation of enterprises both on internal 
and external markets.  

It is worth to identify the problematic sectors in business processes of 
enterprises where additional costs can be shown up and use the positive synergy in 
another sector of business process.  

The adopted corporate strategy of the company under investigation has allowed 
to avoid the dissynergy effect by dividing of discontiguous production units in order 
to separate financial management, technology and human resources.  

The new concept of “dissynergy-synergy paradox” has been examined in the 
practice of enterprises under investigation and it has been characterized by the fact 
that the dissynergy of discontiguous facilities was transformed into the synergy of 
business processes due to restructuring. 

Therefore, the synergy is the competitive advantage of the Group of companies 
“EFFECT”, thus the economic benefit of enterprises is increasing. However, the 
management of the synergy requires appropriate competence of top managers, as well 
as relevant economic conditions. 
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В статті розглянуті питання доцільності використання експертних методів оцінки стратегічних 

ризиків. Визначено основні проблеми використання експертних методів оцінки стратегічних ризиків. 
Запропонована процедура оцінки ризику невиконання цілей враховує характеристики персоналу по відношенню 
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Im Beitrag wurden die Fragen der Anwendungszweckmäßigkeit von Methoden der Experteneinschätzung 

strategischer Risiken betrachtet. Es wurden Hauptprobleme der Anwendung von Methoden der Experteneinschätzung 
strategischer Risiken festgestellt. Die vorgeschlagene Einschätzungsprozedur des Risikos der Nichterreichung von 
Zielen berücksichtigt Charakteristiken des Personals nach dessen Verhalten gegenüber den Zielen. 

Schlüsselwörter: Risiken, strategische Risiken, Methoden der Experteneinschätzung von Risiken, Widerstand 
gegen Veränderungen. 
 

Einleitung. Das Risiko ist eine universelle Kategorie, die auf alle 
Tätigkeitsarten der Gesellschaft und des Menschen Beziehung hat. Das 
Risikomanagement bekam seine Entwicklung als selbständiger Wissenszweig relativ 
vor kurzem, erst in zweiter Hälfte des XX Jahrhunderts. Aus einem Hilfsbestandteil 
der Wirtschaftstätigkeit ist das Risikomanagement zu deren wesentlicher 
Komponente geworden und gewinnt einen allumfassenden Charakter.  Die Risiken 
entstehen bei der Lösung von unstrukturierten, strukturierten und schwach 
strukturierten Problemen und fehlen bei der Lösung von Standardproblemen. Das 
Risiko der Nichterreichung von Zielen hängt damit zusammen, dass die Realisierung 
strategischer Ziele kein automatischer Prozess ist. Neue Ziele einer Organisation und 
entsprechende künftige Veränderungen darin sind mit einem Widerstand verbunden, 
somit bietet sich ein Problem des Risikos der Nichterreichung von Zielen oder der 
Verluste durch unbenutzte Möglichkeiten (Opportunitätskosten) dar. 

Aufgabestellung. Insofern beeinflussen die Risiken in erheblichem Maße  das 
wirtschaftliche Betriebsergebnis von Unternehmen, standen die Fragen des 
Risikomanagements immer im Blickfeld von Wissenschaftlern, Spezialisten und 
Praktikern und hat eine gebührende Abspiegelung in wissenschaftlichen Werken 
vieler einheimischer und ausländischer Gelehrten bekommen,  und zwar: 
W. Witlinskyj, W. Granaturow, S. Illiaschenko, V. Momot, B. Andruschkin, 
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O. Kusmin, S. Nakonetschnyj, O. Ustenko, V. Tscherkasow, W. Ferrell, 
D. Stefanytsch, A. Ashton, R. Ashton u.a. Daneben bedürfen die Fragen des 
Managements strategischer Risiken weiterer Forschung.  

Forschungsergebnisse. Der Verwaltungsprozess strategischer Risiken soll 
sich aus typischer Etappen des Risikomanagementverfahrens zusammensetzen, die 
anhand der Systematisierung von Errungenschaften gegenwärtiger Forscher  
festgestellt wurden (Formulierung von Zielen des Risikomanagements; Risikoanalyse 
oder -Identifikation; Risikobewertung; Risikobearbeitung und Kontrolle von 
Ergebnissen des Risikomanagements), und die von den Autoren bestimmte Spezifik 
strategischer Risiken berücksichtigen: sie entstehen auf der Realisierungsetappe 
während der Aufstellung des langfristigen Plans; sind verbunden mit 
Umweltfaktoren, die bei der Erreichung von gestellten strategischen Zielen stören 
können; sind hochabhängig von der Auffassung strategischer Ziele vom Personal. 

Die Qualität der Experteneinschätzung von Risiken hängt weitgehend von der 
Auswahlqualität der Experten ab. Bei der Anwendung von Expertenmethoden ist die 
Erreichung einer Abstimmung unter den Fachleuten von Bedeutung, deshalb werden 
die Einschätzungen von Experten einer Diskrepanzanalyse unterworfen: maximal 
zulässiger Unterschied zwischen den Einschätzungen zweier Experten bezüglich 
jedes Faktors darf nicht 50 Prozent übersteigen. Ist die Expertenanzahl mehr als drei, 
so werden die Einschätzungen paarweise verglichen. Im Falle des Vorhandenseins 
wesentlicher Unterschiede zwischen Meinungen von Experten werden sie in 
speziellen Beratungen besprochen. 

In praktischer Tätigkeit benutzt man sowohl individuelle als auch 
gruppenweise (kollektive) Experteneinschätzungen von Risiken. Die Vorteile einer 
individuellen Expertise sind die Operativität der Informationsgewinnung zur 
Beschlussfassung und relativ niedrige Kosten. Der Nachteil ist aber ein hoher 
Subjektivitätsgrad und als Folge das Fehlen der Sicherheit bezüglich der 
Glaubwürdigkeit von erhaltenen Schätzungen. Dieser Nachteil wird durch kollektive 
Experteneinschätzungen beseitigt. Die Bearbeitung der von den Experten erhaltenen 
Information sieht die Anordnung aller Schätzungen in abnehmender Reihenfolge und 
die Bestimmung einer Mediane und von Quartilen, die sie in vier Intervalle aufteilen. 
Die Experten, deren Schätzungen in  Randintervalle fallen, haben ihre 
Gesichtspunkte begründen. Mit ihren Schätzungen, ohne Angabe, von wem sie 
erhalten wurden, macht man andere Experten bekannt. Solche Prozedur ermöglicht 
den Fachleuten bei Bedarf, ihre Schätzung unter Berücksichtigung von Umständen zu 
ändern, die sie in erster Befragungsrunde außer Acht lassen konnten. Dank solcher 
Prozedur geben die Ergebnisse der zweiten und nachfolgenden Befragungsrunden 
geben in der Regel eine kleinere Gedankenstreuung. Man führt den Prozess so lange 
fort, bis das Vordringen zur Annäherung von Expertenmeinungen geringfügig wird.  
         Bei der Verwendung einer  Experteneinschätzungsmethode können Fehler 
entstehen, verbunden mit: einem Informationsmangel über den Untersuchungsobjekt; 
mangelhafter Kompetenz von Experten; der Befangenheit von Experten, die sich 
unvermeindlich auf die Glaubwürdigkeit von Gutachtensergebnissen auswirkt. Diese 
Fehler kann man durch richtige Organisation des Gutachtensverfahrens beseitigen, 
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beginnend mit dem Expertenauswahl und endend mit der Bearbeitung ihrer 
Stellungen.  
        Die Verwendung von Expertenmethoden ist mit einer Reihe von Problemen 
verbunden, und zwar: Feststellung optimaler Expertenanzahl; Auswahl von Experten; 
Formalisierung von Experteneinschätzungen; Abstimmung  von 
Experteneinschätzungen. Alle genannten Probleme werden unter Berücksichtigung 
des Kompliziertheitsgrades der von den Experten zu bewertenden Aufgaben und der 
Zweigspezifik gelöst. Das heißt, die Verwendung kann für einen bestimmten Zweig 
und für bestimmte Aufgaben typisch sein. 
        Am meisten akzeptabel ist der Ansatz der Bildung einer Expertengruppe, der auf 
der Grundlage basiert, dass die Anzahl von Spezialisten der Anzahl von zu 
behandelnden Problemen entsprechen soll. Solcher Ansatz führt zur Bildung der 
Expertengruppe, in der je ein Fachmann pro Aufgabenrichtung der zu lösenden 
Aufgabe vorgestellt wird. Die Expertenanzahl wird von uns später, nach der 
Feststellung von Segmenten des Risikofaktors bestimmt sein. Zur Expertenauswahl 
stellt man zunächst eine Liste sachverständiger Personen und wählt man die Experten 
mit Hilfe spezieller Methoden[1, S. 34-43;  2] aus: 

 nach dem Dienstalter und der bekleideten Stellung; 
 nach dem Zuverlässigkeitsgrad des Experten (relativer Häufigkeit von 

Fällen, in denen der Experte am meisten wahrheitsnahe Einschätzungen 
abgab); 

 nach dem Grad der relativen Zuverlässigkeit des Experten (dem Verhältnis 
des Zuverlässigkeitsgrades eines bestimmten Experten zum 
Zuverlässigkeitsgrad der Gruppe von Experten, die Teilnehmer einer 
bestimmten Expertise waren); 

 nach der Selbsteinschätzung; 
 nach der Einschätzung jedes Spezialisten von der Gruppe.  

          Die Vor- und Nachteile der genannten Methoden sind in [3, S. 48], Tab.1 
angeführt. 
        Die Autoren schlagen vor, die Experten aus den Mitarbeitern des Unternehmens 
auszuwählen. Bei der Aufstellung der Liste der sachverständigen Personen ist unserer 
Ansicht nach zweckmäßig, die Methode nach dem Dienstalter und der Stellung zu 
benutzen. Dies wird erlauben, die Methode der Einschätzung jedes Spezialisten von 
der Gruppe zu benutzen, insofern man den Expertenanwärter im Unternehmen kennt. 

Die ausgewählten Experten werden selbstverständlich eine unterschiedliche 
Kompetenz haben. Deshalb halten wir für zweckmäßig, Expertenkompetenzfaktoren 
zur Einschätzung des Einflusses von Risikofaktoren einzuführen.  

Bei der Aufstellung langfristiger Pläne entstehen die mit 
Kommunikationsbarrieren  Risiken gebundenen Risiken. Das sind falsche 
Übertragung oder falsche Interpretation der Information bezügliche der Zielsetzung, 
die das Unverständnis vom Personal der Ziele der Organisation zur Folge hat. Das 
Ergebnis: neue Orientierungspunkte werden von den Mitarbeitern nicht unterstützt 
und haben das Risiko, nicht erreicht zu bleiben. 
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Tabelle 1 
 Bewertung von Auswahlmethoden der Spezialisten 

Auswahlmethoden Vorteile Nachteile 
Nach dem 

Dienstalter und der 
Stellung 

Einfach in der Handhabung 
Gibt unsichere Ergebnisse 
 

Nach dem 
Zuverlässigkeitsgrad 

des Experten 

Die Bewertung von Experten 
erfolgt nach Ergebnissen ihrer 
vorhergehenden Tätigkeit  

Erfordert die Sammlung der 
Informationen über die Tätigkeit 
vereinzelter Experten 

Nach dem Grad der 
relativen 

Zuverlässigkeit des 
Experten 

Die Bewertung von Experten 
erfolgt nach Ergebnissen ihrer 
vorhergehenden Tätigkeit  

Erfordert die Sammlung der 
Informationen über die Arbeit 
von Expertenkommissionen und 
vereinzelten Experten 

Nach der 
Selbsteinschätzung 

Erlaubt das Fähigkeitsniveau des 
Spezialisten zu bestimmen 

Weniger objektiv, als statistische 
Methoden 

Nach der 
Einschätzung jedes 
Spezialisten von der 

Gruppe 

Erlaubt das Fähigkeitsniveau des 
Spezialisten zu bestimmen 

Erfordert, dass die 
Expertenanwärter einander gut 
kennen 

                
        Man kann zwei Faktoren aussondern, die das Risiko der Nichterreichung der 
Ziele beeinflussen: Anerkennung von den Mitarbeitern der Ziele der Organisation, 
was eine Zustimmung bedeutet, ihnen zu folgen; richtiges Verständnis der Ziele. Die 
Nichterreichung der Ziele der Organisation kann man als einen vereinzelten Fall des 
Widerstandes gegen die Änderungen. In diesem Falle werden dies jede Taten von 
Mitarbeitern, gerichtet auf Diskreditierung, Verzögerung oder  Gegenwirkung der 
Verwirklichung strategischer Ziele der Organisation sein. Dieser Widerstand kann 
unterschiedlich stark und intensiv sein. 
       Zur Bestimmung, zu welcher Kategorie die Mitarbeiter gehören, ist es 
zweckmäßig, spezielle Tests mit zwei Fragentypen zu erarbeiten: zur Prüfung des 
Verständnis und der Loyalität der Mitarbeiter und zur Kontrolle der Wahrhaftigkeit 
ihrer Antworten. 
       Aufgrund der Bearbeitung der Tests und im Wege logischer Überlegungen sind 
die Autoren zum berechtigten Schluss gekommen, dass man unter der Benutzung 
der bekannten Matrix «Änderungen – Widerstand» [4, S. 630-645] alle Mitarbeiter 
nach ihrem Verhalten zu den Zielen der Organisation  in vier Gruppen aufteilen 
kann: Anhänger, passive Anhänger, Gegner und gefährliche Elemente.  
       Es ist zweckmäßig, die Bearbeitung von Testergebnissen der Mitarbeiter nach 
der Bewertung des Verhaltens der Mitarbeiter zu den Zielen der Organisation, Tab. 
2, durchzuführen. 
        Die Bestimmung von Gründen des Widerstandes gegen die Erreichung der Ziele 
bedarf einer Aufteilung der Mitarbeiter  nach ihrer Loyalität und ihrem Verständnis 
der Ziele der Organisation. Dazu ist es zweckmäßig, entsprechende Koeffizienten zu 
berechnen, und zwar: den Koeffizienten des Verständnisses der Ziele der 
Organisation von den Mitarbeitern; den Koeffizienten der Loyalität der Mitarbeiter 
gegenüber den Zielen der Organisation. Der Koeffizient der Loyalität gibt eine 
Information bezüglich der Zustimmung der Mitarbeiter den Zielen zu folgen,  und der 
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Koeffizient des Verständnisses bezüglich des Zustandes von 
Kommunikationskanälen der Organisation.  

Tabelle 2 
 Bewertung des Verhaltens der Mitarbeiter gegenüber den Zielen der Organisation 

Kategorie von 
Mitarbeitern 

Charakteristik von Mitarbeitern 
nach ihrem Verhalten zu den Zielen 

der Organisation 

Bedeutung der Charakteristik 
des Mitarbeiters für die  

Organisation 

Punkten-
zahl 

Anhänger 
Volles Verständnis der Ziele und 
Einverständnis damit 

Optimalste Variante 3 Punkte 

Passive 
Anhänger 

Einverständnis, die gewählten 
anzunehmen, jedoch falsches 
Verständnis der Ziele 

Kommunikationsprobleme 2 Punkte 

Gegner 
Verständnis, jedoch Aberkennung 
des Ziels 

Illoyale Mitarbeiter 1 Punkt 

Gefährliche 
Elemente 

Aberkennung und Unverständnis 
des Ziels 

Negativste Variante für die 
Organisation 

0 Punkte 

  Zusammenfassung. Zum einen ist das Risiko er Nichterreichung von Zielen 
mit dem Einfluss zweier Faktoren verbunden: Anerkennung von den Mitarbeitern der 
Ziele der Organisation, was eine Zustimmung bedeutet, ihnen zu folgen; richtiges 
Verständnis der Ziele. Das erlaubt, die Nichterreichung der Ziele der Organisation als 
einen vereinzelten Fall eines Widerstandes gegen die Änderungen zu betrachten, was 
zum Grund geworden ist, Gruppen der Mitarbeiter nach dem Widerstand gegen die 
Änderungen auszusondern.  Zur Art des Arrangierens von Risikofaktoren (des 
Widerstandes gegen die Änderungen) soll die von den Autoren entwickelte Skala 
werden, die die Charakteristiken der Mitarbeiter nach ihrem Verhalten gegenüber den 
Zielen der Organisation und die Bedeutung der Charakteristik des Mitarbeiters nach 
den Mitarbeitergruppen für die Organisation berücksichtigt. 
         Zum anderen ist es zweckmäßig, den Block der Einschätzung des Risikos der 
Nichterreichung der Ziele durch eine Reihe logischer Prozeduren zu konkretisieren: 
Entwicklung von Tests; Testen von Mitarbeitern; Behandlung von Testergebnissen 
und Aufteilung der Mitarbeiter nach Kategorien des Widerstand gegen die 
Änderungen; Berechnung von Koeffizienten des Widerstands, der Informiertheit und 
Loyalität; Gegenüberstellung der Koeffizienten mit normativen Werten; 
Beschlussfassung  bezüglich der Notwendigkeit der Erarbeitung bestimmter 
Maßnahmen. Die aufgezahlten Handlungen ermöglichen, eine Reihe von 
Maßnahmen zu begründen, die die Kenntnisse des Personals und der Leiter und ihre 
Bereitschaft zu den Änderungen erhöhen und letzendlich dem Risiko der 
Nichterreichung der Ziele entgegenwirken. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ХОЗЯЙСТВ 
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

 
В статье рассмотрены практические аспекты развития кооперативов в Украине, проанализированы 

факторы, влияющие на их численность, а также сделаны выводы по наиболее привлекательной форме 
кооперации хозяйств населения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, хозяйства населения, сельскохозяйственные производственные и 
обслуживающие кооперативы. 

The article deals with the practical aspects of the development of cooperatives in Ukraine, analyzed the factors 
influencing their size, as well as made by conclusions on the most attractive forms of cooperation. 

Key words: agriculture, private households, agricultural production and service cooperatives. 

 
Деятельность хозяйств населения является не только основным 

источником воссоздания украинского этноса, но и обеспечивает весомую долю 
в производстве сельскохозяйственной продукции, позволяет получать 
дополнительный доход членам крестьянских семей и дополнительные эффекты 
в государстве. Так, доля хозяйств населения в валовом производстве 
сельскохозяйственной продукции в течение последних десяти лет составляла 
более 50%. При этом, только за последние пять лет этими хозяйствами 
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 542 млрд. грн. в 
постоянных ценах 2010 года (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика производства валовой сельскохозяйственной продукции 
хозяйствами населения 

Источник: данные Госстата Украины [1, с. 5] 
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В целом же, в 2013 г. предпринимательской деятельностью занималось 
более 3,7 млн. личных крестьянских хозяйств [2, c. 1] и более 20,8 тыс. 
физических лиц-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 
сельском хозяйстве с целью получения прибыли [3, c. 39], а также 12,9 тыс. 
семейных фермерских хозяйств, или 31,8 % всей совокупности этих хозяйств 
[4, c. 166]. 

Проведенные исследования показывают, что предпринимательская 
деятельность хозяйств населения осуществляется как самостоятельно, так и 
совместно с другими субъектами хозяйствования. Так, начиная с 30-х годов 
прошлого века, основным организационно-правовым видом производственных 
объединений хозяйств населения были сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. 

Особенностью такой формы объединения хозяйств населения являются: 
механизмы распределения прибыли, которая зависит от величины пая и доли 
участия хозяйств населения в деятельности кооператива. При этом все 
имущество составляет коллективную собственность членов кооператива, в т.ч. 
здания, сооружения, имущественные взносы, изготовленная продукция, доходы 
и т.д. Кроме того, члены кооператива осуществляют все виды хозяйственных 
операций совместно, а управленческие решения принимаются в расчете «один 
член кооператива - один голос» [5]. 

Несмотря на значительные преимущества при объединении хозяйств 
населения в производственные кооперативы их численность постоянно 
уменьшается. Так, только за последние три года количество 
сельскохозяйственных производственных кооперативов Украины уменьшилось 
на 30 % и составила 818 единиц, а по сравнению с 2000 г. −почти втрое. При 
этом количество сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
которые реально занимаются производственной деятельностью, в настоящее 
время составляет лишь 512 единиц.  

Размеры сельскохозяйственных производственных кооперативов, в 
зависимости от региона Украины, существенно отличаются. Так, наибольшие 
размеры сельскохозяйственных производственных кооперативов приходятся на 
пять областей Степной природно-климатической зоны, а именно: 

1. Херсонскую − средний размер кооператива более 2,6 тыс. га. 
сельскохозяйственных угодий.  

2. Запорожскую − средний размер кооператива свыше 1,9 тыс. га. 
сельскохозяйственных угодий.  

3. Одесскую − средний размер кооператива почти 1,9 тыс. га. 
сельскохозяйственных угодий.  

4. Кировоградскую − средний размер кооператива свыше 1,7 тыс. га. 
сельскохозяйственных угодий.  

5. Харьковскую − средний размер кооператива более 1,1 тыс. га. 
сельскохозяйственных угодий. 

Размеры всех остальных сельскохозяйственных производственных 
кооперативов меньше и составляют от 16 % − в Ровенской области, до 99 % − в 
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Днепропетровской области, сравнительно с размером среднего 
сельскохозяйственного производственного кооператива Украины.  

Подобное состояние наблюдается и в численности хозяйств населения, 
осуществляющих совместную деятельность через сельскохозяйственные 
производственные кооперативы.  

Согласно проведенным исследованиям можно утверждать, что 
среднесписочная численность работников сельскохозяйственного 
производственного кооператива в 2013 г. составляла 35 человек, или 12 
хозяйств населения. При этом в зависимости от региона Украины, количество 
хозяйств населения, осуществляющих совместную деятельность в форме 
сельскохозяйственного производственного кооператива, также различается. 
Так, в пересчете на 1 хозяйство населения в Луганской области 
непосредственное участие в деятельности сельскохозяйственного 
производственного кооператива принимают 3 хозяйства населения, а в 
Житомирской области - до 18 хозяйств. При этом, в 2013 рентабельность 
сельскохозяйственной деятельности этих кооперативов в Луганской области 
составила 8,8 %, а в Житомирской области - -10,6 %.  

В целом же, рентабельность сельскохозяйственных производственных 
кооперативов Украины в 2013 г. составила 2,6 %, что в 4,3 раза меньше 
соответствующего показателя 2010 г. 

Еще одной формой совместной деятельности хозяйств населения является 
сельскохозяйственная обслуживающая кооперация.  

Особенностью сельскохозяйственной обслуживающей кооперации 
является то, что хозяйства населения, входящих в такие объединения, могут 
быть членами нескольких сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов, различных по видам деятельности. Кроме того, в соответствии со 
статьей 9 Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации», деятельность 
сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, является неприбыльной, 
а вся производимая сельскохозяйственная продукция является собственностью 
хозяйств населения, входящих в кооператив. Эти хозяйства несут 
ответственность по обязательствам, взятым перед кооперативом относительно 
их участия в хозяйственной деятельности, а услуги, предоставляемые 
кооперативом хозяйствам населения - предоставляются с целью уменьшения 
расходов и / или увеличение доходов членов кооператива [6]. 

Несмотря на относительно небольшой период, сельскохозяйственная 
обслуживающая кооперация в Украине уже прошла несколько этапов развития. 
Так, как утверждает И.Ф. Томич, сейчас в Украине проходит третий этап 
развития этой формы объединений хозяйств населения. «...Первый этап 
развития СОК приходится на 1993-1995 годы, первый сельскохозяйственный 
обслуживающий кооператив был создан в декабре 1993 года. Первый спад в 
развитии СОК состоялся в 1996-97 годах. В 1998-2001 гг. начинается второй 
этап или вторая волна развития сельскохозяйственной обслуживающей 
кооперации ...  

 301



В 2010 году произошел очередной спад, до 430 объединений, в связи с 
отсутствием реализации программы и государственной поддержки. И уже 2011 
год характеризуется очередным ростом количества СОК »[7]. 

Такие выводы подтверждаются и исследованиями В.Ю. Бабабева. Так 
ученый утверждает, что «...с 2001 по 2004 гг. имела место тенденция 
увеличения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (средний 
ежегодный темп составил 128 %), с 2004 по 2008 гг. наблюдалась тенденция к 
уменьшению их количества (в среднем на 18,6 % ежегодно), в 2009 г. 
количество СОК начало увеличиваться (на 30% по сравнению с 2008 г.) и 
составила 645 единиц на конец года. Наибольшей количество таких 
кооперативов было в 2004 г. − 1127 ед., Наименьшей в 2008 г. − 469 ед. »[8, с. 
76].  

Сейчас в Украине осуществляют хозяйственную деятельность 668 
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Проведенные 
исследования показывают, что в зависимости от области, количество членов 
хозяйств населения, которые осуществляют совместную деятельность в этой 
организационно-правовой формой хозяйствования, отличается. 

В среднем по Украине количество хозяйств населения, которые 
принимают участие в деятельности сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов, составляет 15 ед. При этом наименьшей является количество 
членов среднего сельскохозяйственного обслуживающего кооператива в 
Херсонской области, что составляет 8 человек, или 3 хозяйства населения.  

В Винницкой, Сумской и Черкасской областях количество хозяйств 
населения превышает средний показатель участия в хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственного обслуживающего кооператива Украины 
более чем в два, а в Тернопольской области − в три раза. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что причинами такого 
неравенства в развитии сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 
является не только непонимание и неприятие большей частью членов хозяйств 
населения важности объединения усилий, но и отсутствие финансовых и 
организационных возможностей для реализации этой идеи.  

Такие выводы подтверждаются и исследованиями других ученых Так, 
Малик Н.И. в своих исследованиях отмечает, что развитие 
сельскохозяйственных кооперативов «...сдерживается несовершенством 
законодательства, слабой материальной базой, отсутствием 
квалифицированных кадров-организаторов кооперативного движения, 
недостаточной осведомленностью крестьян в преимуществах объединения 
усилий на условиях кооперации для дальнейшего развития и отсутствием 
надлежащей государственной поддержки» [9 , с. 76]. 

Практика деятельности Международной благотворительной организации 
«Добробут общин» (Heifer-Ukraine) доказывает, что при должном объеме 
обеспечения начальных расходов, объединения хозяйств населения могут 
проводить успешную хозяйственную деятельность, конкурируя с другими 
организационно-правовыми формами хозяйствования в сельском хозяйстве. 
Так, только в 2013 г. при содействии этой организации было реализовано 24 
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проекта, в которых совместную деятельность осуществляют более 2,8 тыс. 
хозяйств населения. При этом объем привлеченных средств на эти цели 
составил более 13,7 млрд. грн., из которых почти 42 % было привлечено за счет 
государственного бюджета, грантов, других организаций, взносов хозяйств 
населения и т.д. [10, с. 10-12]. 

Учитывая означенное можно утверждать, что дальнейшее создание 
хозяйствами населения производственных кооперативов маловероятно, ведь 
динамика сокращения численности членов этой организационно-правовой 
формы обусловлена, прежде всего, недоверием крестьян к такой форме 
объединений. Поэтому, наиболее привлекательной формой кооперации в 
Украине являются сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, при 
которых члены хозяйств населения не теряют права свободного выбора 
направлений развития собственных хозяйств и имеют возможность получить 
соответствующие эффекты от участия в деятельности такой организационно-
правовой формы. 
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Розглянуто особливості бюджетування грошових потоків в підприємствах ресторанного 
господарства з виділенням основних його напрямів. Здійснено аналіз існуючих показників формування бюджету 
грошових потоків та виділено їх систему для застосування  в досліджуваних підприємствах. 

Ключові слова: грошові потоки, бюджетування, показники, платіжний календар, планування. 
 
The features of budgeting cash flows in restaurants and catering enterprises with the release of the accounting. 

The analysis of existing indicators budgeting and cash flow allocated to the system for use in the studied plants.  
Keywords: cash flow, budgeting, performance, payment calendar planning. 

 
Стабільне функціонування та покриття зобов’язань підприємствами 

ресторанного господарства, в сучасних гнучких умовах їх розвитку, має 
забезпечуватись відповідними грошовими потоками. На сьогодні, однією із 
сучасних технологій планування є бюджетування, яке дозволяє розподіляти 
доходи підприємства через фінансові та грошові потоки. Ефективне управління 
грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності 
підприємства, котрий може виникати як наслідок незбалансованості різних 
видів грошових потоків у часі. Саме це дає підстави вважати процес управління 
грошовими потоками актуальним для впровадження в практичну діяльність та 
наукового дослідження. 

Проблемам управління грошовими потоками підприємства присвячені 
роботи С.С. Апекаря, І.О. Бланка, В.В. Бочарова, І.В. Журавіна, О.В. 
Ластовенко, Л.О. Лігоненко, Г.Г. Кірейцева, А.А. Мазаракі, В.В. Масалітіної, 
О.В.Олефірової, А.М. Поддєрьогіна, О.О.Терещенка, В.Р. Шевчука, В.А. 
Юденко та інших. Проте, враховуючи всі надбання, які є досить ґрунтовними в 
цій сфері, потребує певного уточнення система показників ефективності руху 
грошових коштів через застосування бюджетування в підприємствах 
ресторанного господарства. 

Метою статті є оцінка існуючих показників формування бюджету 
грошових потоків, та обґрунтована систематизація їх для застосування під час 
бюджетування в підприємствах ресторанного господарства. 

Планування грошових потоків підприємства ресторанного господарства є 
процесом, змістом якого є складання, реалізація та контроль за виконанням 
планів надходження й витрачання грошових коштів. Особливостями 
бюджетування грошових потоків є те, що за його допомогою встановлюється 
безпосередній зв’язок ключових показників діяльності підприємства з 
грошовими коштами, виникає можливість оперативного контролю за 
відхиленнями і виявлення їх причин [6]. Процес управління грошовими 
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потоками передбачає постійний моніторинг впливу різноманітних об’єктивних 
і суб’єктивних чинників, які призводять до виникнення таких ситуацій: 

1) виплати перевищують надходження підприємства на певний період – 
виникає дефіцит коштів; 

2) надходження перевищують виплати, що може призвести до 
надлишкової ліквідності; 

3) збалансованість потоків платежів забезпечує стан фінансової 
рівноваги [3; 7]. 

Із зазначеного виходить, що для оцінки потоків та результатів 
моніторингу необхідно застосовувати систему певних показників, які й 
визначають їх ефективність. Під час затвердження бюджету необхідно мати 
можливість оперативно переглянути попередні варіанти, провести аналіз зміни 
параметрів і відхилень. З огляду на таку специфіку, основними завданнями 
бюджетування грошових потоків в підприємствах ресторанного господарства є  

визначення слабких і сильних сторін підприємства, запобігання 
надмірному запозиченню та оптимізація закупівель сировини і товарів. 

Для результативного впровадження системи бюджетування на 
підприємстві постійно необхідно забезпечувати: 

- оперативність і достовірність інформації про планові й фактичні 
показники; 

- оптимальну структуру та деталізацію звітів; 
- моніторинг проблемних показників та їх контроль; 
- аналіз відхилень за бюджетними показниками; 
- оптимізацію управління грошовими коштами. 
Отже, перед керівництвом підприємства постає питання вибору саме 

такої системи показників, яка враховуючи специфіку їх діяльності, надавала б 
найбільш повну характеристику руху грошових потоків. 

Поддєрьогін А.М. зазначає, що підтримання належного рівні 
платоспроможності і ліквідності досягається через управління грошовими 
потоками [4]. Оліфіровою Ю.О. під час вибору комплексу показників 
ефективності системи бюджетування розглядається дві проблеми оцінки 
результатів фінансової діяльності підприємств. Одна пов’язана з ліквідністю, 
яка впливає на показники статутного капіталу та визначення потреби в 
кредитах, а інша є результатом впливу зміни першої групи показників на 
прибуток, чистий рух грошових коштів і на ринкову вартість підприємства [5]. 
Єрешко Ю.О. робить акцент на визначенні фінансового циклу та синхронізацію 
надходжень і витрат [2]. На нашу думку, цими та іншими вченими 
пропонується дещо універсальний інструментарій оцінки руху грошового 
потоку, оскільки враховуючи специфіку галузі можливо його певним чином 
варіювати.  

Під час планування в підприємствах ресторанного господарства потрібно 
враховувати специфіку їх діяльності, яка впливає на рух грошових коштів. Так, 
діяльність зазначених підприємств направлена на виготовлення та організацію 
споживання й реалізацію страв і товарів. Стосовно фінансової та інвестиційної 
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діяльності, які є предметом аналізу грошових потоків в літературних джерелах, 
вони майже відсутні на даних підприємствах. Тому специфікою операцій з 
грошовими кошами підприємств ресторанного господарства необхідно 
виділити такі, які забезпечуються здійсненням операційної діяльності. Під час 
складання бюджету руху грошових коштів необхідно виділити й 
проаналізувати всі напрямки надходження (табл. 1) і вибуття (табл. 2) 
грошових коштів. В таблиці 1 нами згруповано основні види послуг, які 
забезпечують, зазвичай, надходження грошових коштів за поданими формами 
розрахунків, виходячи з практики їх розрахункової дисципліни. 

Таблиця 1 
Основні джерела формування грошових потоків від операційної діяльності 

Безготівкові 
Вид операції Готівкові 

БПК Поточний рахунок 
обслуговування клієнтів у залі + + - 
обслуговування клієнтів під час 
банкетів 

+ + + 

виїзний кейтерінг (урочистості, обіди в 
офіси) 

+ + + (обслуговування 
юридичних осіб) 

оренда приміщення + - + 
продаж напівфабрикатів + - + 

 
Таблиця 2 

Основні напрями витрачання грошових потоків  
Безготівкові 

Вид операції Готівкові 
БПК 

Поточний 
рахунок 

виплата заробітної плати (двічі на місяць) + + - 
сплата податків і обов’язкових платежів (дата виплати 
заробітної плати та за термінами сплати інших) 

- - + 

розрахунки з постачальниками (сировина, товари ) + - +  
оренда приміщення + - + 
сплата комунальних платежів - - + 
додаткові послуги (охорона, технічне обслуговування, 
техніка безпеки тощо) 

+ - + 

кредит та відсотки по ньому - - + 

 
Аналіз грошових потоків здійснюють на основі звітних показників і 

показників платіжного календаря, які виступають одночасно й інструментом 
управління грошовими потоками через виконання контрольної функції. 
Платіжний календар, як документ для складання бюджету грошових потоків 
представляє собою короткотерміновий план надходження й витрачання коштів 
підприємства. Враховуючи зазначене та набуті Нами рекомендовано такі 
пропозиції щодо складання платіжного календаря для досліджуваних 
підприємств: 

1) періодичність складання 1 місяць за декадами; 
2) врахування основних джерел надходження (табл. 1) та витрачання 

(табл. 2) – за готівковими та безготівковою формами; 
3) розташовувати платежі по датам за їх пріоритетністю; 
4) встановлення щоденних лімітів (в окремих стовпчиках); 
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5) визначення грошового сальдо за декадами та за місяць; 
6) додати стовпчик для приміток, де після аналізу вказувати виконання. 
Грошове сальдо платіжного календаря на певну дату визначають як 

різницю між сумами надходжень та витрат за попередній плановий період. 
У процесі бюджетування досягається оптимізація грошового потоку, 

тобто затребувана умовами господарської діяльності відповідність грошових 
надходжень та витрат. Якість грошового потоку визначається його складом, 
показниками ритмічності, синхронності надходження та витрачання коштів, 
ефективності грошових потоків. Проаналізувавши літературні джерела [1; 3; 4 
та ін.], нами виділено такі існуючі основні показники грошових потоків: 

коефіцієнтний аналіз грошових потоків: 
- економічна рентабельність активів; 
- коефіцієнт покриття відсотків; 
- коефіцієнти синхронності та рівномірності; 
- коефіцієнт потреби в оборотних активах; 
- коефіцієнт необоротних активах; 
- коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів; 
- коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку; 
- коефіцієнт заборгованості. 

абсолютні показники: 
- витрати операційної діяльності 
- обсяг реалізації; 
- середні залишки грошових коштів та дебіторської заборгованості 
- обертання грошових коштів 
- мінімально необхідна сума грошей 

ефективності використання грошей: 
- коефіцієнт достатності чистого грошового потоку; 
- коефіцієнт ліквідності грошового потоку; 
- коефіцієнт ефективності грошового потоку. 

Виходячи із зазначеного, та враховуючи специфіку підприємств ресторанного 
господарства, на етапі бюджетування грошового потоку та оцінки його 
виконання  нами рекомендовано застосовувати такі показники: 

- синхронності надходження та витрачання, пріоритет – у відповідності до 
потреб згідно платіжного календаря, а не за визначеними періодами; 

- рівномірність надходження та витрачання згідно платіжного календаря; 
- коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів; 
- коефіцієнт достатності грошового потоку; 
- коефіцієнт ефективності грошового потоку. 

При цьому, у формулах синхронності та ритмічності для підприємств 
досліджуваної галузі обирати показники грошових потоків заплановані та 
потрібні (замість середнього значення потоку за період). Це дозволить 
управляти грошовими потоками за такими напрямами: їх потребою в 
надходженні й витрачанні на конкретний строк під конкретну ціль, а не буде 
усереднюватись даними за місяць. Також, слід звернути увагу на той факт, що в 
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нинішніх умовах підприємства зосереджують переважну кількість грошових 
коштів на поточному рахунку або БПК. Тому, під час розрахунку показників 
оцінки грошового потоку не варто прагнути високих сум та коефіцієнтів з 
абсолютної ліквідності або готівки, оскільки для цілей бюджетування це не 
буде мати однозначно позитивного трактування. Краще звернути увагу на 
оберненість грошових коштів, що буде характеризувати дієвість грошового 
потоку в господарській діяльності. 

Практичне використання поданих пропозицій, дозволить 
підприємствам ресторанного господарства забезпечити ефективне 
функціонування системи планування руху грошових коштів, які 
враховуватимуть прийнятний рівень ризиків. Обґрунтованість обраної 
системи показників у свою чергу покращує процес управління грошовими 
потоками.  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах переходу інформаційного 

суспільства до нового етапу розвитку  підвищуються вимоги до кількості й 
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якості телекомунікаційних послуг. Основними чинниками, які забезпечують 
підвищення вимог до якості телекомунікаційних послуг, є лібералізація і 
дерегулювання  в телекомунікаційному секторі України, та, як наслідок, 
загострення конкурентної боротьби на цьому ринку, коли якість отриманих 
послуг формує показник конкурентоспроможності й фактори залучення 
споживачів. Ці умови принципово змінюють підходи до оцінки проблеми 
якості в цілому – від існуючої на даний час оцінки критеріїв функціонування 
мережі зв'язку до оцінки якості послуг усього ланцюга «кінцевий споживач – 
кінцевий споживач». Це визначає актуальність даного дослідження, яке 
присвячено аналізу відповідності існуючої системи управління якістю 
телекомунікаційних послуг сучасним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробниками класичних 
методів менеджменту якості слід вважати американських вчених Е.Демінга, 
К.Ісікава, Т.Тагути ,  дослідження яких спрямовувались на розробку і розвиток 
методів планування якості і статистичного аналізу. До їх складу належать: 
методи статичного управління якістю та сучасні методи менеджментту. 

Методи статистичного управління якістю – комплекс методів 
статистичного аналізу спрямованих на забезпечення стабільності процесів і 
зменшення їх варіабельності.   

Цикл PDCA (Рlan-Dо-Check-Act) - концепція постійного циклічного 
покращання якості процесів за рахунок зменшення варіацій і виключення 
причин, що порушують стабільність процесів при виконанні 4-х етапів робіт: 
планування – виконання – перевірка – дії. Даний цикл був запропонований 
В.Шухартом і розвинутий у окрему концепцію Е.Демінгом, згідно з якою його 
окремі етапи стали розглядатись як елементи загальної командної роботи в 
діяльності гуртків якості. Згідно зі стандартом ISO 9000:2000, цикл  PDCA 
рекомендується застосовувати до управління всіма процесами в організації, 
реалізуючи через названі 4 основні функції менеджменту якості ідею їх 
постійного поліпшення [1, с.488]. 

Концепція статистичного управління якістю (TQC - Total Quality Control) 
- системний підхід до управління якістю в межах якого область управління 
якістю поширюється на всі стадії створення продукту (етапи життєвого циклу) і 
охоплює усі рівні управлінської ієрархії при реалізації технічних, економічних, 
організаційних і соціально-психологічних заходів, що відображається у 
відповідних документах системи управління якістю [2, с.82]  

 Концепція постійного покращання якості  Дж. Джурана (AQI - Annual 
Quality Improverment) - концепція постійного підвищення якості орієнтована на 
довгострокові результати за рахунок зосередженості на стратегічних рішеннях, 
в основу якої покладено трилогію Джурана, що визначила основні стадії 
безперервно здійснюваних робіт по управлінню якістю: планування якості – 
контроль якості – покращання якості [1, с.488]. 

Сучасні методи менеджменту якості відрізняються соціальною 
спрямованістю у широкому розумінні. Вони були сформульовані на базі 
розглянутих традиційних методів, але відрізняє їх, в першу чергу те, що усі 
вони повинні застосовуватись у комплексі з існуючими управлінськими, 
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технічними, організаційними методами, на відміну від застосування 
послідовного набору спеціальних класичних методів. До складу сучасних 
методів менеджменту якості належать нижче приведені методи.  

Концепція постійного покращання Кайзен (KAIZEN) – системний підхід 
до покращання якості, орієнтований на здійснення кроків по підвищенню 
якості, які впроваджуються кожним працівником компанії. Система KAIZEN 
характеризується наступними особливостями: вимагаються значні зусилля від 
людей і незначні інвестиції, весь персонал залучається до системи покращання, 
необхідно здійснити  велику кількість маленьких кроків [1, с.489].  

Метод структурування функції якості QFD – (Quality Function 
Deployment) – систематизований шлях вивчення потреб споживачів через 
розгортання функцій і операцій в діяльності компанії по забезпеченню якості на 
кожному етапі життєвого циклу створюваного продукту, який би гарантував 
отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживачів [3, 
с.165].  

Концепція Будинку якості (Quality House) – методика забезпечення 
цінності продукту, що очікує споживач, при мінімальній його вартості. 
Заснована на використанні комплексу методів та інструментів, орієнтованих на 
вивчення вимог споживача та перетворення їх у конкретні характеристики 
продукту. До їх складу належить метод QFD, а також більшість «нових» 
інструментів управління якістю [1, с.489].  

Методологія «шість сигм» (6-) – стратегічний підхід до вдосконалення 
бізнесу, в рамках якого проводяться заходи по знаходженню і виключенню 
причин помилок або дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосередження на тих 
вихідних параметрах, які є критично важливими для споживача [1, с.490]. 

Крім розглянутих методів та інструментів управління якістю, які 
торкаються суто питань забезпечення якості,  більша частина управлінського 
інструментарію, що використовується як для проведення змін у компанії, може 
також розглядатися в ролі сучасних інструментів і методів менеджменту якості. 
Саме характер і напрями змін, які відбуваються в організації в період засвоєння 
основних принципів концепції TQM, приводять до необхідності використання 
різних  підходів, методів, інструментів. До їх складу відносяться: бенчмаркінг, 
методи «точно-вчасно» (Just-in-Time), система комплексного обслуговування 
устаткування (TPM – Total Productive Maintenance), методологія процесно-
орієнтованого управління (BPMS – Business Process management System), 
методологія ABC/ABM (Activity Based Costing/Аctivity Based Management), 
методи управління знаннями (Knowledge Management), збалансована  система 
індикаторів ведення бізнесу BSC (Balanced Business Scorecard) [1, с.490]. 

Варто зазначити, що представлений перелік сучасних методів та 
інструментів управління якістю не вичерпує себе і може бути доповнений і 
розширений в процесі аналізу досвіду сучасних провідних компаній світу в 
системі управління якістю. 

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз існуючих критеріїв та 
методів  управління якістю телекомунікаційних послуг для виявлення 
недоліків, які знижують ефективність управлінських зусиль операторів 
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телекомунікацій, щодо підтримки та підвищення якості обслуговування та 
надання послуг.  

Виклад основного матеріалу. Виконаний аналіз методів управління 
якістю показує, що сучасні методи та інструменти управління якістю 
ґрунтується на показниках, які не достатньо глибоко враховують реакцію 
споживачів на якість послуг в галузі телекомунікацій. Це створює прірву між 
розрахованим рівнем якості і реально наданим рівнем якості, знижує 
ефективність зусиль операторів телекомунікацій, щодо підтримки та 
підвищення якості. До основних недоліків, які визначають такий стан існуючих 
системи управління якістю телекомунікаційних послуг, слід віднести наступні:  

- деякі із методів передбачають застосування показників, кількісна оцінка 
яких розраховуються на основі даних за певний період у минулому, що не 
дозволяє використовувати їх для планування рівня якості телекомунікаційних 
послуг; 

- показники, які використовуються для оцінки рівня якості,  враховують 
реакцію споживачів опосередковано, тобто існуюча система показників для 
оцінки якості телекомунікаційних послуг орієнтована на оператора й 
контролюючі органи; 

- методи не передбачають використання єдиного (інтегрального) 
показника рівня якості телекомунікаційних послуг; 

-  відсутній взаємозв’язок між технічними показниками, які 
характеризують  якість функціонування телекомунікаційної мережі, якість 
надання послуг та системою показників конкурентоспроможності оператора;                      

    - відсутні єдині критерії та методики технічної перевірки основних 
параметрів якості телекомунікаційних послуг.   

Перераховані недоліки тісно пов’язані між собою та не можуть бути 
вирішені окремо. Необхідною умовою вирішення проблеми удосконалення 
існуючих систем управління якістю телекомунікаційних послуг є розробка 
методики переходу від системи оцінки якості до системи планування якістю. 

Основною метою заходів, спрямованих на удосконалення існуючих 
систем управління якістю телекомунікаційних послуг, повинна бути орієнтація 
на споживача та встановлення чітких взаємовідносин між оператором та 
споживачем з приводу контролю рівня якості наданих телекомунікаційних 
послуг. Основною задачею для виконання цієї вимоги є визначення найбільш 
важливих для споживача характеристик кожної послуги та його вимог до 
процесу обслуговування. Тому, визначені якісні критерії аналізу надання та 
обслуговування послуг мобільного, фіксованого зв’язку,  Інтернет, який може 
бути проведений на підставі експертного оцінювання, наведено у табл. 1 та 
табл. 2. 

Доведено, що ефективність діяльності оператора телекомунікаційних 
послуг невід’ємна від якості надання послуг, яка, у свою чергу,  невід’ємно 
пов’язана з характеристиками мережі оператора. Основні характеристики 
мережі утворюють систему технічних показників, які закладаються 
виробниками устаткування. Таким чином утворюється логічний ланцюг 
залежності однієї системи від іншої. 
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Таблиця 1 
Критерії оцінювання якості надання телекомунікаційних послуг 

ПОКАЗНИК 
Мобільний та фіксований зв'язок 

Якість надання послуги: 
1. Якість переданого голосу, на стороні споживача: 
- Розбірливість слів 
- Ідентифікація голосу 
2. Доля обривів дзвінків, які завершилися не з волі абонентів 
3. Наявність шумів під час дзвінка 
4. Показник відмови виклику 
5. Співвідношення ціна-якість послуг мобільного зв’язку, які суб’єктивно сприймаються 
споживачем  
6. Співвідношення ціна-якість послуг фіксованого зв’язку, які суб’єктивно сприймаються 
споживачем 
7. Якісний показник стану каналу передачі 
8. Співвідношення якості отриманих послуг фіксованого зв’язку до якості отриманих послуг  
мобільного зв’язку 
9. Якість послуги факсимільного зв’язку: 
- Швидкість передачі факсу по фіксованому зв’язку 
- Зрозумілість та чіткість отриманої факсимільної копії через фіксований зв’язок 
- Показник відмови виклику  
10. Якість послуг передачі даних до споживача мобільного зв’язку: 
- Швидкість відправки/отримання SMS повідомлень 
- Швидкість відправки/отримання MMS повідомлень 
- Показник відмови виклику 
Інтернет 
11. Швидкість доступу  до мережі Інтернет і швидкість отримання даних із мережі до кінцевого 
обладнання споживача 
12. Співвідношення ціна-якість отриманих Інтернет послуг, які суб’єктивно сприймаються 
споживачем 
13. Відсоток відмов  з’єднань через канал доступу до мережі Інтернет  
14. Якість передачі/прийом даних через канал доступу до мережі Інтернет 

 
Таблиця 2 

Критерії оцінювання якості обслуговування телекомунікаційних послуг 
ПОКАЗНИК 

1.Ввічливість та уважність персоналу 

2.Оцінка часу очікування на обслуговування 

3.Зрозумілість пояснень оператора 

4. Рівень знань  оператора 

5.Оперативність вирішення інших питань  

 
При цьому, кожний ланцюг має власні системи показників, які не 

узгоджені між собою та мають розриви. Вирішення проблеми узгодження 
різних систем показників дозволить сформувати цілісну систему управління 
якістю телекомунікаційних послуг.    

Висновки.  Якість телекомунікаційних послуг є одним з основних 
показників діяльності будь-якого провайдера, оператора. Вона визначає умови 
виживання оператора зв’язку в середовищі конкурентного ринку, формує 
ступінь конкурентоспроможності й можливі фактори залучення споживачів. 
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Якість є основною складовою підприємств телекомунікаційних послуг, а 
об’єктивне визначення рівня якості наданих послуг є необхідною складовою 
задоволення потреб споживачів та успішної діяльності операторів. Виконані 
дослідження показали, що існуючі методи управління якістю 
телекомунікаційних послуг мають суттєві недоліки, які знижують ефективність 
зусиль операторів телекомунікацій щодо підтримки та підвищення якості, що 
негативно впливає на рівень конкурентоспроможності послуг. Усунення 
визначених недоліків створить більш сприятливі умови для підвищення якості 
телекомунікаційних послуг та покращить кінцеві результати діяльності 
операторів телекомунікацій. Розроблена система критеріїв оцінювання ринку 
телекомунікаційних послуг дозволяє: здійснювати комплексний «ex-ante» та 
«ex-post» аналіз, що надає більш точні вихідні дані для прогнозування розвитку 
ринків телекомунікаційних послуг; створити передумови для розробки 
програми оцінки ефективності функціонування ринків телекомунікаційних 
послуг для визначення конкурентоспроможної кількості операторів, які мають 
функціонувати в галузі телекомунікацій.    
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ 

 

Проведен анализ и систематизация интеллектуальных рисков, методологических аспектов управления 
ими в фармации. При управлении интеллектуальными ресурсами в фармации выделяют правовые, 
экономические, организационные, научно-технические риски. В зависимости от стадии жизненного цикла 
лекарственного средства определяют риски на этапе фундаментальных исследований, фармацевтической 
разработки, доклинических и клинических исследований, внедрения в производство, выпуска готовых 
лекарственных форм и постмаркетинговых исследований. Фармацевтические компании при управлении 
интеллектуальными рисками используют стратегии диверсификации, слияний и поглощений, патентования 
лекарственных средств, ограничения и передачи риска и др. Идентификация, комплексный, всесторонний 
анализ и управление интеллектуальными рисками в фармации позволяет фармацевтическим компаниям 
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занимать наиболее конкурентные рыночные позиции, а также обеспечить население Украины эффективными 
и безопасными лекарственными средствами.  

Ключевые слова: управление интеллектуальными рисками, фармацевтическая разработка, 
доклинические и клинические исследования, инновационные лекарственные средства, фармацевтические 
компании. 

 
The analysis and classification of the intellectual risks, methodological aspects of risk management in 

pharmacy has established. It was showed there are legal, economic, organizational, scientific and technical risks at 
intellectual resources management in pharmacy. Depending on the stage of the drug lifecycle there are risks at stages 
of basic researches, pharmaceutical development, pre-clinical and clinical studies, manufacturing application, drug 
production and postmarketing studies. Pharmaceutical companies use strategies of diversification, mergers and 
acquisitions, drug patent protection, control and transfer of risk and others at the intellectual risk management. 
Identification, complex, fundamental analysis and intellectual risk management in pharmacy allow pharmaceutical 
companies to take the most competitive market position, as well as pharmacological support of the Ukraine population. 

Key words: intellectual risk management, pharmaceutical development, pre-clinical and clinical studies, 
innovative medicines, pharmaceutical companies. 

 
В настоящее время состояние и эффективность системы управления 

интеллектуальными ресурсами определяет конкурентоспособность, 
стратегические позиции и перспективы развития современного 
фармацевтического предприятия. Сбалансированная и эффективная система 
управления интеллектуальными ресурсами позволяет предприятию 
своевременно и адекватно реагировать как на текущую рыночную ситуацию, 
так и на глобальные процессы, происходящие на мировом фармацевтическом 
рынке. Осуществление инновационной деятельности является одним из 
основных факторов повышения конкурентоспособности, укрепления 
экономической самостоятельности фармацевтических компаний. Вложение 
средств в R&D-разработку инновационных препаратов является одной из 
наиболее долгосрочных и ненадежных инвестиций в сфере высоких 
технологий, однако при удачном стечении обстоятельств они ведут к 
значительному финансовому успеху.  

Цель работы – идентификация рисков, связанных с интеллектуальными 
ресурсами фармацевтических компаний, и анализ методологических аспектов 
управления ими. 

Методы: исследования проводились с использованием наукометрических 
баз данных, патентного ведомства Украины, ГП «Государственный экспертный 
центр», еженедельника «Аптека», материалов съездов, конгрессов, 
симпозиумов, научно-практических конференций, информации, публикуемой в 
периодической печати, по вопросам здравоохранения. 

Результаты. Под интеллектуальными ресурсами в фармации авторы 
понимают совокупность накопленных знаний, идей, компетенций, 
информацию, имеющую научную и коммерческую ценность, которые могут 
быть использованы для создания и производства лекарственных средств (ЛС), в 
том числе инновационных, в интересах повышения качества жизни и здоровья 
населения. Научно-обоснованные подходы к формированию и управлению 
интеллектуальными ресурсами являются основой инновационного развития 
любого фармацевтического предприятия (компании) в условиях рыночной 
конкуренции. 
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Анализ и систематизация данных литературы выявили, что 
отечественные фармацевтические компании при управлении 
интеллектуальными ресурсами как внедряют их в собственное производство, 
так и используют форму партнерства, предполагающую освоение 
приобретенных лицензий на нововведения. 

Особое значение приобретает управление интеллектуальными ресурсами 
в условиях неопределенности и рисков. Можно выделить следующие виды 
рисков при управлении интеллектуальными ресурсами в фармации: правовые 
(риск ненадлежащего обеспечения правовой охраны, неправильного 
распределения прав на объект интеллектуальной собственности и др.), 
экономические (нет подтверждения экономических характеристик, риск 
несоответствия стандартам и др.), организационные (утечка научно-
технической информации и др.), научно-технические (недостаточная 
эффективность и безопасность ЛС и др.). Интеллектуальные риски в фармации 
можно идентифицировать в зависимости от стадии жизненного цикла ЛС: 
риски на этапе фундаментальных исследований (зависимость 
фармакологического действия от строения синтезированного активного 
фармацевтического ингредиента), фармацевтической разработки, 
доклинических и клинических исследований, внедрения в производство,  
выпуска готовых лекарственных форм и постмаркетинговых исследований.  

Существуют определенные стратегические подходы к управлению 
рисками в бизнес-деятельности: ограничение риска, передача риска, 
самострахование, распределение рисков, диверсификация, лимитирование, 
хеджирование, страхование. Следует отметить, что создание объектов 
инноваций в фармации имеет существенные отличия по сравнению с другими 
отраслями: многостадийность инновационного процесса, наличие таких 
специфических этапов, как биофармацевтические, доклинические, клинические 
постмаркетинговые исследования; значительная продолжительность и высокая 
стоимость разработок оригинальных ЛС; относительно короткая 
продолжительность жизненного цикла большинства ЛС; необходимость 
обеспечения доступных цен на них; жесткая конкуренция как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Существует также риск возможности прекращения 
работы над ЛС в случае выявления его токсичности, недостаточной 
клинической эффективности, неприемлемого профиля безопасности, 
отсутствия инвестиций и другие [1]. 

Одним из главных способов снижения интеллектуального риска в 
фармации является диверсификация инновационной деятельности, 
заключающаяся в распределении усилий разработчиков и инвестиций для 
осуществления различных инновационных проектов, непосредственно не 
связанных друг с другом. Так, 2014 г. стал рекордным по количеству 
одобренных FDA инновационных лекарственных средств. Выделяют 
следующие ведущие терапевтические направления в сфере R&D-разработок в 
2014 г. – разработка препаратов для лечения онкопатологий, сахарного диабета, 
гепатита С. Так, во II полугодии 2014 г. ожидается выход на рынок комбинаций 
ледипасвир + софосбувир и ABT-267+ABT-333+ABT-450 для лечения 
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гепатита С и кандидата в препараты пембролизумаб для терапии меланомы, 
объем продаж в США которых через 5 лет после лонча, по прогнозам, превысит 
отметку в 1 млрд дол. [2]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что залогом успеха создания и 
производства инновационных ЛС, снижения интеллектуальных рисков в 
фармации является наличие действенной системы патентной защиты. Так, 
возможно осуществление блокирующего патентования; патентного прикрытия 
при вторжении в прибыльные рыночные сегменты с интенсивной 
конкуренцией; получения исключительных прав на перспективные технологии; 
выявления вероятных правонарушителей, а вместе с тем – и возможных 
источников дохода от продажи лицензий. 

Следует отметить положительный зарубежный опыт в сфере реализации 
совместных проектов, финансируемых за счет различных источников, в 
результате чего снижается степень интеллектуального риска для каждого 
отдельного инвестора. 

С целью распределения интеллектульных рисков фармацевтические и 
биотехнологические компании используют сделки по слиянию и поглощению 
(M&A-сделки, mergers and acquisitions – M&A). Стратегически правильно 
продуманные слияния и поглощения создают условия фармацевтическим 
компаниям для пополнения своих продуктовых портфелей препаратами, 
пользующимися спросом на фармацевтическом рынке, снижают риски 
получения отрицательного результата на этапах фундаментальных, 
доклинических и клинических исследований. Так, по данным аналитической 
компании «Evaluate Pharma», за І полугодие 2014 г. была совершена 91 M&A-
сделка на общую сумму 87 млрд. дол. США, что уже превышает таковую (79 
млрд дол.) в 2013 г [2].  

Управление рисками является важным компонентом эффективной 
системы качества ЛС. Современная концепция фармацевтической системы 
качества поддерживается тремя руководствами – ICH Q8 «Фармацевтическая 
разработка», ICH Q9 «Управление рисками для качества» и ICH Q10 
«Фармацевтическая система качества». Управление рисками для качества – это 
систематический процесс для общей оценки, контроля, информирования и 
обзора рисков для качества лекарственного средства в течение его жизненного 
цикла. Впервые это делают при подаче первоначальной заявки на регистрацию 
препарата, а затем актуализируют по мере получения новых знаний. Модель 
управления рисками для качества, в том числе и интеллектуальными, согласно 
ICH Q9, включает следующие этапы: идентификация риска, анализ риска, 
оценка риска, контроль риска, снижение или принятие риска, информирование 
о риске, обзор рисков [3]. Указанное может помочь определить, какие из 
характеристик материалов и параметров процесса имеют потенциальное 
влияние на критические показатели качества ЛС. 

Управление интеллектуальными рисками, связанными с доклиническими 
и клиническими исследованиями, регламентируется Европейским 
руководством по надлежащей практике фармаконадзора [4]. В Украине в 
настоящее время представлен проект указаного руководства для всеобщего 
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обсуждения. Как известно, на момент выдачи регистрационного удостоверения 
информация о безопасности ЛС достаточно ограничена. Это связано со 
многими факторами, в частности, с относительно небольшим количеством 
участников клинических испытаний, популяция которых ограничена по 
возрасту, полу, этнической принадлежности, сопутствующим заболеваниям, а 
также с ограниченным опытом применения сопутствующих лекарственных 
средств, ограниченными условиями применения, сравнительно 
непродолжительным периодом применения и статистическими проблемами, 
связанными с анализом различных результатов лечения. При этом препарат 
может иметь несколько связанных с его применением рисков, а отдельные 
риски могут изменяться относительно тяжести, влияния на отдельных 
пациентов и влияния на здоровье населения в целом. Однако, на момент подачи 
заявления о государственной регистрации препарата обычно обнаружены не 
все риски. Многие из них будут обнаружены и описаны только в 
послерегистрационный период. Европейское руководство по надлежащей 
практике фармаконадзора рекомендует разработку плана управления рисками. 
Рациональное управление интеллектульными рисками при фармаконадзоре 
будет обеспечивать, чтобы польза ЛС превышала риски от его применения у 
каждого отдельного пациента и в целевой популяции в целом. Таким образом, 
необходимо оценивать риски на всех этапах жизненного цикла ЛС и управлять 
ими, чтобы избежать неблагоприятных последствий. 

Выводы. Идентификация, комплексный, всесторонний анализ и 
управление интеллектуальными рисками в фармации позволит 
фармацевтическим компаниям занимать наиболее конкурентные рыночные 
позиции, используя современные технологии в производстве своей продукции 
и услуг; избежать непредвиденных убытков, совершенствовать финансовую 
деятельность, обнаруживая патентные активы для получения новых доходов, а 
также обеспечить население Украины эффективными и безопасными ЛС.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  МЕТОДУ 
АНАЛІЗУ ІЕРАРХІЙ В УПРАВЛІННІ  СТРАТЕГІЧНИМИ РИЗИКАМИ 

 
Обгрунтовано доцільність використання методу аналізу ієрархій в управлінні стратегічними 

ризиками. Визначені вимоги, яким відповідає метод аналізу ієрархій. Запропонована удосконалена шкала 
експертних оцінок та логічна схема процедури вибору найбільш прийнятного сценарію розвитку на засадах 
методу аналізу ієрархій.  

Ключові слова: ризик; метод аналізу іерархій; експертні методи аналізу, шкала експертних оцінок; 
логічна схема, сценарій розвитку. 

 
Expediency of use of a method of the analysis of hierarchies in management of strategic risks is proved. 

Requirements to which the method of the analysis of hierarchies answers are defined. The advanced scale of expert 
estimates and the logic scheme of procedure of a choice of the most acceptable scenario of development on the basis of 
a method of the analysis of hierarchies is offered. 

Keywords: risk; method of the analysis of hierarchies; expert methods of the analysis; scale of expert 
estimates; logic scheme of procedure; development scenario. 

 
Вступ. В сучасних умовах господарювання значна кількість підприємств 

не витримали конкурентної боротьби через ігнорування необхідності системи 
управління ризиками. Сьогодні керівництво підприємства, вирішуючи 
стратегічні завдання з розширення сфери діяльності, має аналізувати свої 
сильні і слабкі сторони; чинники ризики; проводити оцінку діяльності основних 
конкурентів. Саме тому, в управлінні стратегічними ризиками набуває 
істотного значення завдання оцінки альтернативних варіантів сценарію 
розвитку підприємства та вибору з них оптимального. 

Постановка завдання. Питанням дослідження проблем ризику та їх 
місця в процесі  діяльності підприємств присвячені роботи багатьох 
вітчизняних та закордонних науковців, як Б.Андрушків, В. Вітлинський, В. 
Гранатуров, І.Івченко, С. Ілляшенко, Дж. М. Кейнса, Г. Козаченко, О. Кузьмін, 
В.Момот, С.Наконечний, Ф. Найт, Г.Савицька, О.Устенко, В.Черкасов, Е. 
Хруцький, О. Янковий та ін. В наукових працях представлено розробки з 
питань управління різними видами ризиків, однак питання управління 
стратегічними ризиками потребують подальшої уваги. Без розуміння 
майбутнього напряму розвитку підприємства та очікуваних результатів 
неможливо визначити сценарії розвитку подій та прийняти рішення про вибір 
дій, які дозволять управляти можливими ризиками. В процесі дослідження 
ризиків, які погрожують підприємству в першу чергу необхідно надати оцінку 
чинників ризику, дія яких обумовлює невиконання стратегічних завдань. 
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Результати дослідження. Відтак, постає завдання прийняття рішення 
стосовно обрання пріоритетних напрямків розвитку, які описані як сценарії та 
враховують чинник ризику. Зрозуміло, що рішення повинно орієнтуватися на 
вплив обраних дій щодо фінансових показників діяльності підприємства та 
мати на  увазі, що обираються декілька сценаріїв, оскільки останні (сценарії) 
можуть перекривати вплив один одного на фінансові результати.  Отже, для 
вибору одного з них не завжди вдається побудувати логічний ланцюжок 
міркувань, коли з двох варіантів можна вибрати тільки один і компроміси не 
допустимі. За таких умов не передбачається можливим розробити точну 
математико-статистичну модель, яка б враховувала наслідки різних сценаріїв. 

Остаточному вибору методу, передує визначення ряду вимог до нього, що  
обумовлені специфікою  рішення, яке приймається, а саме, метод повинен [1, 
с.68]: 

 бути універсальною систематичною основою прийняття рішення, що 
надає типовий алгоритм для його обрання; 

 вирішувати проблему прийняття рішень з урахуванням її реальної 
складності, без прийняття багатьох допущень, що спрощують ситуацію; 

 надавати механізми досягнення згоди між експертами; 
 встановлювати ранги для можливих рішень; 
 надавати обґрунтований і зрозумілий спосіб рейтингування можливих 

рішень. Інакше процес прийняття рішень може мати невизначений 
характер, а потенційні можливості можуть виявитися нереалізованими; 

 враховувати якісну інформацію та надавати можливість використати 
процедуру парних порівнянь;  

 надавати можливість оцінити взаємодію факторів, що впливають на 
пріоритети альтернативних рішень. 
Доречно зазначити, що саме метод аналізу ієрархій, розроблений Т. Сааті 

відповідає висловленим вище вимогам. Метод аналізу ієрархій Т. Сааті 
базується на парних порівняннях між собою альтернатив і критеріїв прийняття 
рішення. Даний метод дає не тільки спосіб виявлення найбільш прийнятного 
рішення, але і дозволяє кількісно виразити ступінь переваги за допомогою 
рейтингування. Саме тому метод аналізу ієрархій є методологічною основою 
для вирішення завдання вибору альтернативи шляхом їх багатокритеріального 
рейтингування.  

Слід зазначити, що не зважаючи на обмеження можливості застосування 
методу аналізу ієрархій, останній немає засобів для перевірки достовірності 
даних. Однак метод застосовується, головним чином, в тих випадках, коли в 
принципі не може бути об'єктивних даних. Разом з тим, за умови збору даних  
за допомогою досвідчених експертів та при відсутності суттєвих суперечностей 
самих даних, то їхня якість визнається задовільною. 

Практична реалізація методу аналізу ієрархій включає такі основні етапи 
[2, с.21-29]: визначення переліку альтернатив та критеріїв прийняття рішення; 
визначення ступеню важливості критеріїв; визначення найбільш приємної 
альтернативи шляхом попарного порівняння. 
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Що стосується елементів порівняння, то переліком альтернатив у даному 
разі будуть сценарії, з яких необхідно обрати оптимальний. Критерієм 
прийняття рішення були обрані виходячи з специфіки діяльності 
зернопереробних підприємств. До них було віднесено: частку ринка, 
ціноутворення, якість продукції. Відтак, необхідно вирішити завдання щодо 
ступінь важливості кожного з критеріїв, який виокремлено. Зазначене завдання 
вирішується порівнянням експертів, в результаті якого вони відповідають на 
питання: який з перелічених критеріїв у найбільшому ступені впливає на 
фінансовий результат діяльності підприємства. 

Зазвичай використовують десятибальну шкалу Т. Сааті [2, c.22], яка 
дозволяє визначити як ступінь порівняння так і проміжні рішення між двома 
сусідніми думками. В даному випадку можна використати п’ятибальну шкалу, 
яка досить ретельно визначає всі можливі випадки порівняння і проміжні 
рішення в ній будуть зайвими. Шкала буде мати вигляд: критерії однаково 
важливі – 1 бал; один критерій незначно важливіший за інший – 2 бали; один 
критерій помірно важливіший за інший – 3 бали; один критерій істотно 
важливіший за інший – 4 бали; один критерій за своєю значимістю абсолютно 
перевершує інший –  5 балів. 

Після того як визначені критерії прийняття рішення, необхідно скласти 
матрицю парних порівнянь. Така матриця дозволяє знайти власний вектор, який 
забезпечує упорядкування пріоритетів. При порівнянні елемента матриці з 
самим собою отримуємо рівну значимість, що відповідає 1 балу. Тобто головна 
діагональ матриці складається з одиниць. Матриця парних порівнянь є 
симетричною. Отже, якщо  позначити експертне перевищення одного критерію 
над іншим як аij, то при зворотному порівнянні відповідно отримаємо величину: 
аji = 1/ аij. Матриця парних порівнянь для критеріїв у загальному вигляді буде 
такою, табл.1.Для того, щоб використати дану матрицю необхідно опитати всіх 
експертів, і в таблицю занести елементи, що є середньоарифметичними з оцінок 
експертів. 

Таблиця  1 
Матриця попарних порівнянь критеріїв прийняття рішень 

 А1 А2 А3 

А1 1 а12 а13 

А2 а21 = 1/ а12 1 а23 

А3 а31 = 1/ а13 а32 = 1/ а23 1 

 
Після представлення кількісних вимірювань щодо парних порівнянь у 

числовому вигляді  через , завдання полягає в тому, щоб розрахувати вектор 

пріоритетів. В математичних термінах – необхідно визначити головний власний 
вектор, який після нормалізації стає вектором пріоритетів. Цей вектор можна 
визначити чотирма способами [2, с.24], серед яких найбільш точний результат 
можна отримати з використанням обчислення середньогеометричної елементів 

ija
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кожної строки та подальшого витягання кореня. Після цього результати 
нормалізуються. 

Так, власний вектор критерію А1 визначається наступним чином: 
                                      3

13121 1 aaZ A                                                  (1) 

Він характеризує думки експертів стосовно переваження критерію А1 над 
іншими критеріями. Нормалізовані власні вектора розраховують як частки 
кожного критерію у сумі власних векторів. 

Наступним кроком є проведення опитування експертів за ступенем 
впливу кожного з сценаріїв, що розглядаються, на обрані критерії. В результаті 
опитування експерти порівнюють сценарії й вирішують: яка значимість одного 
сценарію по відношенню до іншого з точки зору впливу на певний критерій. 
Порядок дій виконується як і в попередньому випадку. При цьому 
середньоарифметичні оцінки експертів заносяться в окремі таблиці за кожним 
критерієм. 

Власні вектори сценаріїв визначаються як середньогеометричні елементів 
кожної строки та подальшого витягання кореня, і характеризують перевагу 
одного сценарію над іншими за думкою експертів. Нормалізовані власні 
вектори можуть бути інтерпретовані як ваги відповідного сценарію за їхнім 
впливом на кожний з критеріїв які розглядаються. 

Загальновідомо, що  експертні оцінки не завжди дають коректні 
результати і тому вони потребують перевірки. З цією метою використовують 
коефіцієнт узгодженості, який надає інформацію про ступінь порушення 
узгодженості думок експертів та у такий спосіб отримуємо ступень відхилення 
від узгодженості. Якщо такі відхилення перевищують встановлені межі, то ще 
раз повернутися до значень матриці парних порівнянь.  

Індекс узгодженості (ІУ) розраховується наступним чином: 

                                              
1

max





n

n
²Ó

  ,                                               (2) 

де   max  – головне власне значення матриці, 
n – розмір матриці парних порівнянь. 
Головне власне значення матриці визначають за формулою: 

                                                                                             (3) i

n

j
jj WS 
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де     Sj – сума i-тих елементів в кожному  j-му стовпчику матриці парних  
         порівнянь,  

Wі – нормована оцінка i-го значення  власного вектору.  
Значення індексу узгодженості порівнюється з величиною, яка могла б 

бути отриманою при випадковому виборі кількісних суджень з шкали та 
утворенні обернено симетричної матриці. Якщо розділити розрахований індекс 
узгодженості на число, яке відповідає значенню коефіцієнта випадкової 
узгодженості матриці того ж порядку, то отримаємо відношення узгодженості 
(ВУ): 

                                                100
k n


ІУ

ВУ ,                                         (4)  

 321



 де      kn – значення коефіцієнта випадкової узгодженості для матриці розміром 
          n. 

Для можливості практично використовувати метод ієрархій нами 
розроблено логічну схему [1, с.74], яка чітко визначає перелік та порядок всіх 
процедур, рис.1. 

Визначення: який з критеріїв у 
найбільшому ступені впливає на 

головний фактор 

Визначення порівняльної 
значущості  сценаріїв з точку 
зору впливу на певний критерій  

 

 
Рис.1.  Логічна схема процедури вибору найбільш прийнятного сценарію 

розвитку на засадах методу аналізу ієрархій 
Прийнятна величина відношення узгодженості повинна бути не більше 

10%. У цьому випадку вважається, що думки експертів достатньо узгоджені і не 
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мають великих розбіжностей. Якщо відношення узгодженості вище за 10%, то 
необхідно повернутися до значень матриці парних порівнянь і запропонувати 
експертам їх переглянути. 

Висновок. Узагальнюючи вищевикладене. зазначимо, що доцільність 
використання методу аналізу ієрархій в управлінні стратегічними ризиками 
дозволяє: по-перше, визначити важливість критеріїв, що впливають на 
фінансові результати діяльності підприємства; по-друге, ранжувати сценарії за 
їх впливом на фінансові результати діяльності підприємства; по-третє, 
визначити найбільш бажані дії, які може зробити підприємство для отримання 
більшого прибутку і управління його стратегічними ризиками. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Проаналізовано існуючі відносні показники оцінки фінансової стій , на підставі чого систематизовано 

коефіцієнти які їх характеризують за напрямами забезпечення фінансової стійкості та їх нормативні 
значення. Запропонована матриця взаємозв’язку уточнених показників для визначення рівня забезпеченості 
фінансової стійкості підприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, відносні показники, коефіцієнти, чинник, 
стратегія. 

 
Existing estimates of financial ratios stand at the basis of which the coefficients are systematically characterize 

them in the fields of financial stability and their normative values. The proposed correlation matrix specified indicators 
to determine the level of provision of financial stability of the company. 

Keywords: financial position, financial stability, ratios, rates, factors, strategy. 
 
Зміни, які відбуваються в економіці України, суттєво впливають на 

напрями та темпи фінансової діяльності сучасних підприємств. Ефективне 
управління фінансами передбачає виконання ґрунтовного аналізу, який 
дозволяє визначає вплив будь-яких ризиків й спрогнозувати рівень 
прибутковості капіталу, використовуючи сучасні кількісні методи аналітичного 
дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність вивчення 
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фінансового стану підприємства через комплексне обґрунтування показників, 
які його визначають, що й актуалізує уточнення їх системи.  

Стійкий фінансовий стан підприємства – є підсумком грамотного 
управління комплексом чинників, які впливають на результати діяльності. Для 
забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно мати гнучку 
структуру капіталу й організувати його рух так, щоб забезпечуючи постійне 
перевищення доходів над витратами, платоспроможність і умови для 
нормального функціонування.  

Тому оцінка фінансової стійкості є об'єктивною передумовою 
обґрунтованого планування та раціонального використання фінансових 
ресурсів. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства – передбачає вивчення 
ключових параметрів і коефіцієнтів, які об'єктивно характеризують його 
фінансовий стан. Результати аналізу дозволяють виявити існуючі проблеми й 
привернути до них увагу керівництва або власників. 

Параметри оцінки фінансової стійкості підприємства 

Відносні показники Абсолютні 
величини 

Коефіцієнти 
автономії, 

довгострокового 
залучення коштів, 

фінансової 
стабільності 

 
Рис. 1. Параметри оцінки фінансової стійкості підприємства 

Джерела коштів 
для формування 
матеріально 
виробничих 
запасів 

Абсолютні 
показники 
фінансової 
стійкості 

Величина 
запасів 

 
Абсолютні показники дозволяють визначити , які джерела коштів і в 

якому обсязі використовуються для покриття запасів. Під час господарської 
діяльності на підприємстві відбувається постійний рух запасів, за рахунок 
використання власних або позикових коштів, рівень яких визначає 
оптимальність формування даних активів.  

Характеристика фінансової стійкості в довгостроковому плані на основі 
розрахунку абсолютних показників дає лише загальну оцінку. Ступінь 
залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів характеризують 
відносні показники фінансової стійкості. Власники підприємства зацікавлені в 
максимізації власного капіталу і мінімізації позикових коштів у загальному 
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обсязі фінансових джерел. Кредиторами також фінансова стійкість оцінюється 
виходячи з величини власного капіталу, його структури, з позиції його 
платоспроможності та майбутньої фінансової стабільності. 

Одже, відносні показники фінансової стійкості дозволяють оцінити 
ступінь захищеності інвесторів й кредиторів, оскільки характеризують 
здатність підприємства своєчасно розраховуватись за зобов'язаннями перед 
партнерами.  

Виходячи з цього, ключовим завданням оцінки фінансової стійкості є 
визначення ступеня залежності діяльності підприємства від позикового 
капіталу. В науковій літературі всебічно висвітлюються коефіцієнти які 
оцінюють фінансову стійкість. Проте, у різних авторів коефіцієнти мають різні 
ознаки класифікації, до яких їх відносять, при однаковому змісті – різні назви, 
подаються переліком, без окремого уточнення виду показників, коефіцієнти 
подано з різними нормативними значеннями.  

Тому, для використання коефіцієнтів під час оцінки фінансової стійкості 
нами визначена обґрунтована система показників та їх нормативних значень 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники забезпечення фінансової стійкості та їх нормативні значення  

Показники забезпечення фінансовою стійкістю Значення 
Показник забезпечення фінансової незалежності 0,2 < FN < 1 
Показник забезпечення ділової активності  DA > 0 
Показник забезпечення концентрації фінансових ресурсів  КF > 0 
Показник забезпечення рентабельності  RN > 0,2 
Показник забезпечення рівнем фінансового потенціалу  0 < UP < 1 
Показник забезпечення платоспроможності  PL > 0 
Показник забезпечення фінансовою міцністю  FP > 0 
Показник забезпечення грошовими потоками  GP > 0 

 
Подані в таблиці показники системно характеризують коефіцієнти які їх 

визначають за напрямами забезпечення фінансової стійкості. 
До показника забезпечення фінансовою незалежністю підприємства нами 

включено два коефіцієнта які більш повно його характеризують: 
FN = (K4, K5), 

де K4 - частка власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства; 
K5, - коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, який 

характеризує, скільки позикових коштів залучено підприємством на 1 грн. 
вкладених в активи власних коштів. 

Ділову активність підприємства найбільш повно забезпечують 
нормативні значення таких коефіцієнтів: 

DA = (K6, K7, K8), 
де K6, - коефіцієнт обертання капіталу, який характеризує швидкість 

обороту всіх засобів підприємства; 
K7 - коефіцієнт оборотності власного капіталу, який показує, скільки 

чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного 
капіталу; 
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K8 - коефіцієнт оборотності позикового капітана, який характеризує 
період, за який чиста виручка від реалізації продукції покриє позиковий 
капітал. 

Забезпечення концентрацією фінансових ресурсів підприємства найбільш 
повно забезпечує такий показник: 

KF = (K9, K10, K11), 
де K9 - коефіцієнт забезпеченості активів власними оборотними засобами, 

який характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів, 
необхідних для його фінансової стійкості; 

K10 - коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів , який показує 
здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й 
поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел; 

K11 - коефіцієнт концентрації залученого капіталу , який показує частку 
позикового капіталу в загальній його сумі. 

Забезпечення такого ємкого показника як рентабельність підприємства 
визначається коефіцієнтами:  

RN = (K12, K13, K14, K15), 
де K12 - коефіцієнт економічної рентабельності, який характеризує рівень 

чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства, що 
знаходяться в його використанні ; 

K13 - коефіцієнт фінансової рентабельності, який показує рівень 
прибутковості власного капіталу, вкладеного у підприємство; 

K14 - коефіцієнт комерційної рентабельності, який характеризує чистий 
прибуток, що припадає на одиницю виручки від реалізації продукції; 

K15 - коефіцієнт рентабельності операційної діяльності, що показує, 
скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки від 
реалізації продукції. 

Показник забезпечення рівня фінансового потенціалу (UP ) визначається 
як відношення річного грошового потоку підприємства до обсягу виробленої 
продукції у звітному році (К16). Даний коефіцієнт розраховується за формулою: 

K16 =  
де Р - чистий прибуток, отриманий підприємства у звітному році, грн.; 
А - амортизаційний потік підприємства у звітному році, грн.; 
Vp - обсяг виробленої продукції у звітному році. 
Показник забезпечення платоспроможності підприємства (PL) враховує 

такі коефіцієнти: 
PL = (Kl7, K18, K19), 

де Kl7 - коефіцієнт маневреності активів, який показує, скільки оборотних 
коштів припадає на одиницю необоротних; 

Kl8 - загальний коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, який показує здатність проведення розрахунків з кредиторами 
за рахунок дебіторів; 

Kl9 - частка виробничих запасів в оборотних активах , яка характеризує 
питому вагу запасів у загальній сумі оборотних коштів підприємства. 
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Показник забезпечення фінансової міцності (FP) являє собою різницю 
між фактичним рівнем продажів і їх критичним обсягом, яка визначає величину 
при якій відбувається зниження обсягу виручки від реалізації продукції, і тим 
самим підприємство несе збитки. 

Він визначається у грошовому виразі як різниця між очікуваним і 
рівноважним обсягом продажів: 

K20 = Vex – Vcr, 
де Vex - очікуваний обсяг продажів; 
Vcr - критичний обсяг продажів. 

GP = (K21, K22, K23, K24), 
де K21 - коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства в 

періоді, що розглядається; 
K22 - коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства; 
K23 - коефіцієнт ефективності грошового потоку; 
K24 – коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку. 
Стохастичний характер економіки спричинює, на нашу думку, 

використання в якості шаблонних значень запропонованих показників їх 
нижню маржу. Використавши, подані в табл. 1 нормативні значення показників 
нами структуровано у вигляді матриці такі рівні забезпечення фінансовою 
стійкістю: високий стандартний, низький (табл. 2). 

Таблиця 2 
Матриця показників забезпечення фінансової стійкості підприємства 

Забезпечення фінансової стійкості підприємства 
Вплив зовнішнього 

фінансового 
середовища 

Високе 
(значення показників ≥ 1) 

Стандартне 
(значення показників в діапазоні 

0,5…1) 

Низьке 
(значення показників в 

діапазоні 
0,1…0,5) 

Позитивний 

1. Сприятлива ситуація, 
негативний вплив 
зовнішнього середовища 
мінімальний. Стратегія 
стійкого зростання.  

2. Нормальна стійкість 
фінансової системи 
підприємства за позитивного 
впливу зовнішнього середовища 
дає змогу реалізувати стратегію 
стійкого зростання. 

3. Сприятлива зовнішня 
ситуація створює можливості 
для відновлення фінансової 
стійкості підприємства. 
Стратегія підтримання 
фінансової стійкості. 

Нейтральний 

4. Підприємство зі стійкою 
фінансовою системою за 
умови відсутності суттєвого 
впливу зовнішніх чинників 
може реалізувати стратегію 
стійкого зростання. 

5. Зовнішнє середовище суттєво 
не впливає на фінансову 
стійкість підприємства. В такій 
ситуації актуальною є стратегія 
підтримання фінансової 
стійкості. 

6. За умови відсутності 
суттєвого впливу 
зовнішнього середовища для 
відновлення фінансової 
стійкості доцільно 
скористатися стратегією 
фінансової стабілізації. 

Негативний 

7. Негативний вилив 
зовнішнього середовища 
можна подолати за рахунок 
фінансової стійкості. В такій 
ситуації актуальною є 
стратегія підтримання 
фінансової стійкості. 

8. Значний вплив 
дестабілізуючих зовнішніх 
чинників, за умови нормального 
фінансового стану, передбачає 
необхідність використання 
стратегії фінансової стабілізації. 

9. Сила дестабілізуючих 
зовнішніх чинників дуже 
значна. Фінансова ситуація 
на підприємстві близька до 
кризи (банкрутство). 
Стратегія фінансової 
стабілізації. 

 
Високий рівень забезпечення фінансової стійкості системи 

характеризується тим, що всі запаси покриваються власними оборотними 
коштами. Стандартний рівень забезпечення пов'язаний з порушенням 
платоспроможності, проте при цьому рівні зберігається можливість 
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відновлення фінансової рівноваги за рахунок поповнення джерел власних 
коштів і збільшення власних оборотних коштів. Низький рівень забезпечення 
фінансової стійкості підприємства вказує на те, що виробничо-господарська 
система знаходиться на межі банкрутства. Цей рівень характеризується тим, що 
грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не 
покривають його кредиторську заборгованість та прострочені позики.  

Отже, враховуючи стохастичний характер економіки країни, вважаємо за 
можливе в якості шаблонних значень запропонованих показників 
використовувати їх нижню межу, що дозволяє структурувати забезпечення 
фінансової стійкості підприємства на відповідні їй типи: високе, стандартне і 
низьке, і визначити їх порогові значення, які представлені у таблиці 4. 

Таким чином, запропонована матриця забезпечення фінансової стійкості 
підприємства дозволяє визначити, якісний рівень управління фінансовими 
ресурсами під впливом ризиків зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Оскільки, успішність процесу управління фінансовою стійкістю залежить 
від якості його аналітичного забезпечення, запропонована матриця передбачає 
поєднання внутрішньої оцінки забезпечення фінансової стійкості та аналіз 
чинників зовнішнього середовища. Рівень показників отриманий під час 
застосування отриманої матриці дозволяє визначити напрями забезпечення 
фінансової стійкості підприємств у майбутньому та обрати найприйнятнішу для 
них фінансову стратегію. 
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BESTIMMUMG DER SIGNIFIKANZ VON BESTANDTEILEN SOZIALER 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ 

 
У статті запропоновано систему оцінки соціального середовища, яка дозволяє вивчати потреби, що 

постійно змінюються, ціннісні орієнтації працівників у сфері праці та виявляти трансформацію у структурі 
мотивів і прогнозувати зміни у соціальному середовищі та його вплив на ефективність трудової поведінки 
персоналу.   
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Ключові слова: соціальне середовище, мотиви, потреби, оцінка значимості складових соціального 
середовища. 

 
Im Beitrag ist ein Bewertungssystem der sozialen Umgebung vorgeschlagen, das ermöglicht, die sich laufend 

ändernden Bedürfnisse und die wertlichen Orientierungen von Arbeitnehmern in der Arbeitssphäre zu forschen, 
Transformationen in der Motivenstruktur aufzudecken sowie Änderungen in sozialer Umgebung und den Einfluss der 
sozialen Umgebung auf die Effizienz des Arbeitsverhaltens des Personals  zu prognostizieren.   

Schlüsselwörter: soziale Umgebung, Motive, Bedürfnisse, Einschätzung der Signifikanz von Bestandteilen der 
sozialen Umgebung. 
 

Gegenwärtige Tendenzen in der Wirtschaft der Ukraine in Bedingungen der 
weiteren Entwicklung von Marktbeziehungen bedingen unvermeidlich adäquate 
Änderungen in Organisationen auch im Bezug auf ihr Personal. Unter aktuellen 
Bedingungen werden nur jene Gesellschaften am Markt bleiben, für die jene soziale 
Umgebung, in der sich das effektive Arbeitsverhalten des Personals formt, nicht 
theoretische Abstraktion, sondern eine praktische Sache sind. 

Die Forschung der Überzetzungsliteratur und einheimischer Fachliteratur, 
gewidmet der Betrachtung der Formung der effektiven sozialen Umgebung als eines 
wichtigen Bestandteils des Personalmanagements, zeugt von einem zweifellosen 
Interesse von Gelehrten für dieses Problem. Sehr vielseitig und gründlich sind diese 
Fragen in Werken von R. Ackoff, I. Ansoff, G. Deslier,  M. Mescon, I. Meshoulam 
und L. Boird, T. Santalainen mit Mitautoren, I. Prokopenko, P.G. Bunitsch sowie von 
A.Ja. Kibanow, A.M. Kolot, O.F. Nowikowa, M.V. Semykina, I.V. Soroka, 
V.V. Trawin und V.A. Diatlow, V.P. Pugatschow, A.A. Tschuchno, 
G.V. Schtschiokin, I.I. Jegorschyn und anderen Autoren dargelegt. In fast jedem 
Werk der genannten Autoren wird jedoch der Andruck auf den Einfluss materieller 
Motivierung gelegt und viel weniger Aufmerksamkeit anderen Komponenten der 
Formung der effektiven sozialen Umgebung gewidmet. V.M. Kolpakow und 
G.A. Dmytrenko betonen, dass die Ukraine auch heute keine deutliche 
Ausbaustrategie ziviler Gesellschaft und sozialer Umgebung hat, zu deren 
Haupterrungenschaft freie Entwicklung und Selbstrealisierung der Person im Rahmen 
allgemeinmenschlicher Werte und unter den Bedingungen eines stätigen Wachstums 
der Befriedigung der Bedürfnisse von Menschen entsprechend der Rangfolge nach 
Maslowscher Bedürfnispyramide [1, S. 232] wird. Zugleich ist heute in vielen 
Ländern der Welt die Konzeption der lebenswerten Arbeit verbreitet geworden, die 
im umfassenden Sinne die Qualität des Berufslebens charakterisiert [2, S. 46]. 

Es ist offensichtlich, dass die wechselseitige Beziehung der genannten Prozesse 
einer entsprechenden Ermittlung jener Änderungen bedarf, die in sozialer Umgebung 
der Werktätigen von Unternehmen und Organisationen geschehen. Unter heutigen 
Bedingungen, wo der Staat nicht imstande ist, die Befriedigung von Bedürfnissen 
sogar niederer Ordnung wie normale Ernährung, Wohnung, Schutz vor Gefahr in 
genügendem Maße zu gewährleisten, hat das Personalmanagement im Unternehmen  
gerade diesen Aspekten die größte Aufmerksamkeit zu widmen und dadurch die 
Motivierung der Mitarbeiter zum entsprechenden Arbeitsverhalten zu erhöhen. Wie 
A. Kolot ganz zutreffend verzeichnet, erfolgt die Forschung von Bedürfnissen, 
Interessen, motivierungsbezogenen Gerichtetheit des Personals und der Formung der 
effektiven sozialen Umgebung in der Ukraine episodisch und äußerst oberflächlich. 
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Unter solchen Umständen sind alle in den Unternehmen fungierenden 
Personalmanagementsysteme zur niedrigen Effizienz verurteilt [3, S. 65]. Also 
entsteht ein dringender Bedarf an der Einführung eines Monitoringsystems für soziale  
Umgebung. 

Somit, unserer Meinung nach, kann man nach der Ermittlung der die Formung 
sozialer Umgebung des Personals beeinflussenden Tendenzen die Rolle erwähnter 
Änderungen in der Formung entsprechendes Verwaltungsmechanismus sozialer 
Prozesse in der Organisation feststellen. Das Ziel unserer Forschung ist die 
Einschätzung des Einflusses der sozialen Umgebung von Arbeitskollektiven auf den 
Zustand der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse der Mitarbeiter. Wir merken uns 
nur, dass solche Einschätzung nur eine, jedoch möglicherweise die wichtigste der 
Etappen der Monitoringforschung des Zustandes sozialer Umgebung des Personals 
darstellt.  

Die Welterfahrung zeugt davon, dass es bei der Durchführung des Monitorings 
unterschiedliche, überwiegend anonyme, Befragungssysteme von Respondenten 
benutzt werden, die erlauben, mit einem hohen Glaubwürdigkeitsgrad entsprechende 
Information zu gewinnen. Darum wurde vom Autor der selbe Ansatz angewandt, um 
die Relevanz von Elementen sozialer Umgebung im Bezug auf Mitarbeiter von 
Unternehmen und das Niveau ihrer Zufriedenheit mit reellem Zustand dieser 
Umgebung zu ermitteln. Aus unserer Sicht ist dabei zweckdienlich, grundsätzliche 
Theorien der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse von A. Maslow und 
F. Herzberg zu benutzen. 

Zur Bestimmung der Relevanz jener oder anderer Elemente der sozialen 
Umgebung, die zur Befriedigung von Hauptbedürfnissen der Mitarbeiter verhelfen, 
wurde die Analyse von Ergebnissen der Express-Umfrage von Mitarbeitern der neun 
Unternehmen der Odesaer Region durchgeführt. Es wurden 386 Personen, oder 2,9 % 
der Gesamtanzahl der Mitarbeiter der Unternehmen befragt. Die Repräsentativität für 
die Unternehmen von 2,1 % bis 10 % erlaubt zu behaupten, dass die Ergebnisse der 
durchgeführten Untersuchungen glaubwürdig sind. Im Laufe der Express-Umfrage  
wurde den Mitarbeitern vorgeschlagen, zwei Fragen zu beantworten: 

1. Welche Wichtigkeitsstelle (nach der Zwölfpunkteskala) für die Befriedigung 
Ihrer Lebensbedürfnisse nehmen folgende Elemente sozialer Umgebung im 
Arbeitskollektiv ein? 

2. Mit welcher Note (nach der Zwölfpunkteskala) könnten Sie den reellen 
Zustand dieser Elemente sozialer Umgebung in Ihrem Unternehmen bewerten? 

Die zu bewertenden Elemente der sozialen Umgebung wurden sowohl vom 
Autor der Untersuchung als auch von den Mitarbeitern selbst vorgeschlagen. 

An der Express-Umfrage nahmen die Vertreter praktisch aller Kategorien des 
Betriebspersonals teil.  

Die Auswertung von Ergebnissen der durchgeführten Untersuchung erlaubt mit 
hinreichendem Vertrauenswahrscheinlichkeitsgrad folgende Konsequenzen zu 
ziehen: 

1. Die Respondenten haben die Elemente der sozialen Umgebung im 
Arbeitskollektiv nach ihrer Bedeutung als Befriedigungsmittel persönlicher 
Bedürfnisse bewertet (in Punkten nach abnehmender Relevanzgröße): 
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  Arbeitsentlohnung – gewogener Mittelwert 10,5; 
  Beteiligung am Gewinn des Unternehmens – 9,7; 
  Bestimmtheit in künftiger Karriere und dienstlichen Versetzungen − 8,3; 
  Bewertungsrealität der Arbeitseffizienz – 7,2; 
  Durchführung der Ausbildung und Fortbildung − 6,5; 
  gesundheitliche Versorgung – 6,3; 
  Möglichkeit eines breiten Verkehrs und der Zusammenarbeit mit Kollegen 

im Dienst und während der Erholung – 6,2; 
  Mitbestimmung − 6; 
  Gewährleistung der Arbeitssicherheit – 5,9; 
  Adaptation in der Arbeitstätigkeit des Kollektivs – 5,4; 
  Wohnungsverhältnisse und übrige Lebensbedingungen – 4,4; 
  Organisation der Gesellschaftsverpflegung  – 2,3. 
2. Die Hervorhebung der Arbeitsentlohnung und der Beteiligung am Gewinn 

des Unternehmens, die von meisten Respondenten als Dividendenbezug verstanden 
wird, als bedeutsamste Elemente erlaubt zu behaupten, dass es in Bedingungen des 
gegenwärtigen Wirtschaftszustandes und der Verarmung der breiten Masse der 
Bevölkerung die Notwendigkeit der Befriedigung von Bedürfnissen niederer 
Ordnung nach der Bedürfnissenhyerarchie laut Maslowscher Theorie überwiegt. 

Zugleich darf man nicht jene Tatsache vorbeigehen, dass die Mitarbeiter von 
Unternehmen, in denen durchschnittliches Arbeitslohnniveau höher als der 
Durchschnittslohn in der untersuchten Gesamtheit von Unternehmen ist, als 
bedeutsamste Elemente der sozialen Umgebung angegeben haben: 

а) in der Likör- und Wodkafabrik Odesa − Mitbestimmung, Bestimmtheit in 
künftiger Karriere und dienstlichen Versetzungen; 

б) im Gemeinschaftsunternehmen Interterminal − Arbeitsentlohnung, 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Möglichkeit eines breiten Verkehrs und der 
Zusammenarbeit mit Kollegen im Dienst und während der Erholung. 

Es ist offensichtlich, dass die Änderung von Prioritäten im Vergleich mit 
anderen Respondenten in vielem sowohl durch kleinere Betriebsgrößen dieser 
Unternehmen (205 bzw. 178 Mitarbeiter) als auch dadurch bestimmt wird, dass diese 
Unternehmen in  fortschreitenden Zweigen fungieren. In diesem Falle ist aber 
wichtig, weniger das zu vermerken, was die Mitarbeiter dieser Unternehmen  als 
vorrangige Elemente der sozialen Umgebung auswählen (das wird in vielem durch 
die Spezifik ihrer Tätigkeit determiniert), als auf die Erweiterungstendenz mit dem 
Einkommenswachstum von Mitarbeitern der Anzahl von Elementen aufmerksam zu 
werden, die die Befriedigungsmittel von Bedürfnissen einer höheren Ordnung sind. 

3. Reeller Zufriedenheitszustand der Mitarbeiter mit zu untersuchenden 
Elementen sozialer Umgebung in Arbeitskollektiven zeugt von offenbarer 
Nichtübereistimmung des gewünschten mit dem tatsächlichen für die Respondenten 
selbst. Praktischer Zustand aller erwähnten Elemente wird über die ganze Gesamtheit 
der untersuchten Unternehmen als ziemlich mittelmäßig bewertet. Bei der 
bestmöglichen Bewertung des Elementenzustandes von 12 Punkten schwankte der 
reelle gewogene Mittelwert über die ganze Gesamtheit den Grenzen von 6,8 bis 5,0 
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Punkte. Dabei unterscheidet sich die Reihenfolge der Anordnung von Elementen der 
sozialen Umgebung nach dem reellen Befriedigungsgrad der Interessen und 
Bedürfnisse der Mitarbeiter wesentlich von dem, was die Respondenten wünschen, 
und zwar (nach abnehmendem Befriedigungsgrad): 

 Organisation der Gesellschaftsverpflegung  − 7,8; 
 Bewertungsrealität der Arbeitseffizienz − 7,4; 
 Adaptation in der Arbeitstätigkeit des Kollektivs − 7,3; 
 Arbeitsentlohnung − 7,2; 
 Gewährleistung der Arbeitssicherheit – 7,1; 
 gesundheitliche Versorgung − 7,1; 
 Wohnungsverhältnisse und übrige Lebensbedingungen – 7,1; 
 Bestimmtheit in künftiger Karriere und dienstlichen Versetzungen – 7,0; 
 Möglichkeit eines breiten Verkehrs und der Zusammenarbeit mit Kollegen 

im Dienst und während der Erholung – 7,0; 
 Durchführung der Ausbildung und Fortbildung − 6,3; 
 Mitbestimmung − 6,1; 
 Beteiligung am Gewinn des Unternehmens − 6,0. 
Es ist zu bemerken, dass die ersten vier Positionen, die relativ hoch bewertet 

wurden, belegen jene Elemente der sozialen Umgebung, denen die größte 
Aufmerksamkeit in vergangenen Jahren der sozialistischen Wirtschaft gewidmet 
wurde. Gerade dank dem geformten Einflussmechanismus auf die erwähnten 
Elemente ist ihre Entwickeltheit im Vergleich mit anderen Elementen höher. 

Zugleich ist die niedrige Bewertung des Zustandes jener Elemente der sozialen 
Umgebung, die von den Respondenten als bedeutsamste Befriedigungsmittel ihrer 
Bedürfnisse (mit Ausnahme der Arbeitsentlohnung) angegeben wurden, im vielen 
durch das Fehlen oder mangelhafte Entwickeltheit entsprechender 
Wirkungsmechanismen einerseits und durch das Fehlen der nötigen Aufmerksamkeit 
darauf seitens der Unternehmensleitung andererseits bedingt. Gerade dieser Umstand 
ist jenes Signal, das von der Notwendigkeit der Umstellung der für das effektive 
Personalmanagement der Unternehmen zuständigen Strukturen auf die Lösung der 
strategischen Aufgabe von Menschenressourcen zeugt.   

Die Ergebnisdaten der Umfrage bestätigen auch einen hinreichend hohen 
Übereinstimmungsgrad mancher für die Mitarbeiter der Unternehmen bedeutsamer 
Elemente sozialer Umgebung mit der ziemlich hohen Bewertung ihrer faktischen 
Zustandes, und zwar:  

 Möglichkeit eines breiten Verkehrs und der Zusammenarbeit mit Kollegen 
im Dienst und während der Erholung;  

 Bestimmtheit in künftiger Karriere und dienstlichen Versetzungen; 
 Arbeitsentlohnung. 
Somit ermöglicht das Monitoring von Elementen sozialer Umgebung der 

Organisation nicht nur ihre Relevanz, sondern auch den Zufriedenheitsgrad der 
Mitarbeiter mit deren reellen Zustand zu ermitteln. 

Die allgemeine und hauptsächliche Schlussfolgerung, die sich logisch aus der 
oben dargelegten ergibt, läuft auf nachfolgendes hinaus. Stabil hohe 
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Tätigkeitsergebnisse von Unternehmen sind unter den Marktwirtschaftsbedingungen 
nur dann möglich, wenn ihre Entwicklungsstrategie sich auf der Erreichung sowohl 
der wirtschaftlichen als auch der sozialen Tätigkeitsziele baut. Davon wird die 
Notwendigkeit der Verschiebung von Tätigkeitsakzenten zur Seite der Realisierung  
des Entwicklungsprogramms von Menschenressourcen auf Basis der Schaffung von 
wirksamen Befriedigungsmechanismen der sich ändernden Bedürfnisse eines  
Sammel-Arbeitnehmers offensichtlich. 

Also ist die Einschätzung der sozialen Umgebung ein Mittel der Feststellung 
von aktuell wirksamsten Einflusshebeln und -Anreizen auf das Verhalten konkreter 
Mitarbeiter mit zwecks der Erreichung ihrer eigenen Ziele und der Ziele der 
Organisation. Ganz richtig kann, unserer Meinung nach, die Einführung des 
Monitorings auf regionaler und nationaler Ebene als eines Mittels der Vorbereitung 
von informationsanalytischen Materialien bezüglich des faktischen Zustandes 
sozialer Umgebung, in der die Arbeitstätigkeit der Bevölkerung verläuft, mit weiterer 
Erarbeitung entsprechender Empfehlungen für staatliche Einrichtungen sein. 

Zugleich ist es darauf hinzuweisen, dass es in allen untersuchten Unternehmen  
dem gesamten Personalmanagementsystem das Untersystem des Managements von 
Arbeitsbeziehungen praktische entfallen ist, und zwar: Analyse und Regelung von 
Gruppen- und Personenbeziehungen, Beziehungen der Leiter und Untergeordneten, 
sozialpsychologische Diagnostik usw. Leider besteht die Kompliziertheit der Lösung 
des Problems weniger in der Bestimmung von Arten und Weisen der 
Vervollkommnung der Managementsysteme als vielmehr im offensichtlichen 
Nichtentsprechen von Mitarbeitern der Personalmanagementdienste den an sie 
gestellten hohen Anforderungen bezüglich ihrer fachlichen bzw. beruflichen 
Qualifikation. In USA z.B. haben 6-7 von jeden zehn Personalmanagern Diplome 
von Psychologen, Soziologen, Ökonomen, Fachleuten in Sphäre der 
Arbeitsbeziehungen, ausgestellt von führenden Universitäten und Businessschulen [4, 
S. 37]. 

Zugleich kann man reelle Lösung dieser Aufgabe nur unter Voraussetzung 
einer wesentlichen Umstellung der Praxis der Personalarbeit gewährleisten. Unter 
Berücksichtigung der großen internationalen Erfahrung soll dabei die Anforderung 
der Integrierung der Managementfunktionen der Menschenressourcen auf 
Betriebsebene zugrunde gelegt sein, was zur wesentlichen Pflichterweiterung von 
Mitarbeitern der Struktureinheiten, die für das Personalmanagement zuständig sind, 
sowie zur Erhöhung ihrer Verantwortung und Selbständigkeit bei der Lösung von 
Kaderproblemen führt.  

Das oben dargelegte erlaubt eine Konsequenz zu ziehen, dass es zum 
erfolgreichen Management von Menschenressourcen ein ganzer Komplex ziemlich 
radikaler Vervollkommnungsmaßnahmen notwendig ist – einerseits im Bezug auf 
den Formungsmechanismus effektiver sozialer Umgebung selbst und andererseits  im 
Bezug auf qualitative Zusammensetzung von Personalabteilungen der Unternehmen. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ 
ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА»  

 
Розглянуто сучасне трактування поняття «управління товарними запасами підприємства» та 

класифіковано підходи до суті цього поняття. Визначено поняття «товарні запаси» як цілісний інтегрований 
об’єкт управління таких різних функціональних систем управління підприємства роздрібної торгівлі, як 
операційний, фінансовий, логістичний менеджмент, маркетинг та бухгалтерській облік. 

Ключові слова: товарні запаси, управління запасами, запаси підприємства. 
 
The modern definition of the term "inventory management company" and classified approaches to the essence 

of this concept. Definition of "inventory" as a holistic integrated management entity such different functional 
management systems retailers as operational, financial, logistics management, marketing and accounting. 

Key words: inventory, inventory management , inventory enterprise. 
 

Вивчення генезису формування теоретичних положень управління 
товарними запасами торговельного підприємства показало, що в більшості 
наукових праць дослідження пов’язані з висвітленням сутності, механізму 
формування товарних запасів, оцінки ефективності їх використання, 
використання систем управління ними на підприємствах. Не зважаючи на 
значну кількість публікацій із даної тематики, на наш погляд, теоретичним 
та прикладним аспектам процесу управління товарними запасами не 
приділяється належної уваги, а саме - дослідження в цій області є 
недостатніми і не відзначаються комплексністю вирішення проблеми.  

Дослідженню питання управління товарними запасами у роздрібній 
торгівлі присвячено праці багатьох відомих вітчизняних та закордонних 
учених: Н.О. Власової, О.А. Круглової, Л.І. Безгінової, І.О. Бланка, В.Г. 
Бурмистровим, Л.О. Лігоненко, В.С. Марциної, Г.В. Савицької, Д.Н. Ничипор, 
Н.М. Ушакової та ін.  

Аналіз публікацій щодо цього питання виявив неоднозначність у 
трактуванні методологічних і методичних засад системи управління товарними 
запасами торговельного підприємства, її складових елементів, підходах до 
побудови тощо. 

Відзначимо, що управління запасами взагалі є досить традиційною 
сферою практичної роботи, яка стала розвиватися як самостійний напрям на 
початку 20-х років ХХ століття. Поступове накопичення матеріалу призвело в 
50 - 60-ті роки до формування теорії управління запасами, орієнтованої на 
оптимізацію рівня запасів в організації. Спеціалізована вітчизняна література з 
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управління виробництвом і торгівлею, а пізніше із виробничого і операційного 
менеджменту 80 – 90-х років зробила інструментарій теорії управління 
запасами легко доступним для застосування на практиці. При цьому акцент 
робився виключно на розрахунковій складовій запасу. Однак у 90-ті роки ХХ 
століття проблеми безпосереднього управління запасами все ще розглядалися 
переважно на рівні виконавців і низової ланки управління підприємством. 

Одночасно закордонна наука і практика управління (перш за все, 
управління, пов'язаного з управлінням матеріальними потоками) за останні 20 
років інтенсивно розвивала дослідження в даному напрямку – від 
удосконалення методів і моделей розрахунку рівнів запасів до вдосконалення 
процесу управління запасами, заснованого на аналізі результатів розрахунків 
рівнів запасів. 

Останніми роками зміна ситуації у вітчизняній науці ознаменувалася 
дослідженням запасу не як інструменту вирішення проблем забезпечення 
торговельно-виробничого процесу або запитів клієнтів, а як самостійного 
об'єкту управління. 

У порівнянні з управлінням запасами на виробничому підприємстві 
проблеми управління запасами торговельного підприємства є дещо простими, 
оскільки в торговельних підприємствах звичайно відсутня стадія виробничого 
циклу і пов’язані з нею проміжні запаси. Проте дана проблема залишається 
досить складною і потребує належного вирішення.  

Управління запасами є невід’ємною частиною практично будь-якої 
торговельної операції, що пояснюється причинами створення товарного запасу 
на торговельному підприємстві. 

Необхідність створення комплексної системи управління товарними 
запасами торговельного підприємства пояснюється тим, що управління 
товарними запасами не є ізольованим процесом. Цей процес тісно 
взаємозв'язаний з основною діяльністю підприємства торгівлі: закупівлями і 
реалізацією продукції. Із цієї причини під час вирішення більшості практичних 
задач управління запасами трактується як незалежний процес, на який 
накладено обмеження, що визначаються основними показниками торговельної 
діяльності (рівнем обслуговування, часом виконання замовлення, обмеженим 
розміром наявного капіталу і площами для зберігання запасів тощо). Іншими 
словами, торговельна діяльність у цілому виявляється лише в тих випадках, 
коли вона стикається з процесом управління товарними запасами, що дозволяє 
при визначенні необхідної політики управління товарними запасами уникати 
труднощів, пов'язаних із розглядом всієї торговельної операції. 

У сучасній економічній літературі управління товарними запасами 
розглядається в різних якісних характеристиках, що свідчить про 
багатогранність даного поняття та його важливість для науки й практики 
торговельної діяльності.  

Так, Круглова О.А., розглядаючи управління товарними запасами як 
невід’ємну складову загального процесу управління підприємством, визначила 
сутність даного поняття як процес формування і використання запасів, 
спрямований на досягнення економічних цілей розвитку підприємства. 
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З логістичної точки зору, управління товарними запасами є процесом 
балансування між двома взаємовиключними тенденціями: скороченням 
сумарних витрат, спрямованих на утримання запасів, і забезпеченням наявності 
запасів, достатніх для безвідмовної реалізації. При цьому збільшення товарних 
запасів за якістю та кількістю доцільно до тих пір, поки економічний ефект 
перевищує витрати на утримання додаткових запасів і відволікання оборотних 
коштів.  

Аналогічного погляду на сутність даного поняття дотримуються 
співавтори Валевич Р.П. і Давидова Г.А., розглядаючи управління товарними 
запасами як спробу встановити рівновагу між двома протилежними вимогами: 
вимогами фінансистів, які прагнуть мінімізувати витрати на зберігання товарів, 
і вимогами маркетологів, які прагнуть оптимізувати обслуговування споживача, 
підтримуючи постійний рівень запасів товарів за всім спектром торговельного 
асортименту. Акцент на двоаспектності сутності управління товарними 
запасами також робить Чаплінська А.А., підкреслюючи необхідність 
регулювання рівня товарів на підприємстві та доцільність розгляду управління 
товарними запасами через призму потреб управління товарообігом.  

Представник і засновник Київської школи фінансового менеджменту 
Бланк І.О. відзначає управління запасами як складний комплекс заходів, в 
якому задачі фінансового менеджменту сплітаються з задачами виробничого 
менеджменту і маркетингу, які в сукупності спрямовані на забезпечення 
безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції при мінімізації 
поточних витрат із обслуговування запасів. 

Існує визначення управління товарними запасами як системи економіко-
організаційних заходів, спрямованих на встановлення і підтримання 
оптимального обсягу і структури запасів, необхідних для забезпечення 
безперебійного постачання роздрібної торговельної мережі товарами. 

Проведений аналіз існуючих підходів до розуміння сутності 
досліджуваного поняття дозволяє стверджувати, що управління товарними 
запасами може розглядатися з різних позицій, які можуть збігатися в одному і 
тому же визначенні (табл.1):  

 по-перше, як процес балансування (встановлення рівноваги) між 
двома взаємовиключними тенденціями (позиціями, аспектами);  

 по-друге, як комплекс (систему) заходів;  
 по-третє, як здатність підприємства задовольняти вимоги покупців; 
 по-четверте, як спрямованість на досягнення цілей; 
 по-п’яте, як ланцюжок операцій із запасами. 
Також підкреслимо, що наведені визначення містять в собі різні погляди 

на проблему управління товарними запасами: економічний, логістичний, 
маркетинговий, фінансовий, комерційний. Саме це визначає товарні запаси як 
цілісний інтегрований об’єкт управління таких різних функціональних систем 
управління підприємства роздрібної торгівлі, як операційний, фінансовий, 
логістичний менеджмент, маркетинг та бухгалтерській облік тощо. 

 336



Таблиця 1 
Підходи до сутності поняття «управління товарними запасами підприємства» 

Автор Підходи до сутності поняття 
Як процес балансування (встановлення рівноваги) між двома взаємовиключними тенденціями 

(позиціями) 

Сімонова А.П. 
[1] 

Управління товарними запасами – це процес балансування між двома 
взаємовиключними тенденціями: скороченням сумарних витрат, спрямованих на 
утримання запасів, і забезпеченням наявності запасів, достатніх для безвідмовної 
реалізації. 

Валевич Р.П., 
Давидова Г.А. 
[2] 

У певному сенсі управління запасами являє собою спробу встановити рівновагу між 
двома протилежними вимогами: вимогами фінансистів, які прагнуть мінімізувати 
витрати на зберігання товарів, і вимогами маркетологів, які прагнуть оптимізувати 
обслуговування споживача, підтримуючи постійний рівень запасів товарів за всім 
спектром торговельного асортименту. 

Чаплінська 
А.А.  
[3, с. 146] 

Управління товарними запасами має два основні аспекти. Один стосується 
забезпечення підприємства товарними запасами в достатній кількості, у визначені 
терміни та в потрібному місці. 

 Другий аспект пов’язаний з витратами на підтримання певного рівня запасів.  
Як комплекс (систему) заходів  

Тютюшкина 
Г.С. [4] 

Управління товарними запасами – це комплекс заходів спрямованих на підтримку 
запасів на певному рівні відповідно до прогнозу реалізації продукції.  

Бланк І.О. [5] 
Управління запасами – складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення 
максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, 
пов’язаних із утримуванням запасів. 

Бланк І.О. [6] 
Управління запасами – складний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції при мінімізації поточних 
витрат із обслуговування запасів. 

Криковцева 
Н.О. та ін. [7] 

Управління товарними запасами – це система економіко-організаційних заходів, 
спрямованих на встановлення і підтримання оптимального обсягу і структури запасів, 
необхідних для забезпечення безперебійного постачання роздрібної торговельної 
мережі товарами. 

Пастухова 
В.В. [8] 

Управління товарними запасами підприємств полягає в забезпеченні оптимальної їх 
кількості та структури, необхідних для реалізації стратегічного плану підприємства. 
Процес управління товарними запасами являє собою систему заходів, які охоплюють 
вирішення завдань стратегічного аналізу, фінансового менеджменту та маркетингу. 

Як здатність підприємства задовольняти вимоги покупців 
Управління товарними запасами є здатністю підприємств завжди бути в змозі 
задовольнити вимоги покупців товарів, які зберігаються 

Дикань Г.К. 
[9] 

 

Як спрямованість на досягнення цілей 

Круглова О.А. 
[10] 

Управління запасами – це процес формування і використання запасів, спрямований на 
досягнення економічних цілей розвитку підприємства. 

Як ланцюжок операцій із запасами 
Воскобоєва 
О.В., 
Воскобоєва О.С.  
[11, с. 197] 

Управління товарними запасами – це інтегрований процес, що забезпечує сумісність 
операцій із запасами усередині підприємства і поза ним, – на всьому протязі 
вартісного ланцюжка, в який воно включене. 

 
З урахуванням зазначеного вище у даному дослідженні пропонуємо 

розглядати управління товарними запасами через призму системного підходу. 
Така позиція ґрунтується на розумінні управління товарними запасами як 
певної системи. Важливим питанням при цьому постає організація системи 
управління товарними запасами як процесу систематизованого поєднання 
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елементів, підсистем, інших систем із метою досягнення певних визначених 
цілей. 
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DESIGN OF A COORDINATION MODEL FOR ANALYSIS AND 
ASSESSMENT OF AN INDUSTRIAL COMPANY STATUS AS A TOOL TO 

IMPROVE ITS ANTI-CRISIS SUSTAINABILITY 
 

In today's economy enterprises operate in conditions of instability and uncertainty, which gives rise to the need 
for rapid response to constantly changing conditions. The study of crisis situations in separate business organizations is 
an extremely responsible process associated with the analysis and assessment of the company status. This article shows 
the design of the general formulation of a model that will reveal the dependence and coordination of the evaluation 
procedure on two lines of an information array used. The authors propose the evaluation and analysis of these two lines 
to be referred to the use of indicators for growth of the enterprise value. On this basis, the coordination model should 
measure the added or the destroyed (lost) value in a company during a relevant period. Suggested as a management 
concept is the Management of value (Value Based Management – VBM). 

Key words: Analysis, Anti-Crisis Sustainability, Coordination, Industrial Company, Model 
 

The anti-crisis management covers the processes of recognizing the symptoms 
of crisis phenomena, prevention of their occurrence or mitigation of the consequences 
thereof to conserve and enhance the competitiveness of an enterprise. Anti-crisis 
measures wear both prophylactic and healing nature. In the first case, they are aimed 
at preventing the onset of the crisis symptoms or their elimination without serious 
consequences to the detriment of the company. Prophylactic anti-crisis management 
is integrated into the system of government itself by constantly "scanning" the 
likelihood of appearance of crisis phenomena and their operational removal. In this 
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sense, it is a strategic management tool that should be applied at every stage of the 
economic or the life cycle of an enterprise. 

There exist many theories about the occurrence, nature and overcoming the 
crisis, but scientists agree that a complex phenomenon that can not be described in 
one sentence, can not be expressed with a formula and hasn't had an universal method 
for its evaluation and overcome. A crisis is an aggregation of complex interrelated 
processes that may occur in every sphere of public activity at macro- and micro level. 
And yet in the opinions of various scholars there are interfaces, namely the 
characterization of a crisis as: A difficult situation;  An unstable state;  A change;  A 
turning point  

Typology and types of crises 
The design of a generalized model for assessment and analysis requires 

recognition of a crisis. Every crisis is unique and matchless, perhaps because these 
are the reasons why they arise. All factors change – by species, intensity and 
amplitude, by duration, by character and at this they are manifested in various 
combinations.  

On various characteristics one can also differs – financial, currency, credit – 
banking, stock, financial – budget, inflation, investment, stock – market, production – 
structural, system-transformation, liquidity crises, crises of success, strategic and 
other crises.  

Important classification of crises in an enterprise for the purpose of anti-crisis 
management is to distinguish them into:  

 Strategic crisis – does not threaten a company today, but in the future. Causes 
of such crises can be consumer behavior, market novelties, policy, legislation. Timely 
diagnosis of these crises allows the company to react and avoid them or mitigate 
them;  

 Crisis of revenue – it manifests itself in case of reduction of profit or turnover. 
Measures should be focused on strategic changes;  

 Liquidity crisis – the tangible part of a crisis in an enterprise, which can be 
reached at failure with the revenue crisis. It is expressed in the inability of a company 
to pay its debts to suppliers and creditors.   

Crisis stages 
Practice shows that crises in an organization follow their own rhythm and do 

not always coincide with the pace of social development. This is due to the fact that 
each organization has its different potential and conditions for development, and at 
this it is subject of both the general cyclicality in the socio-economic development 
and of its own cyclicality, other than the economic one. An important task of the anti-
crisis management is to determine where and at what stage of a crisis is an enterprise. 
Stages of the crisis can be defined as [1]:  

1) Pre-crisis period. At this stage, the crisis is not yet apparent, but some 
indicators approach the limit for eligibility. The task of the system at this stage is to 
warn about the emerging crisis, to make a preparation for its adverse effects and take 
preventive measures for neutralizing, i. e. avoidance of the crisis. The main functions 
of the system in the pre-crisis period can be reduced in the most general to: The 
diagnosis of the state of the enterprise, predicting the rising crisis, making of a 
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strategy and tactics for its prevention and mitigation, development of a plan of 
preventive measures to protect against crisis, organization and motivation for their 
implementation, mobilization of the necessary resources and funds. Organization 
could cope with future crisis right at this stage, if it has drafted and put into effect a 
program of systematic prevention of crises that continually updates to reflect 
changing conditions. 

2)  Crisis (genuine). In case of untimely or ineffective measures taken at the 
stage of pre-crisis period, crisis manifests. This is a difficult period which requires 
concentration of forces and resources of the organization in order to remove the 
factors and coming out of the crisis with the least possible negative consequences. 
The tasks of the system at this stage are: countering the phenomenon of crisis and 
slowing of its processes, waiting for its period of maturity and preparing to overcome 
it, relieving the burden of surviving the crisis and preservation of the resources of the 
enterprise to be able to come up with minimal losses. For realization of these tasks, 
the anti-crisis management should adopt changes at strategic level – restructuring is a 
possible outcome upon timely actions and consistent compliance with the strategy. 
Some basic operations should be implemented: operational assessment and analysis 
of the financial status of the enterprise; clarification of the causes having generated 
the negative changes; stabilization of unstable situations; introduction of a regime of 
saving resources and demand for reserves to increase the efficiency of their use; 
development of events, mitigating the impact of the crisis; control on the storage and 
sale of property, burdening the situation; Searching, finding and mobilization of 
resources for coming out of the crisis; regulation of the time for making crucial 
management decisions; strengthening of optimism in the team; 

3) Post-crisis period. At this stage the system has one single task: consistently 
leading the enterprise out of the crisis. However, this task should not be 
underestimated. A possible return of the enterprise back in the crisis period could be 
disastrous – resources are exhausted, the reserves have been used to overcome the 
crisis, consumer confidence has not been restored, the team spirit is low and it is 
unmotivated. In this sense the healing process of the system is long and requires the 
implementation of a package of measures: formation of a team of managers; creating 
and constantly replenishing the remedial measures; formation of innovative 
technology package prepared for release into production; search for the best 
development strategy; developing a plan for financial recovery; risk assessments 
from the conducted remedial procedures and measures to eliminate the negative 
effects of the crisis; compensation for damages caused. 

Depending on which stage the crisis is at, the purpose of the anti-crisis 
management is different, and the outcome can be described as a 3-stage ladder with 
two options on each foot - "handles" and "does not handle" (Figure 1). 

Regardless of the stage of development of the crisis, an important condition for 
ensuring the correctness and adequacy of the measures to be taken in the future is the 
accurate, correct and up to date assessment of both the economic situation at macro 
level and of the state of the enterprise.  

Diagnosis of crisis 

 340



An essential tool for timely recording of the symptoms of a crisis is its 
diagnosis. Through diagnosis, the enterprise management obtains a quality and 
reliable information about potential dangers and opportunities of the enterprise to 
respond within the initial stage of the crisis. The diagnostics itself is not a prediction, 
but the processes are interrelated and complementary. Diagnostics determines the 
condition of a site and discovers its weaknesses. 

 

 
Fig.1. Objectives of anti-crisis management and outcome options  

 
Against this background there broke an acute competition between leading 

consulting firms and academic researchers, who gave birth to a whole "universe of 
indicators" for diagnostics of the financial condition of the company. The variety of 
these tools often creates difficulties for managers, and company owners who have not 
mastered yet the following indicator, a new measure is proposed. 

To assess the status of a company in many cases data from accounting are used 
primarily. This of course is necessary and reasonable, because it is from these data to 
determine trends in the development of many indicators. Often, however, the state of 
an enterprise after accounting data is unrealistic and does not reflect the true 
snapshot, especially of the assets and liabilities of the enterprise, and hence the value 
of the entire enterprise.  

For the purposes of anti-crisis management assessment of the enterprise should 
be real, objective, independent of the accounting data and should cover the following 
areas: valuation of assets – tangible and intangible; valuation of the liabilities; 
assessment of the entity's ability to generate income, taking into account the factors 
of time and level of risk; evaluation of the image of the enterprise – competitiveness, 
market share, innovativity. To assess an object is an art, i. e. of the multiple 
information obtained in the course of work, one should form a general picture of the 
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enterprise. It is necessary that the analysis of the information had the appropriate 
level to ensure quality and objective evaluation. 

Designing a coordination model for the analysis and assessment of the 
state of an industrial enterprise as a tool to enhance its anti-crisis sustainability 

As a result of its findings made, the authors suggest the model for analysis and 
assessment to be coordinated with the information array organized along two lines:  

First line: "Macroeconomics → Sector → Enterprise." This line may generally 
contain external and internal information. 

External information should characterize the conditions of functioning of the 
enterprise in a respective sector and economy. Its nature and volume should depend 
on the purpose of the model and be sufficient for the formation of a final result. As a 
rule, external information relates to factors and forces outside the organization but 
influence its functioning and development. They are characterized by dynamism, 
uniqueness, uncertainty and volatility. External information must include details 
about the factors forming macroeconomic risks attributable to: 

- Systematic risks: country fixed, political, inflation, social, economic,  
- Sectoral risks associated with competitive conditions, effects from consumers 

and suppliers, barriers to enter a specific sector etc.; 
- Regional risks associated with the demographic situation in the region, 

purchasing power of the population, living standards and urbanization. 
The main macroeconomic risk factors are:  Rate of inflation; Rate of economic 

development of the country; Investment policy; Interest rates; Changes in exchange 
rates; State policy; Level of political instability.  

External information must also take into account the influences of such factors 
as: Market positions of competitors;  Processes in the sector, related to mergers and 
acquisitions;  Legal and regulatory framework;  Market demand for its products;  Key 
ratios - proportions and ratios of leader companies in the industry; Future 
competitors;  "Power" of customers and suppliers; Stakeholders that affect the 
organization activity, or affected by it, their ranking by priority and coordination of 
their interests. 

Special place has to be occupied by the legal and regulatory framework and 
particular attention to be paid to the conditions of competition and pricing. 

Internal information should characterize the activities of the reviewed 
enterprise and allow the creation of a comprehensive picture of it.  

Here, one should take into account the following circumstances:  Retrospective 
data on the company's history; Description of the marketing strategy and the 
competition conditions in which the enterprise operates; Technology for work in the 
enterprise, production capacity; Range of products, design capacity and actual 
capacity; Information for staff; Information about the management and its 
experience;  Internal financial information for a retrospective period of 3-5 years;  
Legal analysis, business plan, business strategy and objectives.  

Second line: Introduction of a new analyzing metric in the anti-crisis 
management of industrial enterprises in Bulgaria. 
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With a view to obtain a more precise result in the compilation of the above-said 
model, the authors offer that financial statements of the analyzed company underwent 
a detailed analysis in the following areas: 

  1. Adjustment for inflation of accountability;  
 2. Standardization of accounting;  
 3. Transformation of accounting;  

Adjustment for inflation of accountability  
The purpose of the adjustment for inflation of accountability is to bring the 

information for previous periods in a comparable manner, reporting of the 
inflationary price changes in the compilation of projected cash flows and the 
determination of the discount rate. Purchasing power of money decreases with 
increasing the general level of prices of goods of goods and services. Change in the 
purchasing power of money suggests that the unadjusted financial reporting may not 
reflect the actual state of the enterprise. 

The purchasing power of money decreases with increasing the general level of 
prices of goods of goods and services. Changing the purchasing power of money 
suggests that the unadjusted financial reporting can not reflect the actual state of an 
enterprise. 

The simplest way to adjust inflation is a revaluation of all line items taking into 
account the real purchasing power of the currency at the reporting date of the balance 
sheet. In this case one can use the consumer price index as an official measure of 
inflation in Bulgaria, calculated by the National Statistical Institute.  

Standardization of accounting 
The normalization procedure of accounting aims at determining of the income 

and expenses that are characteristic of a normal operating business. This step will 
create conditions for the indicators in the model to be objective and based on real 
data. Through this procedure the financial statements approximates the economic 
reality in a particular business segment and ensures consistency between 
retrospective and current indicators, between analogs and analyzed entity, defined is 
the actual financial and property status of the object of analysis. 

Peculiarities of the financial statements, giving rise to a need for tis 
normalization for the establishment of an objective model can generally be associated 
with the following:  

1. the opportunity upon compiling the report to use different methods of 
accounting of operations, resulting in the emergence of differences in measures of 
earnings and cash flow; 

2. retrospective nature of the information contained in the report; 
3. the opportunity of including revenues and expenses that are not typical for 

business evaluated; 
4. reflecting in the statement of the assets at cost;  
5. certain assets, such as fully depreciated machinery, facilities and buildings 

may not be reflected in the balance sheet, although the duration of their economic life 
has not been over and they actively participate in the production process;  

6. presence of accounting errors etc. 
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An object of adjustment upon normalization of financial statements are 
indicators that are directly related to the model, namely: unnecessary, non-productive 
and incidental expenses of the enterprise; personal income and expense of the 
enterprise owner; income and expenses that are not related to the business of the 
enterprise, or associated with inactive assets, with effective but non-accounted 
judgments, etc. Where revenues and expenditures are not typical for normal operating 
business, they must be excluded from the financial statements. One can make 
adjustments that increase revenues or expenses, such as: 

 Adjustments related to the reporting of inflationary price changes; 
 Increase in the liabilities of an enterprise with amounts from non-

accounted taxation acts;  
 Adjustments of the method of accounting for stock or amortizations;  
 Return into the balance sheet of working, but fully depreciated assets etc. 

 Transformation of accounting 
 Transformation of accountability for the purposes of adjusting the model 

should constitute a procedure to bring all accounts to international standards. This 
requires recalculation of statements compiled after national standards, in an 
international format. 

APPLYING THE VALUE BASED MANAGEMENT CONCEPT (VВМ). 
The management decision can be considered acceptable if its implementation 

provides an increase in the value of the company.  
The basis of the projected model for analysis and evaluation offers the new 

management concept known as Value Based Management (VBM) according to which 
a company is a mechanism for creating a value and wealth for the owners. It is a 
product of the ongoing information revolution in management, defined by Peter 
Drucker [2], as a revolution of concepts. VBM is a symbol of a set of modern 
management technologies, tools and metrics that, applied in company management, 
lead to serious corporate success. 

As an argument it can be pointed out that each year the VBM the concept is 
gaining more supporters and the fact that it applies to companies like DuPont, 
General Electric, Thomson Corporation, NDC Health, Colgate Palmolive, AT&T, 
BASF, Sony, Toyota, The Williams Company, Disney World, WalMart, 
McDonald`s, The Charles Schwab Corporation, Dell, Microsoft, Southwest Airlines, 
Duracell, IBM, Exxon Mobil, Chevron, AIG, says much.  

In Bulgarian business practice, the VBM concept is not sufficiently known, but 
there are favorable conditions for it to find its realization [3]: 

 First, in the non-financial sector in the Bulgarian economy there predominates 
the private form of ownership of enterprises and owners are more interested in 
increasing the value of the business.  

Second, intercompany indebtedness threatening in its dimensions requires 
development of measures to protect the interests of owners (as well as of creditors, 
customers, staff, country) upon implementation of corporate strategies and various 
business combinations. 

Third, for restructuring of most enterprises in the country, there apply various 
different management concepts and techniques such as re-engineering, quality 
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management system, business planning, optimization of taxes, lowering the cost. 
Their usefulness is unquestionable, but they have two main disadvantages: they are 
not tied to a complete system, there lack inter-related criteria and targeted standards 
of efficiency and because of this, it is difficult to determine the impact of individual 
techniques on business performance; they are developed in developed countries 25-
30 years ago and their promotion as a panacea today dooms corporate management in 
the country to a serious lagging behind. 

 

 
 

Fig.2. Main aspects of the VВМ concept 
The new management paradigm VBM is not connected with finance only. It is 

a synthesis of many scientific fields, disciplines and concepts, corporate thinking and 
corporate practice, and occurs at the boundary between the management and business 
valuation. It does not take into account only financial information because as a 
managing system, it is much more complex, handling both with quantitative methods 
of analysis and with qualitative characteristics in the organizational structure. Its 
application needs managers familiar with the evaluation and evaluators familiar with 
the management, since the problems of value management can be solved with 
specific knowledge of both areas. According to I. Ivashkovskaya [4], the VBM 
concept integrates corporate management, assessment and management of value. 
Leading consultants of MsKinsey, T. Copeland, T. Kohler and J. Murin [5] see it as a 
synthesis of corporate finance and corporate strategy. 

Characteristics of the interdisciplinary nature of VBM concept is made by D. 
Martin and J. Petty [6] according to whom attributable to finance is the target 
function of VBM – creation and increasing of these company value. The structure of 
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the financial statements, converted for the purpose of the VBM was borrowed from 
accounting. Business strategies and business planning involve building and 
maintaining competitive advantages of the company. Organizational behavior and 
organizational culture are connected to an incentive for the staff. 

In VBM concept three aspects can be divided: management, corporate and 
financial. The main activities carried out in each of them are shown in Figure 2. 

Conclusion  
In the 60s and 70s of the XX century a number of models to predict the crisis 

and predicting corporate bankruptcy were developed. Most of them are based on the 
multiplicative discriminant analysis by analyzing the status of the entity only on the 
basis of financial indicators. These models have many advantages, mainly due to 
their simplicity and ease of application. In modern economy conditions, however, 
characterized by instability, uncertainty and turbulence, the sensitivity of these 
models is reduced and delayed in time, and the reaction of the management of 
enterprises, referring to those models may turn out to be untimely. Construction of a 
model based on a proper assessment of the entity would make the model more 
correct, and the decisions of management - accurate and timely. The practical 
implementation of the coordination model subject to the VBM management concept 
will allow measuring the added or destroyed (lost) value in an enterprise during the 
relevant period. The value does not constitute a historical fact, but is an estimate of 
the value of the reviewed enterprise in a particular moment of time. It expresses 
market insight on gain the owner has at the time of analysis and evaluation. 
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Розглянуто поняття інвестиційного контролінгу, його основні напрями діяльності та завдання, 
принципи побудови системи інвестиційного контролінгу на підприємстві та його основні функції. 
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The concept of investment controlling, its main activities and objectives, principles controlling system of 

investment in the company and its main function.  
Keywords: investment process, investment controlling, controlling, efficiency of the investment process. 

 
Неодмінною умовою розвитку сільського господарства та подолання 

кризових явищ є активізація інвестиційної діяльності, нарощування 
виробничого потенціалу галузі, а довгострокова ефективна діяльність 
сільськогосподарських підприємства, забезпечення економічного росту та 
підвищення конкурентоспроможності в умовах економічної кризи значною 
мірою визначається рівнем інвестиційної діяльності підприємства. В свою 
чергу, інвестиційний процес в агарній сфері визначаємо як закономірну 
сукупність дій суб’єктів інвестиційної діяльності (держави як стратегічного 
інвестора, банків та інших фінансових установ, безпосередньо самих 
агроформувань у розрізі їх самоінвестування, іноземних інвесторів), що діють з 
огляду на специфічні умови зазначеного інвестиційного середовища, а саме: 
циклічність розвитку, хиткий характер стану середовища, здатність до 
саморегуляції, відкритість галузі; спрямовану на зміну об’єкту інвестування або 
його розвиток з метою отримання результату (доходу) [1, с.21]. 

На сучасному етапі розвитку ринкових процесів неодмінною умовою 
ефективного управління інвестиційним процесом підприємств виступає повне 
виконання функцій управління: планування, координації і контролю реальних 
інвестицій, що можна визначити як організацію системи інвестиційного 
контролінгу. Питання формування цілісної системи управління інвестиціями 
підприємства в умовах інвестиційного контролінгу на сьогодні залишається 
відкритим, що поглиблює актуалізацію дослідження в даному напрямку.  

Інвестиційний контролінг являє собою організований підприємством 
процес перевірки виконання і забезпечення реалізації усіх управлінських 
рішень у сфері інвестиційної діяльності з ціллю реалізації інвестиційної 
стратегії. Основними напрямами діяльності інвестиційного контролінгу є 
планування і координацію інвестиційної діяльності в рамках стратегічних і 
оперативних планів на підприємстві; реалізація інвестиційних проектів (проект-
контролінг);  контроль за реалізацією інвестицій, який включає поточні 
розрахунки, а також контроль бюджету інвестиційного проекту.  

Відповідно до напрямів діяльності інвестиційного контролінгу основними 
завданнями його можна вважати аналіз методики планування інвестиційних 
проектів; розробка системи критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних 
проектів; координація процесу планування і бюджетування інвестиційних 
проектів; економічний аналіз планів і бюджетів інвестиційних проектів; збір 
поточної інформації (моніторинг) і поточний контроль ходу робіт із проекту; 
аналіз змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі й оцінка їхнього впливу 
на хід проекту; коригування планів інвестиційних проектів відповідно до зміни 
умов; контроль проекту за змістом виконаних робіт і за термінами; аналіз 
причин відхилень від плану; контроль за виконанням бюджету інвестицій і 
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аналіз відхилень від бюджету; оцінка майбутньої ефективності проекту з 
урахуванням умов, що можуть змінитись; розробка рекомендацій для 
прийняття управлінських рішень [2, с.307]. 

Побудова системи інвестиційного контролінгу на підприємстві базується 
на визначених принципах, основними з яких є: 

1. Направленість системи інвестиційного контролінгу на реалізацію 
розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Для того щоб бути 
ефективним інвестиційний контролінг повинен носити стратегічний характер, 
відображати основні пріоритети розвитку інвестиційної діяльності 
підприємства. Це визначає цілеспрямоване обмеження контролюючих 
інвестиційних операцій. Детальний контроль над усіма поточними 
інвестиційними операціями не має сенсу, так як буде лише відволікати 
інвестиційних менеджерів від більш важливих цілей управління інвестиційною 
діяльністю. 

2. Багатофункціональність інвестиційного контролінгу. Він повинен 
забезпечувати контроль пріоритетних показників розвитку інвестиційної 
діяльності не тільки по підприємству в цілому, але й в розрізі окремих його 
центрів інвестицій, передбачувати можливість порівняння контролюючих 
показників зі середньогалузевими, забезпечувати взаємозв'язок контролюючих 
інвестиційних показників з іншими важливими показниками господарської 
діяльності підприємства. 

3. Орієнтованість інвестиційного контролінгу на кількісні стандарти. 
Ефективність контрольних дій значно зростає, якщо контролюючі стандарти 
діяльності виражені конкретними кількісними показниками. Це не означає, що 
контролінг не повинен охоплювати якісні аспекти. Мова йде лише про те, що ці 
якісні аспекти повинні бути виражені в системі кількісних стандартів, що 
виключає різне їх тлумачення. 

4. Відповідність методів інвестиційного контролінгу специфіці методів 
інвестиційного аналізу та інвестиційного планування. В процесі організації 
внутрішнього інвестиційного контролю необхідно орієнтуватися на весь 
арсенал вище зазначених систем і методів інвестиційного планування (при 
підготовці стандартів контролю) і аналізу (при підготовці показників, що 
відображають фактично досягнуті результати, і виявлення причин їх 
відхилення від стандартів). 

5. Своєчасність операцій контролінгу. Ця своєчасність проявляється не у 
високій швидкості чи частоті здійснення контрольних функцій, а в адекватності 
періодів контрольних дій періоду здійснення окремих операцій, пов'язаних з 
формуванням результатів інвестиційної діяльності. Основна умова своєчасності 
інвестиційного контролінгу проявляється в наступному: він повинен носити 
характер «раннього попередження кризового розвитку», дозволяти виправляти 
наявні відхилення, перш ніж вони набудуть серйозного характеру. 

6. Гнучкість побудови контролінгу. Внутрішній інвестиційний контроль 
повинен будуватися з урахуванням можливості пристосування до нових 
інструментів інвестування, до нових норм і видів здійснення інвестиційної 
діяльності, до нових технологій і методів здійснення інвестиційних операцій. 
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Без достатньої міри гнучкості система контролінгу не буде ефективною навіть у 
тих сферах контролю інвестиційної діяльності, для яких вона спочатку 
будувалася. 

7. Простота побудови контролінгу. Простіші форми і методи побудови 
інвестиційного контролю, побудованого у відповідності з його цілями, 
потребує менше зусиль контролюючих менеджерів і, як правило, більш 
економічні. Надмірна складність побудови інвестиційного контролінгу може 
бути не зрозуміла або не підтримана його операторами і також потребувати 
значного збільшення потоку інформації для його здійснення. 

8. Економічність контролінгу. Витрати для здійснення інвестиційного 
контролінгу повинні бути мінімізовані з позицій їх адекватності ефекту цього 
контролю. Це означає, що сума витрат для організації контролінгу не повинна 
перевищувати розміри цього ефекту (зниження витрат, збільшення прибутків), 
який досягається в процесі його здійснення. 

Основними функціями інвестиційного контролінгу є: 
 спостереження за ходом реалізації інвестиційних завдань, які 

встановлені системою планових показників і нормативів; 
 вимірювання ступеня відхилення фактичних результатів інвестиційної 

діяльності від передбачуваних; 
 діагностування за розмірами відхилень серйозних погіршень в 

інвестиційній позиції підприємства і вагомого зниження темпів його розвитку; 
 розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації 

інвестиційної діяльності підприємства відповідно до передбачених цілей і 
показників; 

 коригування за необхідності окремих цілей і показників інвестиційної 
діяльності у зв'язку зі зміною зовнішнього інвестиційного середовища, 
кон'юнктури інвестиційного ринку і внутрішніх умов [2, с.311]. 

Згідно з цими функціями інвестиційний контролінг не обмежується лише 
внутрішнім контролем за здійсненням інвестиційної діяльності та 
інвестиційних операцій, але є ефективною координуючою системою 
забезпечення взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, 
інвестиційним аналізом, інвестиційним плануванням і внутрішнім 
інвестиційним контролем на підприємстві. 

Ефективність управління інвестиційним процесом підприємства 
визначається рівнем узгодженості стратегічного і оперативного планування у 
даній сфері, якістю попередньої оцінки інвестиційних проектів та контролю за 
їх реалізацією. Для цього система контролінгу активно використовує низку 
інструментів на всіх стадіях інвестиційного управління. 

На етапі стратегічного планування інвестиційні проекти в системі 
контролінгу проходять перевірку на відповідність стратегічним цілям та 
основним показникам розвитку підприємства, при цьому до уваги беруться 
генеральні завдання у сфері виробництва і продажу продукції, розширення 
ринків збуту, збільшення частки експорту, також враховуються вимоги до 
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технічної сторони організації виробництва, які можуть вплинути на подальший 
вибір альтернативних варіантів інвестиційних рішень. 

При оперативному плануванні відбувається узгодження і затвердження 
інвестиційних проектів у відповідності з фінансовими можливостями 
підприємства, здійснюється контроль щодо повноти і коректності наданих 
документів за проектами, виконаних розрахунків ефективності. З метою 
забезпечення об'єктивності цього процесу система контролінгу розробляє єдині 
шаблони та форми подання інформації про інвестиційні проекти, а також єдину 
систему критеріїв оцінки їх ефективності. 

Таким чином, можна зазначити, що контролінг є системою, яка здатна 
підвищити ефективність інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств за 
рахунок формування інвестиційної програми, координації процесів 
оперативного і стратегічного планування інвестиційної діяльності, розробки і 
вибору критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних проектів, аналізу 
планів і бюджетів інвестиційних проектів, оцінки та управління інвестиційними 
ризиками; моніторингу за реалізацією інвестиційних проектів; оцінки тенденцій 
і закономірностей інвестиційного ринку; корегування інвестиційного процесу у 
відповідності зі змінами умов реалізації проектів [3, с.215]. 

Отже, інвестиційний контролінг - підсистема управління, яка охоплює 
головні сфери інвестиційного процесу, а саме: планування інвестиційної 
діяльності, організаційний і фінансовий контроль інвестиційних проектів, 
аналіз їх доцільності та ефективності, інтеграцію та координацію діяльності 
підрозділів для реалізації інвестиційних цілей підприємства. Іншими словами, 
інвестиційний контролінг - це концепція ефективного управління 
інвестиційним процесом на підприємстві. 

Основною метою інвестиційного контролінгу виступає забезпечення 
реалізації інвестиційної стратегії підприємства на базі системи дій щодо 
координації реалізації його інвестиційних проектів, виявлення відхилень, їх 
обробки і трансформації на інформаційний масив, який є достатнім для 
прийняття управлінських рішень. Така інформація є нестандартною, 
призначається для виявлення тенденцій і закономірностей явищ та процесів в 
інвестиційній діяльності підприємства, допомагає розробити заходи, які 
забезпечують ефективне управління інвестиційним портфелем підприємства. 

Таким чином, інвестиційний контролінг є невід'ємною складовою 
сучасного інвестиційного менеджменту, який забезпечує синтезований, 
цілісний, динамічний погляд на інвестиційну діяльність підприємств аграрної 
сфери в минулому, теперішньому і майбутньому, комплексний підхід до 
виявлення і рішення проблем, що виникають, є надійним засобом впливу на 
результативність інвестиційної ініціативи підприємства. 
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The state of the market infrastructure. Сreate a larger system of wholesale markets its necessary. The 

development of wholesale facilitate better sales and marketing of agricultural products.  
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На сьогоднішньому етапі економічного становища України доцільно 

розглянути пріоритетні та потенційно розвинуті галузі народного господарства. 
Фінансові, виробничі, соціальні, ринкові сфери діяльності змагаються щодо 
лідерства та найбільшої питомої частки в структурі ВВП України. Проте, 
враховуючи навколишні фактори, починаючи від природних, географічних та 
закінчуючи політичними та економічними, як потенційна та важлива галузь 
виділяється агропромисловий комплекс (АПК).  

В сучасному суспільстві за гонитвою до рівня розвинутих країн, 
престижності, модернізації, електронних систем, аграрний сектор відходить 
далеко назад. Бажаючи зайняти міцну позицію в світовому фінансовому 
обороті, ми занедбали найприорітетнішу вітчизняну галузь – сільське 
господарство. Хоча, нашим сировинним ресурсам може позаздрити мало не 
кожна країна в світі (в Україні 80% земельних ресурсів займають 
сільськогосподарські угіддя). Сільське господарство продовжує знаходитись на 
задньому плані, в тіні фінансової сфери та важкої промисловості, що більш 
інвестиційно привабливі. Народне господарство на 30% пов’язане із сільським 
господарством. 70% продуктів нашого споживання виробляється саме із 
сільськогосподарської сировини. Тобто аграрна галузь в змозі значно посилити 
ВВП України [4].  

Розглянемо внутрішнє становище України. Процес переробки сировини 
та продукції увінчується успіхом лише в разі успішного збуту та реалізації 
продукції, задоволення попиту кінцевого споживача. Процесу збуту та 
реалізації аграрної продукції на ринку сприяють ринкова інфраструктура, 
зокрема маркетинг та логістика. Щодо політичних факторів у нашій державі 
прийнята низка законів, складенні програми покращення аграрного ринку. 
Теоретично ринок з боку держави має отримувати стабільну фінансову, 
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юридичну підтримку, дотації тощо. На практиці, політика протекціонізму, 
фактичне виконання плану та заходів, виділення необхідних коштів, мало 
спостерігається. 

Аграрний ринок характеризується наявністю безлічі сегментів, комплексу 
обслуговуючих підприємств. Мається на увазі виробництво 
сільськогосподарської сировини, переробка продукції з допомогою підсобних 
підприємств, особливості транспортування та зберіганням продукції 
рослинного та тваринного походження.  Інфраструктура аграрного ринку має 
безліч проблем, що стосується інформаційного забезпечення, зниження 
зацікавленості інвесторів. Низький рівень тарно-пакувальної бази, 
експедиторсько-транспортних послуг. 

Найбільш загострена проблема ринку АПК, це наявність оптових ринків 
сільськогосподарської продукції (ОРСП). На даний період значно переважає 
роздрібна торгівля, велика кількість посередників, дрібних товаровиробників. 
Значний перерозподіл продукції, веде до невигідних умов для виробників 
сировини та завищених цін для кінцевих споживачів.  

Відповідно до закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської 
продукції» від 25 червня 2009 року, визначаються правові засади організації та 
діяльності оптових ринків.  

  Інфраструктура оптових ринків сільськогосподарської продукції – 
система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, 
складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, 
транспорту, під’їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв’язку, що включені до 
проекту (бізнес – плану), організації діяльності юридичної особи у статусі 
оптового ринку сільськогосподарської продукції.  

Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією – діяльність з купівлі 
– продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу 
кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого 
використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю – 
продаж шляхом надання пов’язаних з цим послуг [1]. 

Для України найоптимальнішим шляхом проходження продукції може 
стати шлях від виробника продукції на оптовий ринок, далі до роздрібної 
торгівлі і безпосередньо до кінцевого споживача. Гуртові ринки значно 
зменшать інфляцію та полегшать умови для державних важелів впливу. 
Населення надає перевагу супермаркетам а не стихійним ринкам. Однак у 
супермаркетах переважає імпортна продукція. З метою підвищення попиту на 
продукцію вітчизняних виробників, необхідна покращена матеріально – 
технічна база  оптових ринків, підвищення їх рейтингу та іміджу. Ще одним із 
проблемних факторів у розвитку оптової торгівлі є пострадянський період. У 
часи СРСР панувала командитно-адміністративна система управління. Всі 
ресурси знаходились у розпорядженні влади, споживачі були повністю залежні 
від виробництва, що диктувало свої умови та обсяги пропонованої продукції. 
Після радянська адаптація залишила чимало відбитків на довірі та задоволення 
споживачів. 
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Таблиця 1 
Основні види та організаційні форми оптової торгівлі 

Класифікація оптової торгівлі 

По широті асортименту 
 

Асортимент широкий  (1-100тис. найменувань) 
Асортимент обмежений  (< 1000 найменувань) 
Асортимент вузький  (<200 найменувань) 
Асортимент спеціалізований 

Стосовно системи збуту 

Ексклюзивна система збуту:виробник надає ліцензію на торгівлю за умовами 
франчайзингу 
Селективна система збуту: дистриб’юторські і дилерські угоди між 
виробником і оптовою компанією. 
Інтенсивна система збуту: робота одночасно з усіма посередниками. 

За ступенем кооперації 
Горизонтальна кооперація для спільних закупівель і організації оптових ринків 
Вертикальна кооперація для цілей збуту і конкуренції з роздрібною торгівлею 
за ринок кінцевих споживачів. 

За організацією оптової 
торгівлі 

Оптова торгівля виробників 
Оптова торгівля посередників 
Оптова торгівля, здійснювана агентами і брокерами. 

За способом доставки 
Доставка своїм  транспортом 
Продаж зі складу 

За розмірами обороту 
Великі оптовики 
Середні оптовики 
Дрібні оптовики 

Завданням для оптових ринків є полегшення доступу до сировини та 
продукції споживання, забезпечення еластичності попиту та пропозиції,  
стримування варіації цін у сезонні періоди виробництва. Зокрема, 
сільськогосподарські товаровиробники часто виробляють надлишкову 
продукцію. Виникають проблеми тривалого зберігання продукції та її 
постачання на ринок, що в основному відбувається самотужки за рахунок 
підприємств. Було б корисним запозичити досвід у інших країн. Наприклад, у 
Японії  товарооборот на оптовому ринку сягає 75%, у Франції відповідно понад 
50% - овочем, 75% - овець, 20% - свиней. Оптовий ринок характеризується 
великою площею, що нерідко сягає й сотні тисяч метрів квадратів та 
забезпечений відповідною інфраструктурою. Інфраструктура забезпечує ринок 
обслуговуючими спорудами, будівлями, елеваторами, великими сховищами та 
складами. Павільйони з обладнаними майданчиками для торгівлі з автомобілів, 
транспортування великих обсягів продукції, під’їзних та підйомних шляхів. В 
цілому оптовий ринок являє собою великий логістичний та маркетинговий 
центр. На території маркетингових центрів можливо отримати консалтингову 
інформацію, послуги дорадчих служб. Виробники та споживачі можуть 
отримувати та здійснювати замовлення, митні оформлення, банківські, 
податкові платежі. Формувати та транспортувати оптові партії товарів в інші 
регіони і за кордон. На базі оптових ринків доречно створювати заготівельно – 
збутові кооперативи, підсобні підприємства. Оптові ринки краще 
розташовувати неподалік від великих міст, промислових центрі, для 
задоволення попиту на регіональному рівні.  

Прикладом, є оптовий ринок «Шувар» у місті Львові, що виступає як 
агромаркетинговий центр на рівні регіону. На даному ринку реалізують  
продукцію аграрного виробництва товаровиробники із вісімнадцяти областей 
України. Розвинутий оптовий ринок відповідно дає змогу для розвитку 
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біржової торгівлі, проведення виставок, ярмарок, створення заготівельних 
пунктів у регіоні [3].  

Для початку доцільне створення 25 оптових ринків, що слід проводити 
відповідно до кількості адміністративних одиниць областей України. На 
сьогодні офіційно статус оптового ринку в Україні отримали наступні ринки: 

«Столичний» м. Київ 
«Шувар» м. Львів 
«Гектар» м. Одеса 
«Господар» м. Донецьк 
«Янтарь» м. Херсон 
«Шелен» м. Рівне 
«Азовський» м. Маріуполь 
Оптові ринки формують реальну ринкову ціну, підтримують вітчизняне 

товарне виробництво. Забезпечують регіональне просування товарів від 
виробника до споживача, при цьому не залишаючи залишків продукції, шляхом 
створення запасів та резервів. 

 Гуртові ринки необхідно розглядати як складову частину інфраструктури 
регіону. Через гуртові ринки місцеві та центральні органи управління мають 
змогу запровадити політику стабільного розвитку малого і середнього 
підприємництва та зокрема сільськогосподарського виробництва. Чим краще 
розвинена інфраструктура гуртового ринку, тим ефективніша дистрибуція 
сільськогосподарської та харчової продукції [5]. 

Література: 
1. Закон України «Про оптові сільськогосподарські ринки» від 25 червня 2009 року. 
2. Прокопенко О.В., Школа В.Ю.,та ін.  Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007 р. – С. 110-125. 
3. http://shuvar.com Оптовий ринок «Шувар» 
4. http://www.kyivopt.com/ Столичний оптовий ринок  
5. http://www.niss.gov.ua   
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Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні в основному 

зосереджувався лише навколо міжнародних організацій та проектів. В 2006 
році представництво ООН в Україні розпочало та підтримує діяльність 
української мережі Глобального договору ООН, що охоплює більш ніж 140 
організацій світу. Незважаючи на це, в країні все ще відсутні бізнес-об’єднання, 
які б займалися питаннями корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та 
були б створені та керовані виключно бізнесом на прозорих умовах. Сьогодні 
спостерігаємо перехід від декларування принципів ведення соціально 
відповідального бізнесу до практики системного та стратегічного планування й 
втілення стратегії КСВ шляхом реалізації різних соціальних програм та 
проектів. За результатами дослідження в Україні майже кожне п’яте 
підприємство готує нефінансовий звіт як самостійний документ (7,6 %), або як 
частину свого загального звіту (11,8 %) [1, с. 388].  

Незважаючи на розвиток соціальної відповідальності, ми також можемо 
спостерігати і стримуючі чинники впровадження підходів ведення соціально 
відповідального бізнесу. До них в першу чергу відноситься брак вільних коштів 
у бізнесі, особливо після фінансової кризи 2008-2009 років. Так, 61% 
українських компаній та підприємств не вважають КСВ актуальним. Лише 17% 
(в основному великий бізнес) мають спеціальні статті в бюджетах (відповідно 
до проекту UNITER). При цьому більше половини (57%) українських 
підприємств найчастіше під КСВ розуміють благодійність, тоді як у світовій 
практиці благодійні акції до соціального ведення бізнесу вже давно не 
відноситься. Дана ситуація ще більше загострилася після російської анексії 
Криму та неоголошеної війни з боку Російської Федерації. 

Небажання підприємств та окремих людей витрачати кошти на КСВ–
проекти було викликане відсутністю схильності підтримки матеріально 
нужденних. Це припущення підтверджується результатами британської 
благодійної організації Charity Aid Foundation (CAF), яка починаючи з 2010 
року щорічно публікує рейтинг благодійності World Giving Index.  

У 2012 році рейтинг World Giving Index складався згідно з опитуванням 
більш ніж 150 тис. респондентів у 146 країнах світу. Так, за рівнем допомоги 
українське суспільство посіло в рейтингу 111 місце. Лише за показником 
витраченого часу на волонтерсво, Україна зайняла 56 місце, що підтверджує 
твердження про те, що більше половини українських підприємців під КСВ 
вбачають саме такі благодійні акції. В 2013 році в Україні значно більше часу 
почало витрачатися на здійснення волонтерських проектів (рис. 1). За цим 
показником держава покращила порівнюючи з попереднім роком свій 
результат, піднявшись по рейтингу на 30 позицій. Це дало змогу з загальному 
результаті піднятися на 9 пунктів та посісти 102 місце з 135 країн світу, що 
стало найвищим показником нашої країни за всю історію рейтингу. 
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Рис. 1. Рівень благодійності України відповідно критеріям рейтингу World 

Giving Index за 2010-2013 роки (складено автором) 
 
Те, що Україна поступово піднімається в рейтингу World Giving Index 

організації CAF, є наочною демонстрацією того, що збільшується обсяг, рівень, 
якість нашої благодійності, що вона стає все більш системною, ефективною та 
дієвою. 

За допомогою індексів створюються рейтинги підприємств за рівнем 
впровадження практики та принципів КСВ. Одним із таких індексів є Індекс 
прозорості та підзвітності, після визначення якого складається національний 
рейтинг найпрозоріших компаній та підприємств України з різних галузей 
економіки. Підприємства обираються за списком Топ 100 («Інвестгазета») в 
цілому та рейтинги найбільш прозорих компаній в окремих секторах економіки. 
За результатами першого в Україні Індексу прозорості та підзвітності компаній 
та підприємств 2011 року першу трійку найбільш прозорих та відповідальних 
підприємств України очолили «ДТЕК» – 80% прозорості, «Метінвест» –73%, 
«Оболонь» – 70%, а середній показник прозорості десятки лідерів українського 
бізнесу склав 65,5% [2]. До списку прозорих компаній ввійшли також і 
машинобудівні підприємства: «Мотор Січ» – 31 місце (з показником прозорості 
19,5%), Корпорація «Богдан» посіла 53 місце (15,5%), «Запоріжтрансформатор» 
– 59 місце (15%), «Новокраматорський машинобудівний завод» – 77 (11% 
прозорості), «АвтоКраз» – 82 (10%), «Крюківськй вагонобудівний завод» – 101 
(5,5%), «Стаханівський вагонобудівний завод» – 106 місце (4,5% прозорості). 
Загалом по всіх досліджуваних компаніях та підприємствах, середній рівень 
розкриття інформації складав лише 20,5%. Такий результат був досить 
невтішним та свідчив про небажання підприємств надавати інформацію для 
широкого кола осіб. Середній показник прозорості всіх оцінених підприємств 
та компаній становить 20%. 

За результатами оцінки КСВ в рамках Індексу прозорості в 2012 році в 
Україні [3, С. 9] найбільш інформативними і прозорими визнані сайти 
підприємства «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) - 73% розкриття 
інформації, «ДТЕК» - 66%, «Метінвест» - 63%. Що стосується машинобудівних 
підприємств, то до рейтингу потрапили підприємство «Азовмаш», що зайняло 
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16 місце з 20% прозорості, «Мотор Січ» – 25 місце (підвищивши свої показники 
порівняно з 2011 роком) з 16% прозорості, «Крюківський вагонобудівний 
завод» – 37 місце (в 2011 році – 101 місце) з показником прозорості 13%. 

Середній показник відкритості підприємств України у 2012 році склав 
14%, що є критично низьким і свідчить про те, що найбільші українські 
компанії та підприємства не є активними у сфері КСВ, а їх сайти не надають 
достатньої інформації щодо соціальної відповідальності для зацікавлених 
сторін. Всього лише 34 підприємства рейтингу мають на сайтах сторінки, 
присвячені соціально відповідальному веденню справ, та й це не гарантує 
повноту розкриття інформації.  

У 2012 році лише 9 українських підприємств та компаній зі 100 (у 2011 
році їх було 16) звітували про діяльність в сфері КСВ перед стейкхолдерами. 
Переважали Звіти з виконання принципів Глобального Договору ООН і не 
фінансові звіти у довільній формі. Лише дві компанії – «СКМ» та «Метінвест» 
підготували звіти за стандартом GRI (Глобальна ініціатива зі звітності). У 2013 
році їх кількість зросла до 13 компаній. 

Що стосується секторального аналізу, то ми можемо спостерігати, що 
найпрозорішим сектором щодо висвітлення інформації про КСВ є сектор 
комунікацій (рис. 2). Далі іде енергетичний сектор, на третьому місті – 
підприємства важкої промисловості, які мають найбільше представництво 
серед Топ-100 українських компаній. 

 
Рис. 2. Рівень прозорості українських компаній за секторами відповідно до 

середнього значення за 2012 рік  
(складено на основі Індексу прозорості компаній в Україні -2012) 

 
Компанії та підприємства найбільше працюють над питаннями роботи з 

персоналом (в 2013 році 58% підприємств висвітлили свою політику в сфері 
трудових відносин), охороною навколишнього середовища (44% у 2013 році), 
розвитку громад (в 2012 році 21% розкриття інформації, в 2013 році даний 
показник збільшився до 37%) та інформацією для споживачів. Найменше 
висвітлюють питання етики та корупції, діалогу зі стейкхолдерами. Можна 
зробити висновок, що компанії поступово починають переходити від реалізації 
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внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності до проектів, 
спрямованих на зовнішню цільову аудиторію. Але все ж більшість підприємств 
не висвітлюють результати КСВ стратегії, лише їх п'ята частина надає 
інформацію згідно з показниками діяльності щодо корпоративної соціальної 
відповідальності. 

В 2013 році в трійці лідер знову компанія «ДТЕК» – 81% розкриття 
інформації, друге місце посіло підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 
78% прозорості та третє місце у «СКМ» - 73%. Сайти зазначених підприємств 
містять найбільше інформації з питань впровадження соціально 
відповідального ведення бізнесу. До лідерів індексу прозорості у 
машинобудівній промисловості потрапили підприємства: 
«Запоріжтрансформатор», яке посіло 28 місце з рівнем прозорості 18% (у 2011 
році 59 місце); «Мотор Січ» - значно погіршивши свій результат порівняно з 
попередніми роками зайняло 35 місце (у 2011 році – 31, у 2012 році – 25 місце) 
з показником відкритості інформації 16%; на 46 місці опинився «Крюківський 
вагонобудівний завод» (13% прозорості); підприємства «Дніпровагонмаш» та 
«Азовзагальмаш» вперше потрапили до рейтингу та зайняли відповідно 73 та 
81 місце (7% та 5% відкритості інформації).  

Середній рівень прозорості інформації першої десятки рейтингу 2013 
року – 60,7% та всіх оцінених компаній – 16,9%, що на 2,9% вищий порівняно з 
2012 роком. Порівнювати з 2011 роком даний показник не доцільно так, як було 
змінено методологію проведення оцінки. 

Однією з головних причин низького рівня відкритості українських 
підприємств є відсутність практики підготовки нефінансових звітів. Хоча, в 
2013 році частка підприємств, які готують звіти, зросла на третину, але їхня 
чисельність залишається не достатньою, щоб свідчити про високий рівень КСВ. 
В 2013 році лише 13 підприємств підготували нефінансові звіти, серед них 
підприємств машинобудівної промисловості немає. Тільки 5 компаній 
підготували звіти за стандартом GRI (Глобальна ініціатива зі звітності) (тоді як 
у 2012 році їх було лише 2) та 5 компаній склали звіти про прогрес для 
Глобального договору ООН, всі інші підприємства та компанії в тому числі і 
машинобудівні готували звіти у довільній формі. 

Як висновок можна впевнено сказати, що загальний рівень відкритості 
інформації в українських компаніях все ще залишається досить низьким – лише 
5 підприємств у 2012 році та 7 у 2013 році досягли результату в 50% 
прозорості, та трохи більше третини підприємств та компаній мають рівень 
розкриття інформації вищий ніж середній.  

Відповідно до методики рейтингу «ГVардії», яка заснована на 
інтегральній оцінці підприємств за чотирма основними показниками у 
2011 році більше 41% підприємств, представлених у рейтингу, використовують 
всі шість основних напрямів КСВ, які враховані в методиці рейтингу: розвиток 
персоналу, охорона праці та здоров’я, охорона навколишнього середовища та 
ресурсозбереження, підтримка добросовісної ділової практики та етичної 
поведінки, програми розвитку суспільства, благодійність, меценатство та 
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волонтерство. П’ять напрямків практикують близько 18% підприємств, чотири 
– 20,5%, від одного до трьох напрямків – понад 20% [4]. 

У 2012 році до участі в рейтингу «ГVардії» на запрошення компаній, що 
увійшли в лист «ГVардия 500» надіслали анкети 41 компанія та підприємство, 
що на 8% більше, ніж у 2011 році. Більше половини компаній надали 
інформацію про розміри соціальних інвестицій (59%) – це свідчить про 
зростання відкритості бізнесу в сфері КСВ. Значно зросла і кількість компаній 
та підприємств, що публікують соціальну звітність: в 2012 році їх частка склала 
68%, з них 8,5% мають звіт, підготовлений на базі GRI 3 (рівень В) і 4,9% - на 
базі GRI 3 (рівень С) [5]. Майже третина учасників рейтингу готують звіт про 
прогрес за стандартами Глобального Договору ООН або звіт, складений в 
довільній формі відповідно внутрішніх вимог підприємств.  

В 2013 році в проекті прийняли участь 41 компанія та підприємство, як і в 
2012 році. Негативним результатом дослідження рейтингу є те, що в переліку 
учасників не було жодного підприємства машинобудування.  

Недоліком рейтингу є той факт, що оцінюються лише ті підприємства, які 
подали анкети з даними для розгляду. Це не дає можливість більш повно 
оцінити стан КСВ в Україні загалом. Відсутність анкет машинобудівних 
підприємств викривляють реальність і дискредитують цілу галузь, що не дає 
можливості говорити про стан соціальної відповідальності в машинобудуванні.  

Можна зробити висновок, що дослідження рейтингів продемонструвало 
явні позитивні зрушення у сфері української корпоративної соціальної 
відповідальності - це все частіше використання міжнародних стандартів, 
системний підхід до соціальних інвестицій та їх обсяги, зростаючі сукупні 
зусилля бізнесу у розвитку людського капіталу, збереженні екології та інші. 
Але все ж є ряд причин, які гальмують розвиток соціальної відповідальності. На 
нашу думку, серед причини неефективності та непопулярності ведення 
практики КСВ на більшості українських підприємствах загалом та 
безпосередньо машинобудівних є моральні, духовні, економічні, ментальні, 
інституціональні, соціокультурні та ряд інших чинників. 
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«ЯКІСТЬ» ЯК БАГАТОАСПЕКТНА КАТЕГОРІЯ 
 

В статті розглянуто сутність категорії якість на основі аналізу різних концептуальних підходів до її 
визначення. 
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In the article there considers the nature of quality category based on the analysis of different conceptual 

approaches to its investigation. 
Key words: definition, investigation, concept, category, quality. 
 

Проблема якості на протязі багатьох століть сприяє формуванню 
роздумів філософів та економістів, конструкторів та інженерів, соціологів і 
політологів, біологів і екологів. В сучасних умовах розвитку економіки на 
основі ринкових відносин якість виступає головним фактором підвищення 
рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки, а також посідає 
центральне місце у розв’язанні проблеми підвищення конкурентоспроможності 
підприємств. Якщо все різноманіття досліджуваних і розв’язуваних людством 
проблем умовно поділити на глобальні (зачіпають інтереси всього людства) і 
локальні (зачіпають інтереси окремих регіонів, держав, організацій та актуальні 
в конкретний момент), то проблему якості необхідно віднести до рангу 
глобальних. 

Метою статті є визначення поняття «якість» на основі дослідження 
поглядів різних вчених, щодо визначення сутності цієї категорії. 

Питання якості як економічної категорії в цілому розглядалося 
наступними провідними вітчизняними і іноземними вченими:                
Азгальдовим Г.Г., Альбертом М., Карпенко Є.М., Кулібановою В.В., 
Ламоткиним С.А., Левицьким Т.Г., Міроновим М.Г., Месконом М.Х., 
Новиченко П.П. і Поповою Т.Д., Фейгенбаумом А., Харрингтоном Дж.,  
Хедоурі Ф. та іншими. Незважаючи на те, що дослідження поняття категорії 
«якість» містить високий науковий рівень публікацій, досі окремі аспекти 
залишаються недостатньо поясненими, тому ведеться жвава дискусія у світлі 
сучасного розвитку теорії і практики управління якістю, яка викликала 
необхідність уточнення її поняття.  

У сучасній теорії і практиці управління якістю можна виділити наступне 
усвідомлення сутності цієї категорії: субстратне, предметне, системне, 
функціональне, інтегральне. 
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1. Субстратне усвідомлення якості характерно для стародавніх культур і 
зводиться до усвідомлення основних природних стихій: вогню, води, землі, 
повітря. Даний етап характеризується примітивним уявленням про устрій світу 
і фізичних законах природи, тому властивості або якості будь-якого об’єкта 
розглядаються з точки зору відповідності, подібності основним стихіям.  

2. Предметне усвідомлення з’явилося під впливом виробничої діяльності 
людини. На цьому етапі визнано, що кожен предмет має специфічні 
властивості, які можуть зазнавати змін. 

3. Системне усвідомлення якості з’явилося у зв’язку з тим, що об’єктами 
наукового дослідження і практичної діяльності стали різні системи. Наука 
прийшла до розуміння того, що практично будь-який об’єкт матеріального і 
нематеріального світу являє собою систему, тому якість кожного об’єкта 
формується в результаті взаємодії його різноманітних властивостей і, таким 
чином, теж є системною категорією. 

4. Функціональне усвідомлення обумовлено тим, що якість певних 
результатів господарської діяльності стала ототожнюватися з виконанням нею 
певних функцій у відповідності зі своїм призначенням. 

5. Інтегральне усвідомлення пов’язано з усвідомленням якості як 
багатоаспектної соціально-економічної категорії, що розповсюджується на всі 
сфери життєдіяльності людини.  

Поняття «якість» являє собою складну категорію, що містить ряд 
специфічних особливостей та яку можна розглядати з різних позицій: 

- з філософської, як суттєву визначеність об’єкта, завдяки якій він 
відрізняється від інших об’єктів або схожий з ними; 

- з соціальної, як категорія, яка залежить від рівня культури, релігійних та 
демографічних особливостей індивідуумів та суспільства у цілому; 

- з технічної, як сукупність закономірностей в утворенні та прояві 
технічних характеристик об’єктів однакого призначення; 

- з правової, як сукупність властивостей об’єкта, які відповідають 
вимогам, що встановлені у нормативно-правових документах; 

- з економічної, як сукупність властивостей продукції (послуг), що 
зумовлюють ступінь їх придатності задовольняти потреби споживачів 
відповідно до свого призначення. 

Кожен етап усвідомлення сутності категорії «якість» відповідає різним 
визначенням даного поняття, однак першим її дослідником прийнято вважати 
грецького філософа Аристотеля. 

Якість фактично розглядалася Аристотелем у наступних значеннях: як 
видова відмінність сутності; як характеристика станів сутності; як властивість 
речі.  

У першому значенні якість є те, завдяки чому предмет називається таким-
то. У роботі «Метафізика» Аристотель відзначає, що «якістю, з одного боку, 
називається видова відмінність сутності, як, наприклад, людина є деяка якісно 
визначена тварина двонога, а кінь – чотиринога; і коло – деяка якісно певна 
фігура без кутів» [4, c. 73]. Таке визначення свідчить про необхідність якісно 
розрізняти предмети. У другому значенні Аристотель якістю називав «стан 
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сутностей, що перебувають у русі, наприклад теплота і холод, білизна і 
чорнота, тяжкість і легкість і інші визначення» [4, c. 75]. У цьому трактуванні 
проявляється мінливість якості, його здатність до перетворення, бо стани і 
властивості предметів можуть змінюватися і переходити один в одного.  

У роботі «Категорії» Аристотель, продовжуючи досліджувати категорію 
«якість», пише, що про «подібних і несхожих йдеться тільки по відношенню до 
якостей. Один предмет не є подібним з іншим... Тому відмітною ознакою якості 
можна вважати ту обставину, що про подібні і несхожі йдеться тільки лише в 
застосуванні до неї» [5, с. 158]. У даному випадку вказується, що предмети 
розрізняються якістю, сукупністю певних властивостей. Аристотель заклав 
основи предметного розуміння якості, яке на багато століть визначило 
подальший розвиток думки в цьому напрямку.  

Ідея системного розуміння якості належить німецькому філософу            
Г. Гегелю, який вважав, що «щось, завдяки своїй якості, є те, що воно є, і, 
втрачаючи свою якість, перестає бути тим, чим воно є» [7, с. 132]. У його 
філософській системі вихідними логічними моментами буття виступають 
якість, кількість і міра. Г. Гегель підкреслював, що «якість є в першу чергу 
тотожна з буттям безпосередня визначеність. Кількість є, навпаки, зовнішня 
буттю байдужа для нього визначеність...» [7, с. 132]. Г. Гегель вказує, що 
об’єктивне буття володіє як якісними так і кількісними характеристиками, ці 
категорії взаємопов’язані між собою, тобто, якщо в силу обставин кількість 
продукції зменшиться (збільшиться), то це призведе і до зменшення 
(збільшення) витрат, що були понесені на її виробництво без витрат для 
визначеної нею споживчою вартістю. Якщо ж зміняться якісні властивості 
певного об’єкта, то це може спровокувати брак у виробництві, що, в свою 
чергу, призведе до збільшення витрат, понесених на виправлення браку, або ж 
заміну продукції, тобто зменшення якісних властивостей характеризується 
додатковими витратами на виробництво даної продукції. Реалізація неякісної 
продукції супроводжується збільшенням не тільки витрат на виправлення 
браку, але й також витрат в частині недоотриманого доходу. Тобто, при 
реалізації недоброякісної продукції підприємство втрачає свої позиції на ринку 
та зменшує вартість торгової марки, що в свою чергу позначиться на рівні 
показника економічної доданої вартості.  

Певний внесок в пізнання категорії «якість» внесли і представники 
діалектичного матеріалізму. Ф. Енгельсу належить думка про те, що в природі і 
суспільстві існують не якості, а речі і явища, що володіють якостями, і при 
тому нескінченно багатьма якостями. Якість внутрішньо властива предмету і не 
існує поза ним. Марксистська діалектика розглядала якісну визначеність 
предметів і явищ з точки зору суспільної практики, з урахуванням можливості 
їх пізнання і використання суспільством. Суспільно корисним міг вважатися 
лише той продукт, який, володіючи певними споживчими властивостями, 
задовольняє суспільну потребу. «Пропонований продукт, писав К. Маркс, 
вказуючи на цей суттєвий момент, корисний не сам по собі. Його корисність 
встановлюється споживачем. І тільки в споживанні продукт стає продуктом» [8, 
c. 547].  
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Таким чином, сутність філософського розуміння якості, відображає якість 
як істотну визначеність предмета, в силу якої він є даним, а не іншим 
предметом. У природі і суспільстві все знаходиться в постійному русі, 
розвитку, завжди щось відмирає і виникає. Але з цього не випливає, що 
предмети, явища не мають певної форми існування, що вони нестійкі, їх якісна 
визначеність і є те, що робить їх стійкими, що розмежовує предмети і створює 
конкретне різноманіття природи. 

Необхідно відзначити, що розуміння філософської сутності категорії 
«якість» служить основою сучасних досліджень проблеми якості в її 
глобальному масштабі. 

Виникнення функціонального розуміння якості на початку XX ст. було 
пов’язане з економічними процесами і зумовило вираз якісних характеристик 
через кількісні параметри. До кінця століття наука зробила перехід від 
парадигми механістичності, для якої було характерно уявлення про світ як про 
механізм, а про якість – як про набір речових характеристик, до парадигми 
організованості, а з нею і до поняття інтегральної, загальної якості, що 
базується на багатоаспектності даної категорії. Об’єктом дослідження і 
управління стає не тільки якість матеріальних об’єктів, але і якість послуг, 
суспільних благ.  

Термінологія, як результат наукових досліджень, завжди перебуває в 
розвитку, її стан на конкретний момент обов’язково фіксується стандартом. У 
1986 році міжнародною організацією із стандартизації (ISO 8402-86) було 
сформульовано термін для всіх галузей бізнесу і промисловості «якість – це 
сукупність властивостей та характеристик продукції чи послуги, які придають 
їм спроможність задовольнити обумовлені чи припустимі потреби» [1]. У 1994 
році термінологію було уточнено. Відповідно до ДСТУ 3230-95 та ISO 9000-
2001 «якість – це сукупність характеристик об’єкта, які стосуються його 
здатності задовольнити встановлені та передбачені потреби» [1, c. 4]. Із 
визначення терміна «якість», даного в попередньому стандарті, був 
виключений термін «властивість». Термін «характеристика» більш точно 
відбиває суть «якості». У визначенні терміна «якість» вказується не просто на 
характеристики об’єкта, а тільки на ті з них, які здатні задовольняти потреби, 
хоча здатність задовольняти потреби, було б вірніше відносити не до сутності 
якості, а до її рівня. 

Надалі розглянутий стандарт був допрацьований, включений у стандарт 
ISO 9000-2000, прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 9000-2001, за яким «якість – 
це ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги» [2, 
c 6]. Таке пояснення характеризує у визначеній мірі рівень якості, тобто 
підвищення ступеня задоволення (відповідності) вимог характеризує більш 
високий рівень якості. 

Сучасні іноземні науковці, які займаються проблемами управління 
якістю, дають такі визначення категорії «якість» (табл. 1). 

Вітчизняні вчені та фахівці, що займаються проблемою якості в різних її 
аспектах, зверталися і продовжують звертатися до трактування поняття 
«якість» (табл. 2).  
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Таблиця 1 
Існуючі підходи іноземних науковців до трактування поняття «якість»  

[12, c. 20] 
Автор Зміст категорії 

Дж. Джуран  Якість – це зовнішнє та внутрішнє задоволення споживача.  
К. Ісікава Якість – це властивість, що реально задовольняє споживачів.  

А. Фейгенбаум 
Якість – це загальна сукупність технічних, технологічних та експлуатаційних 
характеристик виробу або послуги, за допомогою яких виріб або послуга буде 
відповідати вимогам споживача при експлуатації. 

Дж. Харингтон 
Якість – це задоволення очікувань споживача за ціну, яку він собі може 
дозволити, коли у нього виникає потреба. 

У. Шухарт 
Якість – це відмінність між предметами, а також диференціація за ознакою 
«хороший-поганий». 

 
Таблиця 2  

Існуючі підходи вітчизняних науковців до трактування поняття «якість» 
Автор Зміст категорії 

Азгальдов Г.Г.  
[3, c. 25] 

Якість – це складна властивість, що представляє собою сукупність всіх тих і 
тільки тих властивостей, які характеризують одержувані при споживанні 
об’єкта результати (як бажані, позитивні, так і небажані, негативні). 

Варжапетян А.Г. та інші 
[6, с. 7] 

Якість – це ступінь, з яким сукупність власних характеристик об’єкта виконує 
вимоги. 

Карпенко Є.М. 
[9, c. 7] 

Під якістю об’єкта слід розуміти сукупність його основних корисних 
властивостей, що забезпечують задоволення певних потреб користувача при 
застосуванні цього об’єкта за цільовим призначенням. 

Ламоткин С.А. 
[10, с. 11] 

Якість – це сукупність характеристик об’єкту, що відносяться до його здатності 
задовольняти встановлені або передбачувані потреби. 

Немогай Н.В.,  
Бонцевич Н.В., 
Садовський В.В. 
[11, с. 16] 

Якість – це сукупність властивостей і характеристик об’єкту, рівень або варіант 
яких формується виробниками (постачальниками) при його створенні в цілях 
задоволення встановлених (або передбачуваних) потреб. 

Сицко В.Є.  
[14, с. 8] 

Якість – це комплексне інтегруюче поняття всіх сторін продуктивної 
діяльності, направленої на задоволення багатообразних потреб суспільства і 
кожної людини. 

Стародубцев В.А. 
[13, с. 34] 

Для кожної окремої людини або організації, що використовує продукцію й 
послуги, якість – категорія споживча. Але для економіки країни, регіону або 
підприємства – це категорія соціально-економічна, … навіть – стратегічна. 

 
Отже, аналізуючи табл. 1 та 2, можна побачити, що існує значна кількість 

підходів до трактування поняття «якість», яку можна розглядати в різних 
аспектах: 

- якість як абсолютна оцінка, визнається за всіма ознака як 
безкомпромісна відповідність стандартам. Завдяки зусиллям реклами 
створюється враження, що деякі товари або послуги мають абсолютну якість, 
проте досконалість – категорія абстрактна і суб’єктивна, її сприйняття може 
значно відрізнятися. Тому це визначення якості не може бути покладено в 
основу оцінки або вимірювання властивостей продукції або послуг. 

- якість як властивість продукції (послуг), тобто служить похідною від 
будь-якого вимірного кількісного параметра продукту (послуги) (чим більше 
параметр, тим вища якість). Однак подібне визначення занадто вузьке, так як 
воно не відображає корисність продукції (послуги) для споживача. 
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- якість як відповідність призначенню, тобто здатність продукту або 
послуги виконувати свої функції. Однак подібне визначення не включає 
фактори впливу на виконання функцій. 

- якість як відповідність вартості, тобто співвідношення корисності і ціни 
продукту (послуги). Якісним є продукт (послуга), який за своїми корисними 
властивостями відповідає продуктам конкурентів, але продається дешевше або 
перевершує за своїми характеристиками аналогічні товари при рівній ціні. Цей 
підхід ставить перед виробниками мету пошуку балансу між вдосконаленням 
споживчих властивостей продукції (послуги) і зниженням витрат по її 
виробництву та реалізації (наданню). 

- якість як відповідність стандартам, тобто як відповідність технічним 
стандартам та умовам, що включає цільові і допустимі значення тих чи інших 
параметрів продукції або послуг. Водночас технічні стандарти і умови 
безцільні, якщо вони не відповідають вимогам споживачів. 

- якість як ступінь задоволення запитів споживачів, тобто очікування і 
запити споживачів, є закономірним підходом. 

Отже, можна визначити, що якість як економічна категорія відображає 
сукупність властивостей продукції (послуг), що зумовлюють ступінь їх 
придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. 

Роблячи спробу дати власне визначення найбільш складній і поширеній 
соціально-економічній категорії «якість», з огляду на існуючі погляди, можна 
зазначити, що це сукупність визначених стандартами та очікуваних 
споживачем властивостей, які відображають споживчі, конкурентні, економічні 
характеристики, що відповідають сучасному рівню розвитку техніки і 
технології, попиту та пропозиції, форм ринкових зв’язків, спрямованих на 
задоволення наявних і можливих потреб у відповідності з ціною. 

Таким чином, якість являє собою системну, багаторівневу категорію, що 
відображає здатність задовольняти потреби, досягаючи при цьому стійкого 
розвитку в постійно мінливих конкурентних умовах. 
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Наведено проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні. Дано визначення комунікаційної 

політики підприємства і маркетинговим комунікаціям. Визначено найбільш ефективні засоби маркетингових 
комунікацій підприємств-виробників органічної продукції. Запропоновано процес планування і реалізації 
маркетингових комунікацій виробників органічних продуктів харчування на ринку України.  
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Given the problems of development of the market for organic products in Ukraine. The definition of the 

communication policy of the company and marketing communications. The most effective means of marketing 
communications companies producing organic products. Proposed by the planning and implementation of marketing 
communications producers of organic food in the Ukrainian market.  

Key words: marketing, communication policy, marketing communications, organic products, the enterprise, 
market. 
 

Розвиток ринку органічних продуктів харчування в Україні, специфіка 
діяльності підприємств-виробників екологічно чистої продукції, необхідність 
збільшення попиту та пропозиції екопродукції обумовлюють об’єктивну 
необхідність активного впровадження маркетингу, застосування його 
інструментів, методів та засобів в діяльності підприємств. Значну роль в 
забезпеченні конкурентних переваг, ефективного розвитку і функціонування 
підприємств на споживчому ринку в сучасних умовах відведено одному із 
основних засобів комплексу маркетингу, а саме маркетинговим комунікаціям. 

В умовах розвитку та формування ринку органічної продукції виникає 
необхідність вирішення значної кількості теоретичних та практичних проблем. 
Однією з них є проблема формування ефективної маркетингової комунікаційної 
політики підприємств-виробників органічної продукції – як 
сільськогосподарської, так і переробної галузей. Маркетингова комунікаційна 
політика є однією з головних умов ефективної діяльності підприємства, 
здобуття конкурентних переваг, збільшення частки ринку, формування 
позитивного іміджу і суттєвих чинників підвищення рівня доходу як окремого 
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підприємства, так і галузі в цілому. Маркетингові комунікації відносяться до 
нецінових форм конкуренції, відіграють досить важливу роль у системі 
управління і прийнятті управлінських рішень, і від того, наскільки гнучкими й 
ефективними вони виявляться, залежить ефективність діяльності кожного 
підприємства-виробника органічної продукції в сучасних умовах розвитку.  

Проблематиці формування маркетингової комунікаційної політики та 
використання маркетингових комунікацій  присвячено значну кількість праць 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Окремі проблеми формування 
комунікативної політики підприємства досліджували Мозер К., Дойль П., 
Бернет Дж., Моріарті С., Леві М., Вейтц Б., Синяєва І., Маслова Т., Прохорова 
Т., Гронь А. та ін. Розгляду маркетингових комунікацій як ресурсу присвячено 
роботи Павленко А., Войчак А., Приймак Т., Голубкової О. та ін.. Особливості 
організації та розвитку комунікативної політики розглянуто в працях Лук’янець 
Т., Лемана Р., Леві М., Вейтц Б., Бланка І., Мазаракі А., Ушакової Н. та інших.  

Разом з тим, вивчення наукових праць свідчить про недостатність 
науково-методичних розробок та практичних рекомендацій з питань, 
пов’язаних з формуванням ефективної комунікаційної політики і комплексу 
маркетингових комунікацій саме підприємств-виробників органічної продукції, 
що в умовах формування та розвитку ринку є досить важливим та актуальним.   

Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень та 
розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування маркетингової 
комунікаційної політики, визначення процесу планування і реалізації 
маркетингових комунікацій виробників органічних продуктів харчування в 
Україні.   

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної продукції, 
її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів 
щодо розвитку власного органічного виробництва. Держава займає двадцять 
перше місце світових країн-лідерів органічного руху, площа сертифікованих 
сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної 
органічної продукції, складає більше чверті мільйона гектарів. В 2012 р. було 
сертифіковані 164 органічних господарства, загальна площа сертифікованих 
органічних земель склала 272850 га. Більшість органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, 
Львівській, Тернопільській, Житомирській областях [1]. 

За дослідженнями FiBL та IFOAM в Україні сертифіковано 16 видів 
органічних продуктів: крупи зернових і зернобобових культур, олійні, овочі, 
кавуни, дині, гарбузи, фрукти, ягоди, виноград, ефірні олійні культури, м'ясо, 
молоко, гриби, горіхи і мед. До сертифікованих продуктів переробки включено: 
зерна, пластівці, джеми, сиропи, соки, масла, борошно і консервовані овочі. 
Основними каналами збуту для органічних продуктів є спеціалізовані відділи 
супермаркетів і невеликих магазинів. Зважаючи на зростання попиту, 
збільшується кількість місць, де можна придбати натуральну й органічну 
продукцію. Всього в Україні існує близько 150 таких магазинів. Купити 
органічні продукти можна в мережах магазинів Органік Ера, Натур Бутік, 
Сільпо (FozzyGroup), Delight, Еко-Шик, Goodwine, Pareco, METRO, Чумацьких 
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Шлях, МегаМаркет, Billa, Фуршет, Glossary Organic Products та інші. Більшість 
точок продажу знаходяться у великих містах – Києві, Львові, Івано-
Франківську, Донецьку, Кіровограді (в основному, це невеличкі спеціалізовані 
магазини). Частка сертифікованої органічної продукції в таких магазинах 
варіюється від 10% до максимум 50% [2]. 

Як показують результати досліджень, стримує виробництво та 
перешкоджає ефективному розвитку ринку органічних продуктів харчування в 
Україні ряд проблем, серед яких основними є [2]: 

- недосконале інституційно-правове забезпечення та відсутність державної 
фінансової підтримки; 

- слабка обізнаність виробників щодо специфіки органічного виробництва 
та населення щодо органічної продукції; 

- низький рівень застосування нових підходів до управління діяльністю, 
зокрема маркетингових інструментів, засобів та методів;  

- інноваційна пасивність більшості виробників та управлінських структур; 
- дефіцит сільськогосподарських культур органічного походження; 
- переважання експорту органічної сировини та ін. 

Як показує практика і досвід зарубіжних країн, частково вирішенню 
зазначених проблем сприятиме формування ефективної маркетингової 
комунікаційної політики підприємств-виробників органічної продукції. 
Комунікаційна політика підприємства – це комплекс заходів та засобів, які 
використовуються для інформування, переконання, нагадування та формування 
поглядів споживача щодо товару, а також формування іміджу підприємства на 
ринку. Такими засобами є маркетингові комунікації, організація і проведення 
яких справляє позитивний вплив на діяльність підприємства, формує погляди і 
ставлення споживачів до продукції, забезпечує конкурентні переваги та стійке 
становище підприємства на ринку, а також завдяки яким продукція ефективно 
просувається на ринку від виробника до споживача. Маркетингові комунікації – 
це процес обміну інформацією між людьми з метою встановлення і підтримки 
ділових відносин в процесі створення і обміну товарами. Маркетингові 
комунікації, їх формування і розвиток є основним елементом комунікативної 
політики фірми [3, с. 15]. 

Для ефективного функціонування на ринку органічної продукції в Україні 
в сучасних умовах підприємствам доцільно використовувати наступні засоби 
маркетингових комунікацій: рекламу на телебаченні та в місцях продажу 
продукції; заходи стимулювання продажів продукції, зокрема дегустації; паблік 
рілейшнз; персональний продаж; прямий маркетинг, зокрема створення веб-
сайтів підприємств та продаж продукції через Інтернет, телемаркетинг, продаж 
продукції по каталогах; участь у виставках та ярмарках; спонсоринг. Вибір та 
використання окремих із них залежить від цілей підприємства, виду продукції, 
що виробляється, поведінки споживачів, характеристики, особливостей 
сегмента ринку та можливостей підприємства. Сукупність таких засобів буде 
складати комплекс маркетингових комунікацій підприємства. 

В середині 90-х років ХХ ст.. в межах сучасної теорії маркетингу 
сформульовано поняття «інтегровані маркетингові комунікації», під якими 
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розуміють взаємодію окремих засобів комплексу комунікацій, при якому 
кожний із них повинен бути інтегрований з іншими інструментами маркетингу 
і підкріплений ними для отримання синергетичного ефекту [4, с. 7]. Таким 
чином, інтегровані маркетингові комунікації – це оптимальне поєднання та 
використання в сукупності узгоджених між собою різних засобів 
маркетингових комунікацій з метою максимізації ефективності просування 
товарів на ринку. Інтегровані маркетингові комунікації є стратегічно 
важливими для вітчизняних підприємств-виробників органічної продукції, 
оскільки їх застосування – це один з найлегших і найпростіших шляхів 
максимізувати окупність інвестицій в маркетинг і просування продукції на 
ринку. Крім того, реалізація інтегрованих маркетингових комунікацій 
дозволить одночасно вирішити дві важливі проблеми: просування продукції на 
ринку з використанням різних засобів маркетингових комунікацій, які 
скоординовані між собою та не суперечать один одному; досягнення 
максимальної ефективності просування продукції завдяки оптимальній 
комбінації різних засобів маркетингових комунікацій. 

Процес планування та реалізації маркетингових комунікацій в теорії, 
зазвичай, складається з п’яти-шести послідовних етапів. Для підприємств-
виробників органічної продукції наведено розширену схему формування та 
здійснення маркетингових комунікацій, оскільки виробництво органічної 
продукції в Україні новий і досить специфічний вид діяльності, ринок 
органічної продукції не сформований і знаходиться на початковій стадії 
розвитку, а також наявна незначна кількість досліджень даного ринку. 
Відповідно, на практиці кожного окремого підприємства їх кількість та 
послідовність може змінюватись залежно від ринкового середовища, сфери 
діяльності, наявних ресурсних можливостей та інших факторів. 

Процес формування і реалізації маркетингових комунікацій підприємств-
виробників органічних продуктів харчування наступний: 

 Етап 1: дослідження та оцінка ринкового середовища (кон’юнктури 
ринку, поведінки споживачів, діяльності конкурентів тощо); 

Етап 2: формування мети і завдань маркетингових комунікацій 
(поінформованість споживачів про органічну продукцію, формування поглядів 
та ставлення споживачів до органічної продукції, збільшення обсягів продажу 
продукції, зростання частки ринку тощо); 

Етап 3: визначення цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції 
(наявні, потенційні покупці, особи, які приймають рішення про покупку і які 
впливають на прийняття рішень, стан купівельної готовності споживачів тощо); 

Етап 4: розробка творчої стратегії і тактики (позиціювання продуктів, 
визначення властивостей продуктів, які впливають на створення споживчої 
цінності продукту, визначення ідеї комунікативних звернень тощо); 

Етап 5: створення комунікаційного звернення (вибір рекламної моделі, 
розробка змісту комунікативного звернення, джерела звернення тощо); 

Етап 6: вибір каналу маркетингових комунікацій (особисті, неособисті 
канали передавання комунікативного звернення, інтер’єр тощо); 
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Етап 7: формування бюджету маркетингових комунікацій (методи 
розрахунку бюджету – на підставі цілей і завдань, у відсотках від обсягу 
продажу, залежно від наявних коштів, з розрахунку на одиницю продукції, 
конкурентного паритету); 

Етап 8: реалізація маркетингових комунікацій і їх контроль (безпосереднє 
проведення заходів, здійснення маркетингових комунікацій в певному місці, в 
певний час, контроль їх проведення, витрат на їх проведення тощо); 

Етап 9: оцінювання ефективності результатів маркетингових комунікацій 
(порівняльний аналіз витрат і вигод, визначення відповідних показників та 
розрахунок економічних і соціально-психологічних наслідків використання 
маркетингових комунікацій в цілому та кожного окремого засобу зокрема).  

Для забезпечення ефективності маркетингової комунікаційної політики 
підприємств-виробників органічних продуктів харчування необхідно 
досліджувати та аналізувати фактори ринкового середовища, які впливають на 
зростання обсягів продажу продукції, формують рівень знань, 
поінформованості, пізнання, споживчі переваги споживачів через 
інформування, нагадування, переконання і створення певного образу. 
Головними факторами ефективності комунікаційної політики в діяльності 
підприємств-виробників органічної продукції має бути оцінка ринкового 
потенціалу, визначення і оцінка впливу товарного, цінового, збутового 
потенціалу на комунікативну роботу підприємства, визначення рівня розвитку 
соціально-корпоративної відповідальності і культури підприємства, 
забезпечення високої якості обслуговування тощо.  

З розвитком маркетингових комунікацій формується комунікаційний 
потенціал – невід’ємна частина потенціалу підприємства, яка являє собою його 
сукупну спроможність забезпечувати конкурентоспроможність, стійкі 
конкурентні переваги і позиції на ринку та позитивний імідж. Використання 
виробниками органічних продуктів маркетингових комунікацій має 
реалізовуватися в комплексі управлінських рішень, завдяки яким будуть 
досягненні максимальні результати господарської діяльності.  

Реалізація маркетингових комунікацій має конкретні переваги для будь-
якого підприємства – в кінцевому рахунку завжди вдається збільшити обсяги 
продажу продукції і отримати запланований прибуток, досягти «чистоти» 
комунікаційного каналу в результаті прориву бар’єрів і перешкод, що існують в 
ринковому середовищі. Тому зусилля підприємств-виробників органічної 
продукції в Україні в сучасних умовах доцільно спрямовувати на формування 
ефективної маркетингової комунікаційної політики та розробку комунікаційних 
програм, основними компонентами яких мають бути інформаційні технології. 
Значно полегшить роботу в даному напрямку використання науково-
методичних підходів, дотримання яких забезпечать значний економічний ефект 
і призведе до підвищення рівня ефективності діяльності підприємств та 
розвитку ринку органічних продуктів харчування в Україні. 
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У сучасних ринкових умовах господарювання, що характеризуються 

нестабільністю зовнішнього середовища, проблема оцінки ефективності, як 
кінцевого результату функціонування суб'єктів підприємництва, набуває 
найбільш актуальне значення. Це обумовлено тим, що результат реалізації 
конкретного управлінського рішення, повинен принести ефект, в іншому 
випадку, підприємство може збанкрутувати. Наявні методики оцінки 
ефективності діяльності найбільш придатні для використання в умовах 
стабільної економіки, оскільки вони не завжди враховують вплив факторів 
мікро-  і макросередовища на діяльність суб'єктів господарювання. Виходячи з 
цього, необхідно вдосконалювати існуючі методи оцінки з метою прийняття 
правильних управлінських рішень для досягнення умов виживання 
підприємства на ринку, фінансової стійкості, придбання конкурентних переваг 
та підвищення ефективності функціонування в цілому. 

Різні методи оцінки ефективності функціонування підприємств знайшли 
своє відображення в роботах вітчизняних вчених: А.А.Вороніна, А.В. 
Єфремова, Н.В. Каткової, а також зарубіжних авторів: Р. Каплана і Д. Нортона, 
К.Р. Марганія, З.В. Вдовенко. Однак динамічні зміни, які відбуваються в 
економіці нашої країни, вимагають постійного перегляду і переосмислення 
теорії та методології для забезпечення об'єктивності результатів оцінки 
ефективності. Тому метою дослідження є виявлення особливостей методів 
оцінки ефективності функціонування промислових підприємств. 
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Метою діяльності будь-якого промислового підприємства є випуск певної 
продукції (виконання робіт, надання послуг) встановленого обсягу та якості, у 
визначені терміни. Однак при встановленні масштабів виробництва слід 
виходити не тільки з народногосподарських і індивідуальних потреб у даній 
продукції, а і з завдання досягнення максимального рівня економічної 
ефективності даного виду продукції, і оцінювати якість роботи промислового 
підприємства слід насамперед за допомогою визначення економічної 
ефективності виробленої продукції. 

Результативність, економічна доцільність функціонування комерційної 
організації вимірюються абсолютними і відносними показниками. У зв'язку з 
цим розрізняють показники економічного ефекту та економічної ефективності. 

У загальному вигляді ефект (від слова «еffectus» - виконання, дія) являє 
собою результат, наслідок яких-небудь причин, дій. Ефективність виробництва 
характеризує його результативність, яка знаходить своє вираження у зростанні 
добробуту населення країни. Для з'ясування сутності економічної ефективності 
виробництва, визначення її критерію та показників необхідно розрізняти зміст 
понять «ефективність» і «ефект» [5, с.10]. 

Ефект - абсолютна величина, що позначає результат якого процесу. Під 
економічним ефектом розуміється результат людської праці, спрямованого на 
виробництво матеріальних благ. Але як би не був важливий результат, 
необхідно ще знати якою ціною, якими витратами він досягнутий. Один і той 
же ефект може бути отриманий різними способами, з різними витратами, і, 
навпаки, однакові витрати можуть дати різні результати. Необхідно порівняння 
результатів з витратами. Сумірність ефекту і витрат на його досягнення - 
основа економічної ефективності. Тому, крім абсолютної величини ефекту, 
необхідно знати і його відносну величину, що отримується зіставленням однієї 
абсолютної величини (ефекту) з іншою абсолютною величиною («витратами»). 
Отже, ефективність виражає ступінь ефекту, оскільки будь-який ефект вимагає 
витрат. 

Ефективність управління являє собою відносну характеристику 
результативності діяльності конкретної керуючої підсистеми, яка 
відображається в різних показниках об'єкта управління і власне в управлінській 
діяльності (суб'єкта управління), причому ці показники мають як кількісні, так і 
якісні характеристики.  

Будь-які зміни в організації, що проводилися підприємцем або апаратом 
управління, повинні відповідати її конкретним цілям, досягнення яких 
зумовлює ефективність роботи організації. Найбільш поширеними цілями 
підприємницької діяльності вважаються розмір прибутку, розмір бізнесу 
(продаж), стійке зростання прибутку, визнана споживачами висока якість 
продукції та інші, які характеризують результативність і ефективність. 

Основними поняттями ефективності управління є: ефективність праці 
працівників апарату управління; ефективність процесу управління (функцій, 
комунікацій, вироблення та реалізації управлінського рішення); ефективність 
системи управління (з урахуванням ієрархії управління); ефективність 
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механізму управління (структурно-функціонального, фінансового, 
виробничого, маркетингового та ін.) 

Оцінка ефективності підприємницької діяльності може здійснюватися за 
різні календарні відрізки часу (місяць, квартал, рік). Динаміка цих показників, а 
також зіставлення з аналогічними даними однорідних підприємств, що 
працюють у подібних природо-географічних умовах, дозволяють зробити 
висновок про ефективність роботи підприємця. 

Ефективність роботи підприємця має менше різночитань у визначенні її 
величини, оскільки результати праці підприємця більш тісно пов'язані з 
результатами діяльності створеної ним організації. Тому ефективність 
підприємництва як цілеспрямованої діяльності характеризує доцільність 
використання коштів для досягнення поставленої перед організацією мети.  

Вивчення та облік результатів торгово-господарської діяльності 
підприємства, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між використаними 
ресурсами і отриманими результатами створюють основу для науково 
обгрунтованого передбачення його стану в майбутньому при плануванні та 
прогнозуванні. 

Основна мета оцінки ефективності діяльності промислового підприємства 
- на основі всебічного аналізу розробити рекомендації з поліпшення діяльності 
підприємства і підвищення ефективності його роботи. 

Виходячи з поставленої мети і огляду існуючих методологічних підходів 
до постановки завдань того чи іншого дослідження, можна сформулювати такі 
завдання оцінки ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах: 

1) об'єктивне і всебічне дослідження об'єкта оцінки; 
2) визначення економічної ефективності використання окремих видів 

ресурсів; 
3) комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства, з побудовою 

узагальнюючої системи показників ефективності діяльності; 
4) виявлення і вимір внутрішніх і зовнішніх резервів підвищення 

ефективності функціонування аналізованого об'єкта; 
5) розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства [2, с.43].  
Особливість оцінки ефективності полягає у процедурі оцінки 

ефективності діяльності промислового підприємства. Вона, як і послідовність 
проведення будь-якого аналітичного дослідження, включає три основних етапи: 
підготовчий, основний і заключний (рис. 1). Оцінка ефективності базується на 
показниках, що порівнюють результати роботи підприємства з ресурсами або 
витратами, використовуваними для їх досягнення. Тому всебічне вивчення 
основних результатів діяльності та стану ресурсів аналізованого 
господарюючого суб'єкта є необхідною умовою розрахунку і аналізу показників 
ефективності його функціонування (блок 2). З метою оцінки ефективності 
необхідне проведення комплексного аналізу формування таких основних 
результативних показників діяльності, як товарообіг, витрати, доходи, 
прибуток, а також показників, що характеризують стан ресурсів підприємства: 
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чисельність і структура трудових ресурсів, динаміка вартості і складу основних 
фондів і оборотних коштів підприємства і інше [6, с.62]. 

Визначення цілі здійснення оцінки 
Постановка основних завдань дослідження 
Вибір об’єкта і предмета дослідження 

Розробка програми проведення оцінки ефективності діяльності 
Встановлення строків виконання робіт 

Визначення виконавців проведення дослідження і розподіл функцій між ними 
Вибір методів і прийомів проведення оцінки ефективності діяльності 

підприємства 
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Рис. 1. Блок-схема оцінки ефективності діяльності промислового підприємства 
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3 блок Аналіз показників ефективності використання ресурсів 
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2 блок Визначення рекомендацій з підвищення ефективності 

розробка заходів з усунення виявлених недоліків 
та використанню наявних резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства  

контроль за виконанням розроблених 
заходів 
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За своїм змістом і завданням оцінка ефективності функціонування 
промислових підприємств практично не відрізняється від оцінки в інших 
галузях національної економіки, проте є деякі особливості в методиці її 
проведення, які обумовлені специфікою функціонування цієї галузі економіки: 

1) у сфері управління виробництвом продукції: складність і динамічність 
виробничих процесів; високий рівень зносу основних засобів; висока 
енергоємність продукції, виробленої промисловими підприємствами; 
недостатня укомплектованість виробництва ефективним високопродуктивним 
сучасним обладнанням, інструментом, сучасними приладами, системою 
контролю і діагностики; швидке моральне старіння деяких видів 
машинобудівної продукції, низька її якість; низький і не контрольований рівень 
механізації та автоматизації виробництва; відсутність уніфікованої дієвої 
системи організації технологічного процесу і управління на підприємствах; 

2) у сфері управління фінансовою діяльністю підприємства: погіршення 
фінансових результатів діяльності українських підприємств, зниження 
платоспроможності підприємств; відсутність можливостей модернізації 
обладнання (відсутність власних джерел фінансування); недолік великих 
інвестиційно-привабливих підприємств; 

3) у сфері впливу ринку фінансових послуг: дефіцит зовнішніх джерел 
фінансування промислових підприємств; погіршення умов кредитування, 
висока вартість позикових фінансових ресурсів (позичкового капіталу); 
підвищення валютних ризиків і невизначеності, зумовленої девальваційними 
очікуваннями; недолік інвесторів; нерозвиненість ринку цінних паперів в 
Україні, їх низька ліквідність; 

4) у сфері впливу ринкових факторів: експортоорієнтована модель 
розвитку промислових підприємств (залежність від кон'юнктури зовнішніх 
ринків; нерозвиненість внутрішнього ринку); вузька спеціалізація зовнішньої 
торгівлі України, викликана низьким рівнем диверсифікації товарної та 
географічної структури експорту;  

5) у сфері впливу інституційних факторів: незавершеність економічних 
реформ в Україні; нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні, 
її відносин з країнами-споживачами продукції; недосконалість податкової 
політики та забезпечення економічного розвитку; неефективність державного 
управління конкурентоспроможністю (стійким розвитком) промислових 
підприємств; заморожування програм модернізації промислових підприємств 
[1, с.5]. 

Перераховані вище особливості розвитку промислових підприємств 
свідчать про наявність великої кількості як внутрішніх, так і зовнішніх проблем 
у діяльності промислових підприємств, які накопичувалися протягом багатьох 
років. В даний час необхідним є формування напрямків, що сприяють 
ефективному функціонуванню та розвитку промислових підприємств. В якості 
таких напрямків можна виділити заходи щодо  підвищення науково-технічного 
рівня технологічної бази промислових підприємств і технологічних процесів до 
рівня кращих світових стандартів; підвищення рівня автоматизації та 
комплексної механізації виробництва промислових підприємств; забезпечення 
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оновлення основних засобів підприємств; зниження матеріаломісткості 
виробництва продукції, за рахунок впровадження нового обладнання та 
технологій в заготівельному виробництві, що забезпечить високу точність 
виробництва; зниження енергоємності виробництва продукції, за рахунок, в 
першу чергу, економії матеріалів у заготівельному виробництві; скорочення 
термінів виробництва продукції за рахунок впровадження сучасних технологій 
та обладнання, яке зменшує кількість технологічних операцій і переходів; 
оцінці та здійснення максимальної реалізації потенціалу підприємств через 
якісне функціонування внутрішньої структури та організаційні зміни, що 
забезпечують адаптацію промислового підприємства до впливів зовнішнього 
середовища; забезпечення розвитку виробничо-збутової діяльності 
промислових підприємств і відповідної оцінки ефективності їх функціонування. 
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The work covers the study of information work and its influence on the business activities of enterprises in the 
era of economics based on information and knowledge. A special consideration is given to the specifics of work done by 
information workers that helped to develop a methodic approach to corporate information resource management 
activity. 
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Розглянуто поняття інформаційної роботи та її вплив на діяльність підприємств, що функціонують в 

умовах економіки нової формації. Представлено аналіз специфіки роботи інформаційних робітників та 
запропоновано методичний підхід до управління інформаційними ресурсами на підприємстві. 

Ключові слова: інформаційні ресурси, інформаційна робота, інформаційний робітник, економіка 
інформації та знань. 

 

A stunning development of computer systems and technologies in the last 
quarter of the 20th century added information to the family of clue and strategic 
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economic resources. Information resources became such a powerful and influential 
driver of corporate business activities that they changed forever the way companies 
operate and make profits. There appeared new areas of business that didn`t exist 
before and people became engaged in activities with information resources that 
became known as information work thus becoming information workers. When Peter 
Drucker originally articulated the idea of a “knowledge worker” in 1959, he was 
proposing a classification with the primary goal of describing the work of people who 
applied knowledge directly, and in a unique way, to the tasks assigned to them [1, p. 
115]. One important differentiator of the knowledge worker was that he or she owned 
their means of production — that literally means people have brains, and they bring 
their brains to work. Unlike blue-collar workers who do not own the factory 
equipment, they use to produce products, knowledge workers own the knowledge and 
skills they apply to create value. Some use the term knowledge worker as a synonym 
for professional, which now accounts for roughly twenty-five percent of the 
workforce in industries like financial services, high tech, healthcare, pharmaceuticals, 
and media. Knowledge work, in this now classic definition, is too narrow to define 
the type of work that have evolved over the last thirty years. 

As computing technology infused into organizations, it became a new tool for 
understanding an organization’s data. In many cases, it did little more than 
consolidate data, and make the data more presentable to knowledge workers. Over 
time, though, computer programming became more sophisticated. Some of the 
knowledge of knowledge workers found its way into computer programs and 
computers became more capable of applying knowledge to data without human 
intervention. This development started to spread knowledge through the organization, 
but usually in very limited, and very specific ways. This was the first instance of 
information work: people without fundamental knowledge were able to apply the 
knowledge of others to data, and act on those insights without a direct connection or 
consultation with the holder of the knowledge. 

The application of computing power to data was also becoming more 
accessible, as programs developed that allowed non-computer specialists, usually 
knowledge workers, to create documents and databases that codified their knowledge. 
As these applications were shared, they too added to the disbursement of knowledge 
throughout organizations, but specialized knowledge remained far from pervasive. 
Knowledge work had expanded from those who knew personally, to those who could 
leverage knowledge embedded in computer systems. 

As the personal computing revolution took hold, it became apparent that work 
itself was changing. The percentage of people working with data was increasing, and 
was no longer limited to the creation, collection and forwarding of that information to 
“knowledge workers.” Data was staying local and being used to help workers of all 
types make better decisions about their work product, in real-time. These workers did 
not have throngs of knowledge workers to send their work to for interpretation and 
augmentation, but rather used the knowledge that was now embedded in software to 
filter, organize and garner insight from the data most relevant to them. These workers 
became known as information workers.  
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An information worker, therefore, is a worker who uses information to assist in 
making decisions or taking actions, or creates information that informs the decisions 
or actions of others [2, p. 134]. 

Let us step back, however, an use manufacturing to explore the evolution of 
information work and its relationship to business operations. It can be argued that 
blue collar workers applied knowledge all the time as well. They just did so in ways 
that increased the value of physical assets rather than information or financial assets. 

If you think about a sheet metal worker, they have very deep knowledge of the 
material they work, and the machines used to shape the material into products or 
components of products. A knowledge worker in a front office would be hard pressed 
to understand the kind of work that takes place in a sheet metal factory, or the 
knowledge required to transform sheet metal into products. The front office worker 
may have clear visibility into the schedule, the costs, the status and other information 
elements of the factory, but they have no specific knowledge of the work being done. 
This represents a two tiered, hierarchical information model for the factory. One layer 
is specific and local, in that the manager and the sheet metal workers understand the 
knowledge required to transform raw materials into products and components. The 
other layer is abstract and represented in a language knowledge workers use to 
understand the factory. They treat the shop floor not as a physical location, but as a 
component of the business’s information model. In this example both of the groups, 
those on the factory floor applying knowledge to material, and those in the factory’s 
front office applying knowledge to schedule and cost control, are knowledge workers, 
and the interplay between their information and information work that they do makes 
them information workers in general. 

Knowledge is specific, and information is general. Both of them use the same 
information about dates, schedules, plans and costs. Updates to status come from the 
factory floor to planners in the front office who can anticipate material shortages, or 
reschedule the factory based on new demand. And the manager of the sheet metal 
shop reacts to the information coming from planners to create his or her daily 
schedule. That is information work. The knowledge work of both remains as well, 
with the planners applying knowledge to optimize factory operations in total, and the 
manager applying knowledge to make sure products are produced with high quality, 
high efficiency in a very safe and well maintained environment. Those specific 
examples of knowledge would rarely be exchanged between the parties, whereas the 
information about scheduling, status and cost, flows freely between the two, even 
though it may be applied in different ways, with different levels of abstraction. 

At a higher level, current efforts to distribute work in a way that reflects 
economies of scale, or to leverage lower cost facilities and labor are the result of 
knowledge work applied at the abstract level of the information model [3, p. 69]. The 
actual work still requires local knowledge. That manufacturing knowledge remains 
consistent and local if it is applied in at this production facility or at another one. The 
more abstract information treats both locations as part of an overall business model 
that represents global production goals, including cost, transportation to various 
markets and other factors. The differentiation between knowledge work and 

 378



information work remain consistent even when the definitions are applied to modern 
global enterprises. 

Like any classification, information work begs for a more granular taxonomy, 
but it is at the highest level of abstraction that the profound implications become 
apparent. Information workers now have access to vastly more data and information 
than even the most astute knowledge worker had three or four decades ago, and they 
have become better consumers of this information. This has precipitated a more 
localized and distributed view of decision making, which has lead to organizations 
that act more like networks, than the previous model that relied on hierarchies 
fashioned on a command-and-control model. 

In fact, it can be argued, that knowledge work as a job classification was a 
reaction to the increasing amounts of data available in organizations, and the lack of 
means to process that information. Information work focuses on a distributed model 
for empowerment and trust that sees the organization as a self-sustaining network 
with information feedback loops that reinforce positive, goal-oriented behavior. 

Information work will become the predominate attribute of most occupations 
as work is transformed by the availability of data, and the ability to better understand 
that data so that local decisions can be better informed. The factory manager has 
more information about the factory, on a number of dimensions, from quality, to 
supplier relationships, than ever before. And front office workers have more 
information about the overall business. This democratization of information has lead 
to networked organizations where decision making is more distributed, and where 
“management” often moves from day-to-day concerns around operational details, to a 
role where they ask deeper questions about direction, vision and values. 

Information work is most meaningful as a transformative idea that has 
profoundly influenced the way most workers perform their jobs, giving them ever 
increasing visibility and insight into the world that affects their jobs, and even greater 
control over how, when and where that work takes place [4, p. 241]. The evolution of 
computing from “factory” data processing with mainframes and mini-computers, to 
personal computers owned by knowledge workers, makes the personal computer an 
extension of human capability. Gardeners and plumbers also own their means of 
production as they arrive at the job site with their trucks and tools. When the 
information worker arrives at work (or works where they arrive) , they turn on their 
computer and unleash the power to communicate, to assist in the analysis of 
information and have instant access to a wide variety of information sources over 
networks. The system acts as an extension of the employee by reflecting the way they 
work in terms of organization of information, book marked and replicated sources 
and various processes and tools the information workers has collected that make him 
or her more effective in the work they do. The information worker can be seen the 
primary means by which the raw material of data is transformed into information so 
that actions, including decisions, can be made using the information as it has been 
interpreted. 

The effects of information work can be seen in four categories or trends which 
are, in many ways, implications from the evolution of work from a local perspective 
with limited knowledge applied specifically, to better informed local knowledge 
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informed by a global context, and every increasing visibility of the connections 
between work, policy and practice, that allows the organization as a whole to make 
better informed decisions. 

The relationship between knowledge and skill was drawn too narrowly in the 
past. Skills were seen as very local and very contextual. One could not broadly apply 
skills, but they could broadly apply knowledge. Information technology has blurred 
that distinction if it existed at all, because even people who focus on the output of a 
single machine can clearly see themselves as part of a larger ecosystem within an 
organization. They feed into upstream processes and are the recipient of downstream 
processes. They are no longer limited by management communication as the sole 
source for information about their job and their organization. Information workers 
may belong to communities of practice, or directly interface with quality system or 
order systems that give them broader insight into how their work affects others. All of 
this means that machine operators, call center operators and others who may appear 
to be limited to a task are now have more information and context to inform their 
choices, and they know more about how their work affects wider processes. This 
should make information workers integral factors in the decision processes of the 
organizations that employ them [5, p. 99]. 

Information workers are best defined by what a person actually does within the 
firm not by limitations and false distinctions of education or placement. Technology 
has provided many workers with the ability to enhance their skills to the point that 
they make much larger contributions to their organizations that they would have in 
the same job twenty years ago. 

If we replace knowledge work with the broader definition of information work, 
organizations must then consider the need to concentrate their productive workforce 
on areas that contribute value or run the risk of a reduced competitive position. In the 
information work economy organizations must understand the information work that 
is important to their success, and optimize their processes, both formal and informal, 
to leverage the people who can transform data into information in order to transform 
those activities into business value. 

The semantics of any classification system can be argued, but the most 
important of classifications in this discussion, is the one from which all others 
proceed: people. People make our businesses what they are. They build customer 
relationships, they mitigate risk and optimize business processes. People may have 
specialized knowledge and apply specialized tools in narrow circumstances, or they 
may have access to diverse and far reaching information sources that they use to gain 
insight into broad business questions. No matter their role, people’s ability to use 
knowledge to transform data into information, and their ability to use software to 
make that process ever more efficient, is the means by which modern organizations 
will succeed. 

People, empowered by software organize information, discern patterns and 
communicate their findings — this places them at the pivotal center of today's work, 
and tomorrows. People are the means by which organization adapt to the changing 
currents of global trade, help minimize the burden of regulation, integrate and 
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leverage technological innovation, meet customer expectations and adapt to shifts in 
the demographics, distribution and attitudes of the workforce itself. 

Information technology has given today’s workers the ability to look beyond 
the confines of their own work and see the relationship between what they do and 
what the organization endeavors to become. This gives the information worker a 
unique ability, compared to workers in the past, to make better informed decisions, 
and take more decisive action. Empowered with the right information and the right 
tools to apply their knowledge effectively, people create the context for the next 
generation of innovations in organizations ranging from civic and national 
governments, to local proprietorships and multi-national enterprises. 
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Для обеспечения конкурентоспособности продукции на стадии её проектирования, предложен подход 
оценки качества работ, входящих в технологическую подготовку производства (ТПП), и в целом качества 
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To ensure the competitiveness of products in its design stage, an approach assessing the quality of works 

included in the technological preparation of production (TPP), and the overall quality of the TPP as an additive utility 
function. 
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В рыночных условиях хозяйствования перед производственными 
предприятиями возникает ряд весьма трудных и неотложных проблем. Для их 
решения необходимо использовать принципы и методы современного 
маркетинга. Реализация концепции маркетинга основывается на изучении 
конкурентоспособности и оценке конкурентоспособности товара. 
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Комплексный подход к проблеме конкурентоспособности продукции 
предполагает всесторонний анализ процесса её формирования, классификацию 
факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности. Исследования, 
проведенные с позиции системного и программно-целевого подхода, позволили 
сделать вывод, что обеспечение в процессе производства показателей качества 
продукции, заложенных в её конструкции, во многом зависит от уровня 
качества технологической подготовки производства (≈ 20%), а, следовательно, 
этим процессом необходимо управлять. В системе управления качеством 
технологической подготовки производства (ТПП) оценка качества является 
одной из главных задач. Цель оценки качества ТПП – обеспечение 
конкурентоспособности продукции, повышение эффективности производства, 
сокращение сроков и затрат на ТПП. Таким образом, необходимо разработать 
методику оценки качества, которая будет направлена на достижение 
поставленной цели. 

Пусть имеется несколько различных работ, входящих в ТПП. Обозначим 
их буквой S. Каждая s-я (S = 1, 2, …, n) работа может быть выполнена 
несколькими способами, т.е. существует ряд альтернативных решений, из 
которых необходимо выбрать то, которое в большей степени удовлетворяет 
поставленной цели. Для обоснованного принятия решения необходимо иметь 
представление о «желаемом»  и «нежелаемом»  результате 
деятельности, а также о количественной шкале "полезности" результатов, 
ограниченной х0 и х*. В общем случае каждый из результатов 

Xx * Xx 0

Xx  может 
представлять собой скаляр или вектор. Ситуация, когда подцели 
рассматриваются как фактор достижения цели, а степень достижения этой цели 
определяется в зависимости от степени достижения каждой из подцелей 
измеряемой собственными критериями, называется многокритериальной. 
Проблема поиска компромиссного решения, которое в наилучшей степени 
удовлетворяет комплексу подцелей, может быть решена в результате синтеза 
функции многокритериальной полезности U, которая даёт возможность 
провести оценку и упорядочение множества альтернатив. Этот подход должен 
гарантировать принадлежность выбранного решения множеству Парето. 

Дальнейшая задача заключается в том, чтобы построить конкретную 
функцию полезности для оценки качества ТПП и разработать методику 
формирования скалярных оценок качества отдельных работ ТПП с целью 
получения количественных оценок возможных способов организации работ, 
входящих в технологическую подготовку производства и ТПП в целом. 

В работе разработана методика формирования скалярных оценок работ 
ТПП, которая включает следующие этапы: 

- определение локальных критериев; 
- установление приоритета критериев; 
- нормализацию критериев; 
- определение вида функции полезности. 
Для определения локальных критериев целесообразно, а иногда даже 

необходимо, учесть мнение компетентных специалистов, хорошо знакомых с 
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вопросами исследования. Из этих специалистов формируется экспертная 
группа. Полученный от экспертов перечень показателей служит основным 
информационным материалом при построении иерархической структурной 
схемы показателей для оценки качества каждой работы.  

Локальные критерии, как правило, имеют различную важность, 
приоритет одного критерия над другим. Для получения основных 
характеристик приоритета, целесообразно использовать математико-
статистические методы экспертных оценок [1]. Масштабы измерения 
локальных критериев чаще всего неодинаковы, следовательно, возникает 
необходимость проводить нормализацию критериев, то есть искусственно 
приводить их к единому масштабу. Существует ряд способов нормализации [2], 
выбрать необходимо тот, который в наибольшей степени соответствует 
характеру задачи. При определении вида функции полезности исследователю 
необходимо проанализировать систему целеобразования, исследовать на 
независимость локальные критерии, при построении функции полезности, 
использовать тесты, приведенные в работе [3, 4], т. е. необходим тщательный 
анализ с учетом конкретных условий. 

Анализируя поставленную задачу, приходим к выводу, что качество ТПП 
тем выше, чем выше качество изготовления каждой работы технологической 
подготовки производства и наоборот. Каждая работа может быть выполнена 
несколькими способами, неравнозначными по своей эффективности. Качество 
выполнения данных работ оценивается рядом показателей, и чем выше эти 
показатели, тем ближе мы к поставленной цели. 

Анализ показывает целесообразность использования аддитивной 
функции полезности, которая позволяет суммировать вклады каждого из 
показателей с точки зрения получения общей полезности. Учитывая то, что 
качество выполнения работ ТПП по разному влияет на качество ТПП в целом, 
необходимо показать приоритет одного критерия над другим, используя 
коэффициенты весомости, тогда аддитивная функция полезности для оценки 
качества ТПП будет выглядеть следующим образом: 
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где - функция полезности для оценки качества ТПП; )( jxU

      - функция полезности для оценки качества S-ой работы; )( j
s xU

      s  - коэффициент весомости для S-ой работы; 
      - j-тый способ организации ТПП. jx

Известно, что любая динамическая система качественно выполняет свои 
функции, пока некоторые её характеристики не выходят за определенные, 
заранее заданные пределы. Задача управляющей системы состоит в разработке 
и реализации таких управляющих воздействий, которые экстремизируют 
выбранный показатель цели. Мерой достижения цели может служить 
показатель, конкретизирующий установленную цель и позволяющий 
периодически измерять степень приближения к заданной цели. 
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В связи с этим, управление качеством ТПП предполагается осуществлять 
следующим образом. На этапе планирования выбирается оптимальное значение 
по принятым критериям, при этом лучшие варианты по каждой работе 
характеризуются максимальными значениями функции полезности Us(хj) maх, а 
конечное планируемое состояние системы (качество ТПП) определяется 
максимальным значением аддитивной функции полезности Us(хj) maх. Так как в 
ходе выполнения работ ТПП не для всех из них возможно осуществление по 
оптимальному варианту в связи с возникающими производственными 
ситуациями, то на этапе учета оценивается реальное состояние системы путём 
определения значений функций полезности, которые характеризуют 
фактически существующую возможность опредёленного способа выполнения 
данной работы Us(хj) реал и фактически возможное качество проведения 
технологической подготовки производства U(хj) реал. 

На этапе регулирования необходимо выбрать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества технологической подготовки 
производства, то есть таких мероприятий, осуществление которых приближает 
реальное состояние управляемого объекта к запланированному. Управляющие 
воздействия могут носить моральный, материальный, организационно-
технический характер. 

Оценка качества является важнейшей функция управления, от точности 
её реализации зависит степень оптимальности принимаемых решений на этапе 
планирования и регулирования ТПП. 
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ПОКАЗНИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 
РЕЙТИНГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
В статті запропоновано та охарактеризовано основні групи показників для оцінювання ефективності 

корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах водного транспорту. Представлено 
стейкхолдерів та визначено поняття корпоративної соціальної відповідальності підприємств водного 
транспорту.  
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The article offered and describes the main groups of indicators for evaluating the effectiveness of corporate 

social responsibility in enterprises of water transport. Submitted by stakeholders and defines the concept of corporate 
social responsibility of enterprises for water transport. 
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Розвиваючись у глобальному середовищі, підприємства водного 
транспорту повинні прагнути у своїй діяльності відповідати міжнародним 
стандартам ведення бізнесу, дотримуватись принципів сталого розвитку та 
корпоративної соціальної відповідальності.  

Підприємства водного транспорту функціонують в оточенні зацікавлених 
внутрішніх та зовнішніх сторін (стейкхолдерів) (рис.1), ефективна взаємодія з 
якими створює сприятливе середовище для існування та розвитку самого 
підприємства. 

 
Рис. 1.  Стейкхолдери підприємств водного транспорту 

 

Взаємодія із зацікавленими сторонами будується на основі корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) підприємства і використовується для 
підвищення розуміння підприємством ймовірних наслідків її рішень та 
діяльності; підвищення прозорості діяльності компанії; визначення, яким чином 
краще збільшити позитивний вплив і зменшити негативний; виконання 
юридичних зобов'язань; формування партнерства для досягнення 
взаємовигідних цілей і т.д. [1].  

Корпоративна соціальна відповідальність підприємства є  
загальновизнаним фактором конкуренції в економічно розвинених країнах та 
реалізується з метою отримання фінансового результату. 

Економічну необхідність КСВ обґрунтовують з наступних позицій: 
 підвищення репутації компанії - вплив на думку інвесторів, спонсорів і 

фінансового співтовариства; 
 формування унікального іміджу етично-орієнтованої компанії, що 

впливає на: залучення і збереження персоналу; мінімізація ризику таких 
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подій, які пов'язані з корупцією, скандалами або екологічними аваріями; 
зменшення перевірок з боку активістів та урядових організацій [2].  
Виділяють показники, які впливають на репутацію та відносяться до 

категорії КСВ, це: якість продуктів, послуг та сервісу, успішність управління, 
рівень корпоративної культури, інноваційність, лідерство, корпоративне 
громадянство, фінансовий результат [3].  

Виходячи з вище наведеного, в систему комплексної рейтингової оцінки 
підприємств водного транспорту, що враховує фінансові, виробничі та 
споживчі сторони діяльності, відібрано групи якісних показників, які 
відображають трудову, суспільну та екологічну політику відповідальності цих 
підприємств перед стейкхолдерами. 

Найперше, орієнтуючись на світові стандарти, підприємства повинні 
формувати політику КСВ та висвітлювати результати корпоративної соціальної 
відповідальності для широкого кола людей в соціальних звітах. Це зумовлює 
взаємодію з інвесторами, кредиторами, ЗМІ, та ін. зацікавленими сторонами.   
Наявність звіту про КСВ-діяльність може виступати як показник оцінювання 
ефективності КСВ на підприємстві.  

В основному, за результатами діяльності в 2013 році, підприємства 
водного транспорту не готують соціальних звітів, але мають дещо сформовану 
політику КСВ, яка охоплює певні соціальні проекти та програми взаємодії з 
зацікавленими сторонами. 

Показниками, що можуть характеризувати взаємодію підприємства з 
працівниками, ветеранами праці та війни є: 

- діюча профспілка працівників, ветеранів праці, яка контролює 
дотримання трудового законодавства та означає, що роботодавець поважає 
право персоналу утворювати чи приєднуватися до профспілки; 

- проведення робіт по забезпеченню соціального захисту та підтримки 
ветеранів праці та війни; 

- медичне обслуговування працівників підприємств водного транспорту 
та покращення його рівня.  

Відповідальність перед працівниками забезпечує стабільність діяльності 
та стійкість розвитку підприємства, а також сприяє збереженню людського 
капіталу. 

Взаємодія з клієнтами є чи не найважливішим напрямом корпоративної 
соціальної політики будь-яких підприємств, зокрема воднотранспортних, 
реалізація якого може здійснюватись через: 

- наявність сертифіката ISO, що означає для клієнта підвищення гарантії 
якості продукції та послуг; 

- організацію спеціалізованих виставок, симпозіумів, конференцій, де 
проводиться робота із залучення клієнтів, партнерів;  

-   реалізацію новітніх технології, інновацій на підприємстві створює 
додаткову цінність для споживачів, краще задоволення потреб та суспільний 
соціальний ефект.  

Взаємодію з суспільством в цілому та довкіллям підприємство може 
відображати такими проектами-критеріями як: 
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- реалізація благодійних програм, меценатство, спонсорська діяльність, 
які в свою чергу є ознакою великого, надійного підприємства з моральними 
переконаннями керівництва; 

- участь підприємства в розвитку (розбудові) соціальної інфраструктури 
міста, регіону чи області; 

- випуск спеціалізованих періодичних видань (газет, журналів); 
наявність власного сайту організації, офіційної сторінки в соціальних мережах є 
важливою передумовою успішної взаємодії підприємства з мільйонами людей 
та показником його рівня;   

- впровадження заходів для обмеження негативного впливу виробничих 
процесів судноремонтних підприємств на навколишнє середовище;  
забезпечення безпеки на морі судноплавних компаній, запобігання нещасних 
випадків або загибелі людей, уникнення шкоди довкіллю, зокрема морському 
середовищу, відповідно до вимог Міжнародного кодексу з управління безпекою 
і запобіганню забрудненню (МКУБ); членство морських торговельних портів в 
суспільній екологічній організації «Еко-Порт»; 

- створення та надання готельних, спортивних послуг, а також 
організація відпочинку громадян та працівників в оздоровчих закладах і 
центрах дозвілля. 

Отже, корпоративна соціальна відповідальність підприємств водного 
транспорту – це належна якість робіт та послуг, високий рівень безпеки 
мореплавства, сучасні технології ремонту суден, комфортні умови роботи 
персоналу, охорона навколишнього середовища.  

Запропоновані показники оцінки ефективності КСВ на підприємствах 
водного транспорту (рис.2) в системі їх рейтингування можна оцінити шляхом 
присвоєння балу, якщо реалізується такий напрям взаємодії із стейкхолдерами. 
Найбільша сумарна кількість балів буде відображати найефективнішу 
корпоративну соціальну відповідальність на підприємстві серед суб’єктів 
рейтингування та покращувати позицію в комплексному рейтингу, оскільки 
виділені критерії відстежують активні дії підприємства перед кожною групою 
зацікавлених сторін.  

Корпоративна соціальна відповідальність це не тільки благодійність, а 
реалізація нових високих стандартів соціального життя та екологічних програм. 
Підприємства транспорту об'єднуються «зеленими» ідеями, постачальники 
віддають перевагу компаніям, що відповідають стандартам якості, охорони 
середовища і соціальної відповідальності. Зі збільшенням конкуренції 
споживачі послуг дедалі більше починають цінувати репутацію компанії, умови 
роботи в ній, ставлення до працівників [4].  

Тому діяльність підприємств водного транспорту в соціальність сфері 
повинна бути системною та результативною. Розроблені показники КСВ в 
системі рейтингування направлені враховувати основні цінності сучасного 
воднотранспортного бізнес-середовища підприємства. 

Оцінювання показників КСВ підприємства дасть можливість визначити 
успішність результатів основних напрямів соціальної відповідальності 
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судноплавних компаній, морських торговельних портів та судноремонтних 
заводів. 

Показники оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємств водного транспорту 

 
Рис. 2. Показники корпоративної соціальної відповідальності підприємств 

водного транспорту 
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discovered. The ways of liquidation of represented problems are given. 

Keywords: diagnosis, strategic opportunities, competitiveness, efficiency of management, enterprise.  
 

Питання діагностики стратегічних можливостей підприємства є відносно 
новим та розглядається як складова стратегічного аналізу середовища 
діяльності, що в умовах невизначеності та зростання ймовірності виникнення 
кризових ситуацій обмежує визначення наявних, потенційних чи унікальних 
можливостей підприємств щодо забезпечення їхніх конкурентних переваг. 

В сучасній науковій літературі питанням діагностики стратегічних 
можливостей підприємств присвячені праці таких вчених як Ансофф И. [1], 
Амбросова В.М. і М.С. Приймак [2, с. 54-60], Г.В. Блакита [3, с. 5-7], В.В. 
Васильева [4, с. 90-96], Дженстер П., Хасси Д. [5], Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. 
Уіттінгтон [6, с. 159-218], Кривов’язюк І.В. [7], Троян А.В. [8]. Але аналіз 
змісту їхніх досліджень підкреслює частковий або вузькоспеціалізований підхід 
до питань такої діагностики, а нині актуальним є застосування систематизації 
альтернативних підходів щодо визначення стратегічних можливостей 
підприємств, їх адаптація до умов функціонування вітчизняних підприємств і 
впровадження на цій основі комплексного підходу. 

Під стратегічними можливостями вважаємо адекватність і відповідність 
динамічних внутрішніх ресурсів підприємства вимогам зовнішнього 
середовища з метою забезпечення подальшого його функціонування та 
розвитку в стратегічній перспективі. 

Аналіз робіт [6, с. 162; 2, с. 55-56] дозволяє зробити висновок про 
необхідність розрізняти наявні, потенційні та унікальні стратегічні можливості. 
Наявні стратегічні можливості – ті, які формують існуючу конкурентну 
позицію на ринку, потенційні – ті, які дозволяють суттєво покращити існуючу 
конкурентну позицію на ринку, унікальні – ті, які здатні забезпечувати 
підприємству стійку конкурентну перевагу впродовж стратегічної перспективи. 
Як результат порівняння цих видів стратегічних можливостей – формування 
таких, які дозволять підприємству підвищити свій конкурентний статус. Для 
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діагностики стратегічних можливостей підприємств доцільно використовувати 
змішану методику діагностики.  

Для дослідження обрано найбільш потужний сектор – інноваційно 
активні машинобудівні підприємства (ІАМП). Результати оцінки 
конкурентоспроможності їх стратегічного потенціалу подано у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Динаміка конкурентоспроможності стратегічного потенціалу ІАМП 

(розраховано автором) 

Назва підприємства 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Рівень конкуренто-
спроможності 

(станом на 2013 р.) 
ПАТ «Азовзагальмаш» 70,51 128,20 144,05 103,63 93,60 міжнародний 
ПАТ «Мотор Січ» 185,68 156,90 147,53 177,78 189,65 світовий 
ПАТ «Дніпровагонмаш» 70,90 169,01 153,62 153,81 91,34 міжнародний 
ПАТ «Луганськтепловоз» 59,46 54,71 60,21 109,70 105,92 міжнародний 
ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» 83,41 98,82 74,09 77,99 57,98 національний 
ПАТ «Турбоатом» 139,22 110,86 104,90 87,97 115,17 міжнародний 
ПАТ «Дизельний завод» 35,15 39,90 79,29 34,66 37,46 національний 
ПАТ «Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування 
«Насосенергомаш» 118,50 88,54 99,24 66,70 137,31 

 
 

міжнародний 

ПАТ «Норд» 69,25 73,75 37,15 38,80 44,88 національний 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 97,25 55,49 57,35 50,32 56,10 національний 
АТ «СКФ Україна» 88,22 124,99 86,99 116,74 121,27 міжнародний 
ПАТ «Автокраз» 56,61 77,85 50,50 70,39 82,80 міжнародний 
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 56,34 72,66 60,42 69,55 48,41 національний 
ПАТ «ФЕД» 113,31 81,09 83,93 73,86 74,71 національний 
ПАТ «Сумське машинобудівне науково- виробниче 
об’єднання ім. М.В. Фрунзе» 190,44 91,66 98,13 100,18 89,80 

 
міжнародний 

ПАТ «Суднобудівний завод «Залів» 78,55 48,66 45,32 53,75 93,45 міжнародний 
ПАТ «Гідросила» 64,36 58,28 49,57 59,69 67,25 національний 
ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» 80,34 75,08 83,12 104,65 129,35 міжнародний 

ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ 
«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» 42,57 40,56 28,66 33,95 33,31 

 
національний 

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» 35,85 44,17 39,05 49,85 52,50 національний 
ПАТ «Завод «Фіолент» 80,21 57,04 37,04 53,73 103,89 міжнародний 
ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних 
валків» 73,61 91,00 90,29 80,42 46,26 

 
національний 

ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» 91,53 51,87 56,75 54,65 66,40 національний 
ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний 
завод» 35,37 42,58 65,67 62,13 57,17 

 
національний 

ПАТ «Елміз» 57,95 53,67 55,07 53,61 67,60 національний 
ПАТ «Маяк» 49,99 53,17 35,65 42,60 45,38 національний 
ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів 
«Чезара» 40,43 47,92 37,22 38,65 36,35 

 
національний 

ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство 
«Вндікомпресормаш» 49,26 41,13 73,81 62,50 62,35 

 
національний 

ПАТ «Феодосійська суднобудівна компанія 
«Море» 42,28 33,93 78,63 41,08 102,66 

 
міжнародний 

ПАТ «Хорольський механічний завод» 81,66 72,75 71,89 75,86 82,24 міжнародний 
ПАТ «Рівненський науково-дослідний інститут 
технології машинобудування» 42,76 38,04 34,55 37,03 35,33 

 
національний 

Лише ПАТ «Мотор Січ» – за рівнем конкурентоспроможності відповідає 
світовому рівню, ще 13 підприємств – міжнародному рівню, а всі інші – 
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національному. Для жодного підприємства не характерне нарощування 
конкурентоспроможності впродовж 5 років, у післякризовий період та період 
стагнації економіки (4 роки) лише для ПАТ «Дніпропетровський агрегатний 
завод» (3,2%) характерне зростання конкурентоспроможності стратегічного 
потенціалу, для 11 підприємств (35,5 %) наявна тенденція до зростання 
конкурентоспроможності впродовж останніх трьох років (2011-2013 рр.). В 
цілому зберігається тенденція нарощування конкурентоспроможності 
вітчизняних ІАМП, незважаючи на погіршення економічної ситуації в країні. 

Водночас, 6 підприємств підвищило свій рівень конкурентоспроможності 
з національного до міжнародного (ПАТ «Азовзагальмаш», ПАТ 
«Дніпровагонмаш», ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Автокраз», ПАТ 
«Суднобудівний завод «Залів» та ПАТ «Феодосійська суднобудівна компанія 
«Море»), але й знизило свій рівень конкурентоспроможності теж 6 
підприємств: 5 – з міжнародного до національного (ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод», ПАТ «Харківський підшипниковий завод»,  ПАТ 
«ФЕД», ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», ПАТ «Вовчанський 
агрегатний завод») та 1 – зі світового до міжнародного (ПАТ «Сумське 
машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»). 

Проведемо комплексну оцінку управління стратегічними можливостями 
ІАМП за допомогою даних табл. 2. 

Таблиця 2 
Методика виявлення ключових проблем в реалізації стратегічних можливостей 

ІАМП 
Рівень значень  
показника 

Ефективність 
впроваджуваних 

антикризових стратегій 

Конкурентоспроможність 
стратегічного потенціалу 

Чистий прибуток від 
здійснюваної діяльності 

Високий 
Досягається впродовж 

4-5 років поспіль 
Світовий або міжнародний 
рівень впродовж 4-5 років 

Зберігається впродовж  
4-5 років поспіль 

Достатній 
Досягається впродовж 

3 років поспіль 
Міжнародний рівень впродовж 

3 років 
Зберігається впродовж  

3 років поспіль 

Середній 
Досягається впродовж 

1-2 років поспіль  
Міжнародний рівень впродовж 

1-2 років 
Зберігається лише впродовж  

1-2 років поспіль  
Низький   Не досягається  Суто національний Відсутня   

Результати дослідження зведемо у табл. 3. 
Розподіл оцінок щодо рівня ефективності реалізованих антикризових 

стратегій, конкурентоспроможності стратегічного потенціалу та прибутковості 
діяльності ІАМП подано в табл. 4. 

Дані свідчать, що постійне отримання прибутків і достатньої 
конкурентоспроможності можливе за розробки стратегій на термін 3 роки. 
Разом з тим, не приділення необхідної уваги до питань стратегічного 
управління призводить до зниження конкурентоспроможності потенціалу та 
отримання збитків. Серед кола обстежених підприємств виявлено ті, що мають 
високий та достатній рівень усіх показників (ПАТ: «Мотор Січ», «СКФ 
Україна», «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. 
Фрунзе», «Дніпропетровський агрегатний завод» (12,9 %)).  
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Таблиця 3 
Оцінка рівня ефективності реалізованих стратегій, конкурентоспроможності 

стратегічного потенціалу та прибутковості діяльності ІАМП 

Назва підприємства 
Ефективність 
антикризових 
стратегій 

Конкуренто-
спроможність 
стратегічного 
потенціалу 

Прибутковість 
діяльності 

ПАТ «Азовзагальмаш» достатній високий середній 
ПАТ «Мотор Січ» достатній високий високий 
ПАТ «Дніпровагонмаш» середній високий високий 
ПАТ «Луганськтепловоз» достатній середній достатній 
ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» середній середній середній 
ПАТ «Турбоатом» середній високий високий 
ПАТ «Дизельний завод» достатній середній середній 
ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 
машинобудування «Насосенергомаш» 

середній високий високий 

ПАТ «Норд» достатній низький середній 
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» середній середній достатній 
ПАТ «СКФ Україна» достатній високий достатній 
ПАТ «Автокраз» достатній середній високий 
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» середній низький високий 
ПАТ «ФЕД» середній достатній високий 
ПАТ «Сумське машинобудівне науково- виробниче 
об’єднання ім. М.В. Фрунзе» 

достатній високий високий 

ПАТ «Суднобудівний завод «Залів» достатній середній високий 
ПАТ «Гідросила» достатній низький високий 
ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» високий високий достатній 
ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ 
«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» 

середній низький низький 

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» достатній низький достатній 
ПАТ «Завод «Фіолент» достатній середній високий 
ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» середній високий високий 
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» середній середній високий 
ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний 
завод» 

достатній низький високий 

ПАТ «Елміз» середній низький високий 
ПАТ «Маяк» достатній низький високий 
ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів «Чезара» середній низький низький 
ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство 
«Вндікомпресормаш» 

середній середній високий 

ПАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» середній середній достатній 
ПАТ «Хорольський механічний завод» достатній середній високий 
ПАТ «Рівненський науково-дослідний інститут 
технології машинобудування» 

середній низький середній 

 
Таблиця 4 

Розподіл оцінок складових забезпечення стратегічних можливостей ІАМП, % 
Рівень значень  
показника 

Ефективність реалізованих 
антикризових стратегій 

Конкурентоспроможність 
стратегічного потенціалу 

Чистий прибуток від 
здійснюваної діяльності 

Високий 3,2 29,0 58,1 
Достатній 48,4 3,2 19,3 
Середній  48,4 35,5 16,1 
Низький   - 32,3 6,5 
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Дві оцінки високого та одну середнього рівнів мають 5 підприємств – 
ПАТ: «Дніпровагонмаш», «Турбоатом», «Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» й «Дніпровагонмаш» (16,1 %). Оцінки високого, достатнього та 
середнього рівня отримали 6 підприємств (19,4 %), середнього рівня – ПАТ 
«Кременчуцький сталеливарний завод» (3,2 %), середнього або низького рівня – 3 
підприємства (9,7%): ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна 
компанія «Богдан Моторс», ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів «Чезара» та 
ПАТ «Рівненський науково-дослідний інститут технології машинобудування». 
На підприємства, що отримали інші оцінки припадає 38,7 %. 

Наступний крок дозволить встановити, які з досліджуваних ІАМП мають 
наявні, а які потенційні чи унікальні стратегічні можливості. 

Для ІАМП, що мають високий, середній або низький рівень ефективності 
впроваджуваних стратегій та високу конкурентоспроможність стратегічного 
потенціалу характерні унікальні стратегічні можливості (ПАТ: «Азовзагальмаш», 
«Мотор Січ», «Дніпровагонмаш», «Турбоатом», «Сумський завод насосного та 
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», «СКФ Україна», 
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе», 
«Дніпропетровський агрегатний завод», «Дніпропетровський завод прокатних 
валків» (29,0 %)). 

Потенційними стратегічними можливостями володіють ІАМП, які 
характеризує достатній та середній рівень конкурентоспроможності 
стратегічного потенціалу та високий, середній або низький рівень ефективності 
впроваджуваних стратегій (ПАТ: «Луганськтепловоз», «Кременчуцький 
сталеливарний завод», «Дизельний завод», «Харківський підшипниковий завод», 
«Автокраз», «ФЕД», «Суднобудівний завод «Залів», «Завод «Фіолент», 
«Вовчанський агрегатний завод», «Науково-виробниче акціонерне товариство 
«Вндікомпресормаш», «Хорольський механічний завод» та «Феодосійська 
суднобудівна компанія «Море» (38,7 %)). Усі інші підприємства 
характеризують наявні стратегічні можливості (32,3 %). 

Разом з тим, діагностика виявила ряд стратегічних проблем: невміння 
ефективно розробляти та реалізовувати стратегії; обмеженість унікальних і 
недостатність потенційних стратегічних можливостей. Це пояснюється тиском 
кризових явищ, повільним застосуванням технологій світового рівня, значною 
конкуренцією на міжнародних ринках. 

Для запобігання та ліквідації виявлених стратегічних проблем 
пропонуємо застосовувати: здійснення комплексної економічної діагностики 
діяльності підприємств, результати якої стануть основою для розробки та 
реалізації стратегій їх розвитку; постійно впроваджувати найсучасніші 
вітчизняні та передові світові технології; здійснювати моніторинг і 
прогнозування кризового стану економіки та самих підприємств. 

В сукупності, реалізація зазначених заходів дозволить перетворити наявні 
стратегічні можливості вітчизняних машинобудівних підприємств на 
потенційні, а потенційні на унікальні, що й дозволить суттєво підвищити 
конкурентоспроможність українських ІАМП. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглянуто методичний інструментарій оцінки ефективності фінансових заходів в системі 
управління фінансовим потенціалом сільськогосподарського підприємства. Виділено основні методи і прийоми 
фінансового забезпечення програми реалізації фінансових заходів, їх цільовий напрямок в сфері господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що у процесі забезпечення  програми реалізації 
фінансових заходів формується чітка стратегія та утворюється модель фінансування певного типу: 
консервативна, ідеальна та агресивна. Це дозволяє виділити критерії мінімізації рівня фінансового ризику та 
отримати додатковий прибуток від ефекту фінансового важеля. Визначено кількісні і якісні характеристики 
фінансових заходів необхідних для оцінки вартості фінансових ресурсів з урахуванням наявних у підприємства 
вільних коштів та потреби у додатковому фінансуванні.     

Ключові слова: фінансові заходи, фінансові ресурси,  фінансові ризики, додаткове фінансування, 
інвестиційна привабливість. 

 

Methodological tools for evaluating the effectiveness of financial management in the management of financial 
potential of the agricultural enterprise have considered. The basic methods and techniques of financial software 
program implementing financial measures to the target area in the field of economic activity of agricultural enterprises 
has marked. Proved that in the software program implementing financial measures formed a clear strategy and funding 
model produced a certain type: conservative, aggressive and perfect. This allows you to select criteria to minimize the 
level of financial risk and make some profit on the effect of financial leverage. The quantitative and qualitative 
characteristics of financial measures necessary for the valuation of financial resources within existing businesses in 
available funds and the need for additional funding have determined.  
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attractiveness. 

Запровадження системи управління фінансовим потенціалом 
сільськогосподарського підприємства потребує перш за все розробки дієвих 
фінансових заходів з подолання наслідків впливу фінансових ризиків, 
запобігання подальшому поширенню і поглибленню їх прояву, профілактики 
негативного впливу чинників виникнення кризового стану фінансової діяльності.  

Перш ніж розробляти ці заходи необхідно переконатися, що 
сільськогосподарське підприємство спроможне мінімізувати наслідки впливу 
фінансових ризиків, сформувати ефективний механізм запобігання виникненню 
ризикоутворюючих факторів у перспективі, забезпечити ефективність та 
інтенсивність фінансової діяльності на передкризовому рівні, а також стати 
інвестиційно привабливим, конкуренто- та платоспроможнім суб’єктом ринку. 
Лише у разі, коли сільськогосподарське підприємство забезпечене фінансовими 
ресурсами, формування фінансової програми і розробка комплексу фінансових 
заходів набувають сенсу. Водночас практична реалізація цих заходів не можливі 
без попереднього оцінювання продуктивної здатності фінансових ресурсів (а 
саме фінансової стійкості).  

Методи оцінювання ефективності фінансових заходів та програми 
розвитку мають багато спільного з аналізом ефективності інвестиційної 
діяльності, а також оцінкою реалізації будь-яких інших фінансових рішень. Такі 
методи можуть ґрунтуватися як на відокремлених показниках, так і на 
інтегрованих комплексних критеріях. М.А. Коваленко та Н.В. Лобанова 
пропонують способи застосування інтегрального показника фінансової 
стійкості підприємств, з метою визначення результативності фінансових 
заходів, стимулювання їх фінансових менеджерів, як інструменту галузевого й 
регіонального фінансового управління [7, с. 147-151]. Проте, ми вважаємо, що 
оцінювання ефективності фінансових заходів  і визначення доцільності 
запровадження фінансової програми розвитку передбачає здійснення цілого 
комплексу розрахункових процедур і не може обмежуватися єдиним комплексним 
критерієм.  

У процесі забезпечення програми реалізації фінансових заходів 
сільськогосподарського підприємства формується певна стратегія та утворюється 
модель фінансування певного типу: консервативна, компромісна, ідеальна та 
агресивна. У випадках застосування агресивної моделі фінансування стан 
підприємства вирізняється підвищеним рівнем фінансових ризиків. Проте, за 
умови утворення позитивної величини диференціалу фінансового важеля, 
застосування такої моделі зазвичай сприяє підвищенню прибутковості. При 
застосуванні ідеальної та компромісної моделей фінансування ризики дещо 
знижуються, проте їх рівень залишається достатньо високим при ідеальній і 
прийнятним при компромісній моделі. Використання консервативної моделі 
мінімізує рівень фінансових ризиків, водночас знижуючи здатність підприємства 
отримувати додатковий прибуток від ефекту фінансового важеля.  

Методичним інструментарієм для практичної реалізації фінансових 
заходів може слугувати велика кількість методів і прийомів, виробленню й 
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оптимізації яких останнім часом приділяється значна увага у науковій 
літературі. Основними з них є: 

1. Нелінійні методи вивчення циклічних хвилеподібних і нерівнозважених 
динамічних процесів, зокрема рівняння Байєса [13, с. 40-41], оцінювання зв’язків 
за рівняннями кривих (параболи, гіперболи, ступеневої, показової, 
експоненціальної тощо) [Ошибка! Источник ссылки не найден.10, с. 326], які 
використовуються для прогнозування обсягу і структури фінансових ресурсів та 
витрат на залучення джерел фінансування; 

2. Лінійні методи, що застосовуються для аналізу окремих елементів та 
сегментів загального динамічного процесу, а також оцінювання зв’язків між 
деякими явищами [10, с. 226]; 

3. Нейронні сітки, що уможливлюють оцінювання поведінки фінансової 
системи під впливом фінансових ризиків та перебігу різних фаз економічної 
динаміки, а також реакції на фінансове управління та прийняття фінансового 
рішення [3, с. 79-93; 4, с. 214-225]. Зауважимо, що фінансові ризики формують 
систему взаємопов’язаних ризиків, пов’язаних з невиконанням фінансових 
зобов’язань платниками та зміною кон’юнктури ринку фінансових ресурсів 
(ціновий ризик – має місце у випадках коливання цін на товарно-матеріальні 
цінності, закуповувані для подальшого використання), а також на готову 
продукцію (мінімізація – укладання довгострокових договорів з партнерами, 
форвардні контракти, оптові закупки пально-мастильних матеріалів); кредитний 
ризик, що виникає  у випадку користування кредитами (використання різних 
видів забезпечення кредитів) [1, с. 86-93].  

4. Комплексні інтегровані показники для прогнозування продуктивної 
здатності фінансових ресурсів й узагальнення оцінки рівня фінансового потенціалу, 
що перебуває під впливом фінансових ризиків, зокрема матричні моделі [2, с. 43-45; 
5; 6, с. 107-134; 9; 12, с. 143;]; дикримінантні моделі [8; 11, с. 38-45];  

Наведене розмаїття методів і прийомів використовуються на різних 
етапах формування і реалізації системи управління фінансовим потенціалом 
сільськогосподарського підприємства в умовах впливу ризикоутворюючих 
факторів, зокрема на стадіях визначення спроможності господарювання та 
оцінки ефективність розроблених фінансових заходів.  

Етап реалізації фінансових заходів вимагає певного обсягу фінансових 
ресурсів. Так, проведення техніко-економічних заходів потребує вкладення коштів 
на придбання, оновлення, модернізацію, ремонт основних засобів, придбання або 
створення нових технологій виробництва, формування додаткових обсягів 
оборотних коштів. Для здійснення нормативно-правових заходів можуть 
знадобитися кошти на перереєстрацію юридичної особи, зміну організаційної 
структури, запровадження нових прогресивних методів аналізу, планування, 
контролю, моніторингу тощо. При реалізації соціальних заходів потрібні кошти на 
перекваліфікацію кадрів, формування ефективної системи стимулювання 
продуктивності праці, виплату вихідної допомоги звільненим працівникам.  

Отже, величина та якість необхідних на здійснення фінансових заходів 
фінансових ресурсів залежать від характеру таких заходів. Тому необхідно 
визначити кількість та якість необхідних фінансових ресурсів, оцінити їх 
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вартість та з урахування наявних у підприємства вільних коштів розраховувати 
потребу у додатковому фінансуванні.  

Розмір потреби у фінансових ресурсах на реалізацію фінансових заходів і 
програми доцільно розраховувати за наступною формулою: 

     інФФЗФПФРФТФОФВПФсп  ,     (1) 
де  – сукупна потреба у фінансових ресурсах, яка складається із 

суми коштів, необхідних для фінансування програми, пов’язаних із: 
ПФсп

ФВ – виробничими процесами; ФО  – удосконаленням організаційних 

засад функціонування і управління; ФТ  – технічним і технологічним 

забезпеченням;  – реструктуризаційними процесами;  – 

поліпшенням умов роботи персоналу; 
ФР ФП

ФЗ  – розробкою фінансової програми і 
супроводом процесу реалізації фінансових заходів; інФВ  – іншими витратами.  

На підставі розміру потреби у фінансових ресурсах оцінювання 
ефективності фінансових заходів в господарській діяльності 
сільськогосподарських підприємств слід проводити при можливості уникнення 
зміни фінансової стійкості. При цьому сукупна потреба у фінансових ресурсах 
на фінансування програми може покриватися за рахунок внутрішніх резервів 
сільськогосподарського підприємства та через залучення додаткового 
фінансування із зовнішніх джерел.  

Внутрішні резерви фінансування можуть виникати у підприємства під час 
реалізації фінансових заходів, розрахованих на «скорочення» обсягів діяльності 
та витрат, мобілізуватися внаслідок оптимізації структури активів, економії 
витрат, активізації продажів, ліквідації чи надання іншим господарюючим 
суб’єктам в оренду частини майна, яке неефективно використовується у 
господарській діяльності підприємства, скорочення окремих напрямів 
діяльності, зниження інтенсивності виробництва, оптимізації оподаткування 
тощо. Загальну суму внутрішніх фінансових резервів слід обчислювати за 
наступною формулою: 

               РінРвРпРозРвзРдзРзВР  ,                           (2) 
де   – загальна сума фінансових ресурсів, що може бути використана 

на фінансування програми із внутрішніх резервів;  – кошти, отримані від 
оптимізації запасів;  – грошові надходження від реструктуризації 
дебіторської заборгованості;  – економія коштів внаслідок продажу 
понаднормованих оборотних засобів у виробничих запасах;  – грошові 
надходження від ліквідації частини основних засобів і інших необоротних 
активів;  – збільшення фінансових потоків від збільшення продажу продукції; 

 – економія коштів від раціоналізації витрат;  – інші резерви.  

ВР

Рп

Рз
Рдз

Рвз
Роз

Рв Рін
Розмір потреби у додатковому фінансуванні на здійснення заходів слід 

розраховувати виходячи із різниці між сукупною потребою у фінансових 
ресурсах на реалізацію фінансової програми та коштів внутрішніх резервів у 
разі їх наявності у підприємства за формулою: 

                                   ВРПФспПФд ,                                        (3) 
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де ПФд – потреба у додатковому фінансуванні із зовнішніх джерел на 
реалізацію фінансової програми. 

Кошти із зовнішніх джерел фінансування можуть надходити за рахунок 
підтримки, в тому числі і на кредитних засадах, з боку держави, а також 
внаслідок отримання недержавних кредитів і інвестицій. Аналіз можливостей 
щодо отримання кредитної та інших видів державної підтримки слід 
здійснювати виходячи із наявних державних програм, обсягів виділених коштів 
на їх фінансування, відповідності підприємства вимогам, що висуваються до 
учасників програми тощо. При цьому, доцільно оцінити кредитоспроможність 
підприємства та обчислити потенційно можливі обсяги запозичень із різних 
небюджетних джерел. Зазвичай залучення кредитів з фінансової точки зору 
вважають менш вигідним, ніж залучення прямих інвестицій. Проте, 
фінансування на кредитних засадах не призводить до зрушень у структурі 
власності, не вимагає юридичної реорганізації підприємства і може 
розглядатися в фінансовому управлінні як пріоритетне.  

При нестачі потенційних кредитів на повне фінансування заходів потрібно 
оцінити інвестиційну привабливість підприємства і оцінити потенційно можливий 
обсяг збільшення власних джерел фінансових ресурсів. Результати цього етапу 
аналізу уможливлюють визначення переваг і недолік залучення боргових коштів 
та збільшення власних джерел, узагальнення результатів оцінки можливостей 
щодо фінансування заходів та рівня фінансового потенціалу 
сільськогосподарського підприємства, його здатності уникнути впливу чи 
мінімізувати наслідки фінансових ризиків.  

Сільськогосподарське підприємство, яке має достатній рівень 
фінансового потенціалу, здатне забезпечити ефективну фінансову діяльність, 
розробити комплекс ефективних фінансових заходів та залучити необхідні на їх 
фінансування ресурси вчасно і в повному обсягу. Тому, окремим блоком 
аналізу системи управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських 
підприємств має стати оцінювання здатності його фінансових менеджерів 
працювати в умовах впливу кризи фінансової стійкості і фінансових ризиків та 
реалізовувати фінансову програму.   

Запропонована нами модель оцінювання ефективності фінансових заходів 
сільськогосподарського підприємства може використовуватися у 
довгостроковому періоді для розрахунків майбутньої фінансової стабільності 
його розвитку, що забезпечується за рахунок оптимізації власних, позикових та 
залучених фінансових ресурсів. Основний акцент робиться на зниження 
фінансового ризику за умов використання найбільш ефективної ставки 
залучення кредитних ресурсів. Водночас не виключено, що зростання кредитних 
ресурсів може погіршити фінансову стійкість підприємства, оскільки зростає 
ризик фінансових ускладнень. Тому швидке реагування на зміни зовнішнього 
середовища при раціональному фінансовому управлінні має забезпечити 
достатній рівень фінансового потенціалу сільськогосподарського підприємства.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ 
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Досліджено наукові підходи до визначення чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств, 
розроблено їх систему для підприємств хлібопекарської галузі та встановлено напрямки подальших наукових 
досліджень, які нададуть можливість досягнення конкурентних переваг на регіональному  ринку хліба та 
хлібобулочних виробів.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, фактори, хлібопекарські підприємства, зовнішнє та 
внутрішнє середовище, фактори впливу. 

 
The scientific approach to determine the factors influencing the competitiveness of enterprises developed their 

system for enterprises baking industry and set directions for further research that will enable the achievement of 
competitive advantages in the regional market of bread and bakery products.  

Key words: competitiveness, factors baking company, internal and external environment, impacts. 
 

Конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке активно 
використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає 
багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає 
суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів. У сучасному світі 
конкурентоспроможність є однією з найважливіших інтегральних 
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характеристик, яку застосовують в якості критерію оцінки та ефективності 
економічної діяльності господарюючих суб’єктів.  

- загальноекономічний стан ринків на яких діє підприємство; 
- політика уряду стосовно обсягів інвестицій, кредитних, 
податкових, митних ставок в аналізованій товарній сфері; 
- місткість ринку, чутливість споживачів до змін ціни, 
циклічність та сезонність попиту; Економічні  

 
Рис. 1. Фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності 

підприємства 
Джерело: розроблено за даними [1, 3] 

З огляду на те, що в останні роки спостерігається посилення впливу на 
загальноекономічні показники країни, функціонування харчової промисловості 
та хлібопекарської галузі зокрема, постає необхідність дослідження різних 
наукових поглядів щодо групування чинників впливу на діяльність підприємств 
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- ефект масштабу виробництва; 
- ефект досвіду роботи у галузі; 
- економічний потенціал підприємства; 
- джерела фінансування. 

обмеження в діяльності виробників (обмеження з боку органів 
державної і муніципальної влади у видачі патентів і ліцензій, 
квотування, квотування). 

- пільги або інші привілеї, надані регіону, галузі або окремим 
підприємствам; 
- рух товарів за межі адміністративно-територіального 
утворення; 
- права на інтелектуальну власність, що забезпечують 
монопольні позиції протягом певного періоду. 

- рівень розвитку прикладної науки і техніки у галузі; 
- спеціальні технічні характеристики машин та устаткування; 
- технологічні особливості сировини і матеріалів 

рівень інтеграції процесу виробництва і реалізації продукції 
(горизонтальна і вертикальна інтеграція) 

- нечесна конкуренція; 
- бюрократизм, хабарництво, корупція органів місцевої влади; 
- кримінальні  дії. 

- розвиток необхідних засобів комунікації (транспорту, зв’язку);
- організованість і відкритість ринків праці, капіталу, 
інвестиційних товарів і технологій у регіонах України 
- розвиток дистриб’юторської мережі; 
- розвиток між фірмової кооперації.

бази даних про виробників, покупців, рекламну діяльність, 
інфраструктуру ринку 

- географічне розташування підприємства відносно ресурсів, що 
задіяні в процесі виробництва та споживача; 

- географічні межі локальних, регіональних, національних і 
світових ринків.

- демографічні зміни у цільовому сегменті ринку; 
- чисельність цільових груп населення, залежно від змін 
статевовікового складу, міграції населення, освітнього й 
професійного рівнів.
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та розробки системи факторів конкурентоспроможності хлібопекарських 
підприємств для можливості утримання конкурентних переваг на 
регіональному ринку хліба та хлібобулочних виробів. 

Досліджуючи наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, нами 
було виявлено різні підходи та погляди до визначення переліку факторів, що 
впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Наприклад, в Азоев Г.Л. при формуванні критеріїв класифікації даних 
факторів, запропонував виділити десять основних груп, схематично 
представлених на рис. 1.  

Не дивлячись на те, що автор врахував широке коло чинників впливу, 
дана класифікація у своїй більшості відображає зовнішні умови 
функціонування підприємства, відповідно аналіз конкурентоспроможності 
підприємства щодо даного набору факторів не дасть досить інформації для 
управління конкурентоспроможністю. Також усі показники є якісними, слабо 
формалізуються, що є перешкодою для одержання кількісних оцінок. 

На відміну від наукових поглядів Азоева Г.Л., Фасхієв Х.А. при 
формуванні переліку показників впливу на рівень конкурентоспроможності 
підприємства, акцентував свою увагу на факторах внутрішнього середовища [4, 
с.12]. Приведений підхід також має деякі недоліки, а саме: в роботі слабо 
виражена систематизація наведених показників, для багатьох з параметрів не 
пропонується кількісний показник оцінки, також слід розширити перелік 
факторів впливу зовнішнього середовища для комплексної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. 

Для визначення конкурентоспроможності підприємства Аронов І.З. 
розробив номенклатуру показників, які були згруповані в наступні вісім груп: 
показники ліквідності та платоспроможності; показники ринкової стабільності; 
показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності; 
показники оцінки рентабельності використання організаційно-управлінського 
потенціалу; показники оцінки комерційної активності; показники оцінки 
конкурентоспроможності товару; показники оцінки якості торговельного 
обслуговування; показники іміджу системи [2,с.39].  

Дане групування показників конкурентоспроможності підприємства 
загалом оцінює лише його фінансовий стан, не приділяючи необхідної уваги 
якісним показникам. Також, показники «якість торговельного обслуговування» 
та «імідж системи» в роботі чітко не визначені та потребують доопрацювання. 

Вище зазначені недоліки у групуванні чинників впливу на 
конкурентоспроможність підприємства, були компенсовані у роботах 
Нестеренка І.О. Згідно його погляду, якісну оцінку впливу чинників необхідно 
проводити за бальною шкалою експертами (рис. 2). Виходячи з проведеного 
аналізу представлених у науковій літературі класифікацій факторів впливу на 
рівень конкурентоспроможність підприємства, одразу помітно, що різні 
підходи до систематизації і визначення параметрів конкурентоспроможності 
підприємства, не дозволяють визначити адекватні заходи впливу на 
конкурентні переваги з метою підвищення конкурентоспроможності 
підприємства.  Виділені показники в рамках однієї класифікації є 
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здебільшого або винятково якісними чи кількісними оцінками і не об’єднані 
єдиним підходом. 

Групи факторів для порівняльної оцінки 
конкурентоспроможності виробників 

Просування 
продукції на 

ринок 

Продукція Ціна Канали збуту 
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Рис. 2 Групи факторів для проведення порівняльної оцінки 

конкурентоспроможності виробників у балах 
Джерело: розроблено за даними [3, 4] 
 
Зазначене вище, спричиняє необхідність розробки класифікації факторів 

впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства, виражених у 
конкурентних перевагах на основі системного підходу, що дозволяє зробити 
кількісну та якісну оцінку параметрів. 

Проте загальноприйнятим для всіх науковців було прийняло поділ 
факторів з джерелами походження - зовнішні та внутрішні. Враховуючи 
приведений науковий досвід щодо вибору підходів до класифікації факторів 
впливу на конкурентоспроможність підприємства та особливості 
функціонування хлібопекарських підприємств, нами було розроблено систему 
факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської 
галузі представленої на рис. 3. 

Як зазначалося раніше, дана система факторів розбита на дві групи 
показників: внутрішні та зовнішні. До першої групи входять місія та цілі 
організації, які в свою чергу визначають менеджмент організації, маркетингову 
діяльність підприємства, збутову, масштаби виробництва хлібобулочних 
виробів та його асортимент, рівень технічного оснащення, інноваційно-
інвестиційну діяльність, корпоративну культуру та імідж, а також економічний, 
виробничий, ресурсний та збутовий потенціал, як запоруку довготривалої 
плідної праці для забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності 
підприємств хлібопекарської галузі та забезпечення свої споживачів у якісному, 
доступному соціальному продукті.   

якість; технічні 
параметри; престиж 
торговельної марки; 
пакування; габарити; 
рівень ремонтного 
обслуговування; 
універсалізм 
надійність; термін 
служби; захищеність 
патентами. 

прейскурантна; 
відсоток знижки з 
ціни; строк 
платежу; умови 
знижки 

пряма доставка; 
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інформації. 
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До зовнішніх факторів ми віднесли конкурентів, постачальників, 
партнерів та реальних й потенційних споживачів, що безпосередньо впливають 
на діяльність підприємства і відповідно на рівень його 
конкурентоспроможності. До зовнішніх факторів непрямого впливу ми 
включили: державне регулювання цін на ринку хліба та хлібобулочних виробів 
(нормативно-законодавча база); демографічні (зміна у цільовому сегменті 
ринку; чисельність цільових груп населення, залежно від змін статевовікового 
складу, міграції населення, освітнього й професійного рівнів; науково-
технічний прогрес (розробка спеціалізованих машин та устаткування для 
підприємств хлібопекарської галузі); політико-правові (правляча політична 
партія, революція, війна та ін..); економічні (кредитна система країни, рівень 
інфляції та споживчих цін, курс валют, рівень цін на необхідні для виробництва 
ресурси та ін..); інфраструктура ринку хліба та хлібобулочних виробів; ресурси 
(енергетичні та паливо-мастильні речовини, борошно, дріжджі, різноманітні 
родзинки для начинки хлібобулочних виробів); соціальна відповідальність 
(соціальний стратегічний продукт, турбота про здоров’я споживачів та 
корисність продукту); наявність тіньового ринку хлібопекарської продукції, 
неправові фактори (бюрократія, корупція, прихована діяльність 
хлібопекарських підприємств та ін.). Також, слід нагадати, що у сформованій 
системі факторів конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі, 
були визначені специфічні чинники, тобто створені нові під впливом 
динамічних змін та перетворень зовнішнього середовища. Даний феномен 
представлений у науці як процес накопичення, кожне покоління успадковує 
фактори, що дісталися від попереднього покоління, і створює свої, додаючи до 
колишніх.   

Отже, нами було досліджено та виявлено ряд факторів, що впливають на 
рівень конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств. З огляду на 
запропоновану систему чинників впливу, слід відмітити, що з позиції 
підприємства, наявні внутрішні фактори та потенціал, відіграють ключову роль 
та потребують постійного вдосконалення та розвитку. Оскільки, світовий 
досвід показує, що державні заходи щодо вдосконалення факторів впливу 
зовнішнього середовища, як правило останнім часом, зазнають невдач через 
динамічність самої державної системи. Те, які чинники створюються, 
вдосконалюються та використовуються, залежить від попиту на ринку хліба та 
хлібобулочних виробів, наявності та можливості ефективного партнерства, 
характеру конкуренції на регіональному ринку хлібопродуктів і цілей самого 
підприємства. Тому, хлібопекарським підприємствам необхідно приділити 
більше уваги саме маркетингу як системно-комплексному підходу до 
вирішення проблем пов’язаних з рівнем конкурентоспроможності 
підприємства. Саме він має методологічні основи вирішення проблем 
пов’язаних з факторами як зовнішнього так і внутрішнього середовища, і 
відповідно, впливати на рівень конкурентоспроможності підприємств 
хлібопекарської галузі. 
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МАРКЕТИНГОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглянута маркетингова інформація як стратегічний ресурс, на якому базуються 

конкурентоспроможність підприємства у довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, що відсутність 
інформації може призвести до тяжких фінансово-економічних наслідків для підприємства, тоді як наявність 
актуальної та релевантної інформації дозволяє оперативно стежити за станом зовнішнього середовища та 
оцінювати внутрішню ситуацію, координувати маркетингову стратегію із урахуванням змін, отримувати 
інформаційну підтримку при прийнятті рішень, що в результаті дозволяє підвищити показники діяльності 
підприємства. Доведено, що в системі організації маркетингового управління підприємств наявна низка 
проблем, усунення яких вимагає впровадження на підприємствах системи стратегічного маркетингового 
управління. Вона передбачає пірамідальну побудову системи стратегічного маркетингу та чітке виділення 
ієрархічних рівнів системи маркетингу; чітку координацію та управління стратегічними бізнес-одиницями; 
активне використання аутсорсингу у системі стратегічного маркетингу; забезпечення ефективного прямого 
та зворотного взаємозв’язку між рівнями маркетингу. 

Ключові слова: маркетинг, стратегічне управління, стратегічне маркетингове управління, 
інформаційно-аналітичне забезпечення управління, стратегічний потенціал підприємства. 

 
It was researched the marketing information as strategic resource on which the competitiveness of enterprise 

is based upon long-term perspective. It was grounded that the lack of information may cause heavy financial and 
economic consequences for enterprise while the presence of actual and relevant information allows to monitor 
strategically the state of the external environment and evaluate the internal situation, to coordinate the marketing 
strategy taking into account changes, to receive informational support while making decisions, as a result it allows to 
increase the indicators of enterprise activities. 

It was proved that in the system of organization the marketing management of enterprises there is a number of 
issues whose removal requires the implementation of strategic marketing management system on enterprises. It involves 
the pyramidal structure of strategic marketing system and its clear division into hierarchical levels; the distinct 
coordination and management of strategic business units; the active use of outsourcing in strategic marketing system; 
the implementation of effective forward and backward correlation between marketing levels. 

Key words: marketing, strategic management, strategic marketing management, informational analytical 
ensuring, strategic enterprises capacity. 
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Сучасна інформаційна ера диктує свої умови діяльності промислових 
підприємств. Перманентні флуктуації зовнішнього середовища та 
нестабільність ринкових умов стимулюють підприємства до пошуку інформації 
з метою зменшення невизначеності, забезпеченості стабільності та підвищення 
конкурентоспроможності на цій основі. Маючи достовірну, точну та, головне, 
вчасно отриману інформацію про стан зовнішнього і внутрішнього середовища, 
можна вчасно реагувати на ринкові зміни та підвищувати 
конкурентоспроможність підприємства.  

Стрімке входження вітчизняних підприємств у ринкові умови вимагає від 
них мобільності та оперативності при прийнятті маркетингових рішень. 
Затримка необхідної інформації або її невірогідність можуть поставити 
підприємство на межу краху. У цих умовах інформація та інформаційні системи 
починають відігравати провідну роль на підприємстві і вносити істотний вклад 
у процес прийняття рішень. Потреба в інформації для прийняття ефективних 
маркетингових рішень значно зросла за умов становлення в Україні ринкової 
економіки, особливо в умовах невизначеності, пошуку перспективних шляхів 
розвитку, зниження рівня кон’юнктурних ризиків, необхідності оперативного 
виявлення змін у зовнішньому середовищі та своєчасного реагування на них 
шляхом відповідної адаптації стратегії, організаційної структури та бізнес-
процесів підприємства. 

Інформація, що використовується в стратегічному маркетинговому 
управлінні, характеризує показники внутрішнього і зовнішнього середовища 
об’єкту управління. При цьому важливо зазначити, що ці показники постійно 
змінюються, що у свою чергу спричинює необхідність їх поновлення, 
коригування та поповнення. Одночасно із цим для аналізу динаміки та 
прогнозування стану ринку, оцінки рівня споживчого попиту та потреби в 
товарах, інформацію необхідно накопичувати та зберігати, що також збільшує 
її обсяги та посилює вимоги до організації інформаційного забезпечення 
маркетингового управління. Нажаль, як свідчить вітчизняна практика, дуже 
часто підприємства обмежені в доступі до різного роду інформаційних 
ресурсів, крім того, існує проблема їх ефективного накопичення та 
використання. У зв’язку із цим питання інформаційного забезпечення 
маркетингового управління, передусім на його стратегічному рівні, стають усе 
більш актуальними та такими, що потребують подальших досліджень. 

Серед різної інформації важливе місце в господарській діяльності займає 
маркетингова інформація. Інформація в системі маркетингового управління 
підприємством має ключове значення, оскільки будь-яка маркетингова 
діяльність базується на знанні конкретної ситуації, що склалася на ринку [1, c. 
72]. 

Сучасні науковці розглядають маркетингову інформацію, як сукупність 
даних і знань про ситуацію на ринку, існуючі тенденції і можливі напрямки її 
покращення, місце аналізованого підприємства на ринку та можливості його 
розвитку [2, с.17]. Так, науковий дослідник В. А. Полторак вважає, що 
маркетингова інформація – це об’єктивні оцінки (статистичні дані, результати 
маркетингових досліджень та ін.) і суб’єктивні (оцінки, думки, чутки) 
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відомості, необхідні для аналізу маркетингового середовища, ринку товару, 
споживача та прийняття маркетингових рішень, розробки маркетингових планів 
[3, с. 37]. Інші науковці вважають, що маркетингова інформація – сукупність 
даних, повідомлень, відомостей, які характеризують маркетингове середовище, 
об'єкти, явища, процеси, зв'язки тощо, які необхідно збирати, передавати, 
накопичувати та обробляти для прийняття управлінських рішень. Якість цих 
рішень значною мірою залежить від інформації, що використовується [4].  

Маркетингову інформацію в сучасному економічному розвитку можна 
розглядати, як важливий управлінський ресурс, який є сукупністю оброблених 
первинних та вторинних маркетингових даних, на основі яких підприємство 
здатне оптимізувати різноманітні управлінські рішення. Власне початком 
розвитку процесу маркетингового інформаційного забезпечення можна вважати 
час переходу підприємницької діяльності до маркетингової орієнтації на 
(кінець 1950 – середина 1970 років). Саме в цей період підприємці починають 
розуміти, що маркетинг стає провідною ланкою між виробництвом та кінцевим 
споживачем продукції а маркетингова інформація допомагає краще зрозуміти 
споживача і виробляти товар, який користується попитом.  

На сьогоднішній день маркетингова інформація посідає чи не 
найважливіше місце в сучасному процесі управління, вона є важливим 
інформаційним ресурсом у нинішньому невизначеному інформаційному 
середовищі, виступає основним чинником підтримки та прийняття 
управлінських рішень на всіх етапах життєвого циклу підприємства від його 
створення, виробництва, просування та реалізації продукції, до його 
модифікації чи реорганізації. У процесі господарської діяльності на різних стадіях 
управління маркетингового функціонування виникає різна потреба в інформаційних 
даних. Інформація охоплює всі етапи управлінням маркетингом. Зазначимо, що 
на сьогоднішній день все більша кількість підприємств починає розуміти, що 
ефективне, самозабезпечення маркетинговою інформацією стає важливим 
інструментом управління. 

Здійснені дослідження переконливо доводять, що якісне інформаційно-
аналітичне забезпечення маркетингового процесу є первинною детермінантою 
його загальної ефективності. Їх результати засвідчують, що на сучасному етапі 
розвитку маркетингового управління до інформаційно-аналітичного 
забезпечення маркетингу висуваються нові вимоги, продиктовані динамічними 
змінами внутрішніх і зовнішніх умов маркетингової діяльності сучасних 
підприємств. Зокрема, можемо виділити наступні чинники впливу на 
інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу: загострення конкуренції на 
українському ринку під впливом процесів інтернаціоналізації та глобалізації, 
що призводить до необхідності суттєвої інтенсифікації маркетингових зусиль 
виробників для одержання перемоги у конкурентній боротьбі; широка 
географічна та функціональна диверсифікація каналів збуту і логістики, що 
суттєво ускладнює механізми управління ними та посилює вимоги до 
інформаційного забезпечення управління товарними потоками підприємства; 
стрімке скорочення тривалості життєвого циклу продуктів на ринку, що 
вимагає від виробників більш швидкого оновлення товарного асортименту та 
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посилює вимоги до стратегічного і тактичного управління продуктовою 
політикою підприємства; широкий перехід від масового до індивідуалізованого 
попиту на ринку, що у свою чергу призводить до суттєвої диференціації вимог 
споживачів до продукції, та відповідно вимагає від підприємств застосування 
ретельної сегментації цільових ринків. 

Таким чином можемо констатувати, що відбувається «тотальна 
інтенсифікація» усіх сфер і напрямків маркетингової діяльності підприємств, 
що у свою чергу суттєво змінює вимоги і до інформаційно-аналітичного 
забезпечення маркетингової діяльності. Характерними особливостями 
сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингового управління 
є зростаючі масиви різноманітної інформації; необхідність чіткої структуризації 
маркетингових даних для прийняття ефективних маркетингових рішень; 
посилення вимог до швидкості обробки маркетингової інформації; безупинно 
зростаюча складність процесу аналітичної обробки маркетингових даних та 
необхідність застосування сучасних аналітичних методів: кластерного аналізу, 
кореляційно-регресійного аналізу, економіко-математичного моделювання та 
прогнозування, імітаційного моделювання та ін. Таким чином, на даний момент 
питання побудови ефективної системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення процесів стратегічного маркетингового управління неможливо 
вирішити без впровадження повнофункціональної маркетингової інформаційної 
системи.  

Інформаційно-аналітичні дані служать основою для прийняття більшості 
найважливіших управлінських рішень. Отже, з вищевикладеного стає 
очевидним що сьогодні вітчизняним промисловим підприємствам доцільно 
впроваджувати у свою діяльність передовий управлінський досвід, згідно з 
яким в основу розвитку підприємства ставиться концепція маркетингового 
управління. Саме використання в своїй практиці маркетингової концепції 
дозволить підприємствам сформувати ефективну систему стратегічного 
маркетингового управління підприємством забезпечуючи тим самим високу 
конкурентоспроможність та якісну адаптацію до ринкових умов. При цьому для 
повноцінного функціонування системи стратегічного маркетингового 
управління підприємством потрібно побудувати її якісне інформаційно-
аналітичне забезпечення, з метою оптимальної обробки інформаційних даних 
та прийняття ефективних стратегічних рішень. Відзначимо, що в сучасних 
умовах відбувається посилення ролі маркетингової інформації і вона поступово 
перетворюється на вагомий стратегічний ресурс, на основі якого підприємство 
вибудовує свої конкурентні переваги. 

Сьогодні маркетингова інформація є важливим стратегічним ресурсом 
діяльності підприємства. Важливість маркетингової інформації як стратегічного 
ресурсу проявляється в ряді функцій, які вона покликана виконувати [5, с. 26-
27]: обслуговує всі рівні управління, починаючи від підготовки й ухвалення 
рішення до обґрунтування результатів його реалізації; є специфічною формою 
взаємозв'язку, взаємодії підрозділів підприємства; є безпосередньою причиною 
вибору підприємством визначеної стратегії діяльності, що забезпечує 
досягнення поставленої мети. 
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Маркетингова інформація посідає основне місце в системі підтримки 
стратегічних рішень. Така система рішень призначена для об’єднання ринкової 
інформації із різноманітних джерел у базу даних, з якими особи, які розробляють 
рішення, можуть легко взаємодіяти, швидко виявляти проблеми і знаходити 
відповіді на аналітичні питання.  

В управлінні підприємством на основі маркетингу ключову роль відіграє 
саме забезпечення підприємства маркетинговою інформацією. При цьому 
стратегічна роль інформації у маркетинговому управлінні полягає у зниженні 
міри невизначеності господарського середовища на мінімізації на цій основі 
ризиків управлінських рішень в процесі здійснення маркетингової діяльності. 

Так, ринкова невизначеність, викликана безупинними потоками 
інформації та знань, містить у собі безліч потенційних можливостей для 
одержання прибутку, викликаючи тим самим утворення нерівноважних станів 
ринку. Для забезпечення стійкості конкурентної переваги менеджери 
підприємства змушені постійно визначати невизначене, широко звертатися до 
ресурсу новизни, яким насичена невизначеність. На підставі наведених 
положень даної школи можна дійти висновку, що стійкість конкурентної 
переваги пов'язана із її здатністю до постійної пошукової діяльності, до 
експериментування з новими альтернативами та до змін, фундаментом чого 
стає саме інформаційне забезпечення діяльності. 

Вважається, що економічні агенти у ринковому середовищі здійснюють 
раціональний вибір, оптимізуючи індивідуальні цільові функції на підставі 
досконалої ринкової інформації. Але реальним ринкам благ притаманні так 
звані інформаційні провали, внаслідок чого вимоги досконалості інформації 
порушуються. Часто причинами інформаційних провалів ринку є 
асиметричність інформації, тобто ситуація, у якій одні економічні агенти 
володіють більшою часткою ринкової інформації, ніж інші. Асиметричність 
інформації - ситуація на ринку в процесі укладання договорів (угод), за якої 
окремі учасники угоди володіють важливою інформацією, що безпосередньо 
стосується предмета угоди [6]. За цих умов рівень невизначеності в прийнятті 
рішень для одних учасників суттєво вищий, ніж для інших. Асиметричність 
інформації зумовлена самим принципом протистояння внутрішнього й 
зовнішнього середовищ організації: володіння вірогідною й відносно 
вичерпною інформацією дає можливість організації контролювати параметри 
внутрішнього середовища, а нестача такої інформації призводить до врахування 
параметрів лише зовнішнього середовища. 

Зауважимо, що процес забезпечення підприємства, маркетинговою 
інформацією проходить певні етапи її збору та обробки. Так до основних етапів 
збору та обробки маркетингової інформації можна віднести: 1) пошук та збір 
маркетингових даних – на цьому етапі здійснюється комплексний процес 
пошуку, збору та обробки інформаційних даних, як внутрішнього так і 
зовнішнього середовища на основі розподілу організаційно-функціональних 
обов’язків між колективом; 2) оцінка якості та обробка маркетингових 
інформаційних потоків – здійснюється системна оцінка отриманих 
інформаційних даних на основі таких показників, як: достовірність, повнота, 
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точність, ефективність тощо, після чого відбирається найбільш якісна 
маркетингова інформація; 3) оцінка достатності маркетингової інформації – 
здійснюється оцінка достатності отриманої маркетингової інформації з 
урахуванням визначених критеріїв, показників, параметрів, обмежень. Обсяг 
достатньої інформації відіграє чи не найважливіше значення, оскільки 
недостатня кількість необхідної інформації може стати причиною прийняття 
необґрунтованих управлінських рішень, що може призвести до негативних 
наслідків діяльності підприємства. 

Потрібно зазначити, що на сьогодні більшість підприємств мають доступ 
і використовують різноманітні інформаційні технології для накопичення 
інформаційних даних. Назвемо лише найпоширеніші з них: комп’ютери; касові 
апарати; штрихові та шифрувальні прилади; Інтернет; електронна пошта; 
телефонні засоби зв’язку тощо. Що стосується обробки інформації, то 
спеціально для маркетологів сьогодні на ринку програмного забезпечення існує 
низка програм, яка допомагає ефективно обробляти маркетингові дані. 

Відзначимо, що сьогодні для різних підприємств є різним середовище їх 
функціонування. Це пов’язано, перш за все, з такими факторами як, розмір 
підприємства, його розташування, вид продукції. наявність клієнтів, наявність 
конкурентів, тощо. Саме тому для різних підприємств ступінь невизначеності 
зовнішнього середовища різниться між собою. Різні за своїм характером 
невизначеності середовища можна класифікувати на основі аналізу двох 
характеристик: ступеня простоти або складності середовища.  

Отже, сьогодні бурхливо змінюючись ринкове середовище диктує свої 
умови функціонування суб’єктам господарювання. Нині підприємствам для 
забезпечення високої конкурентоспроможності потрібно ефективно 
адаптуватися до ринкових змін приймаючи правильні стратегічні управлінські 
рішення враховуючи ринкові потреби споживача, Саме тому ефективним 
засобом забезпечення якісної адаптації до зміни зовнішніх умов та прийняття 
оптимізованих рішень виступає маркетингова інформація. Ось чому організація 
ефективного забезпечення підприємства інформаційними даними стає 
актуальним питанням для багатьох вітчизняних промислових підприємств.  
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Соціально-психологічний клімат є дуже популярною темою для 
досліджень в області управління персоналом. Як у вітчизняних, так і в 
іноземних наукових джерелах літератури досить ґрунтовно висвітлюються 
сутність та складові соціально-психологічного клімату. Проте, варто зазначити, 
що сучасні умови господарювання потребують розгляду цього явища через 
призму економічного та управлінського підходів. 

Як стверджує Дафт Р. Л. у [4], істотну основу діяльності та розвитку 
суспільства складають такі соціальні утворення, як організації, які відіграють 
роль своєрідного функціонального посередника, котрий, з одного боку, 
дозволяє особистості (групі) включитися в соціально-економічні процеси, а з 
іншого – забезпечує повноцінне життя особистості (групи). Відповідно до [11], 
важливу роль в забезпеченні ефективності організації відіграє персонал.  

Вчені у [1; 7; 8; 12], зазначають важливу роль соціально-психологічного 
клімату в забезпеченні ефективної діяльності організації, в процесі управління 
нею, її персоналом, а також в життєдіяльності кожного окремого працівника. 
Також Донцов О. І. [5] наголошує на тому, що саме соціально-психологічний 
клімат є важливим показником стану ефективності діяльності колективу 
організації. Отже, значущість соціально-психологічного клімату розглядається 
з точки зору його впливу на ефективність діяльності будь-якої організації.  

Варто зазначити, що однією з важливих умов розвитку організації, 
підприємства чи установи є використання дієвих методів управлінського 
впливу на персонал. Одним з таких методів є формування та підтримка 
сприятливого соціально-психологічного клімату. 
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Сприятливий стан соціально-психологічного клімату, на нашу думку, 
забезпечує разом з іншими чинниками виживання організації у конкурентному 
середовищі, стійкий та збалансований розвиток персоналу, сприяє поєднанню 
інтересів, цілей та цінностей власників бізнесу та найманих працівників. 

Стан соціально-психологічного клімату залежить від значної кількості 
факторів, що певним чином впливають на нього. Згідно твердженню 
Карамушки Л. М. у [13], до основних факторів, які можуть впливати на 
формування соціально-психологічного клімату можна віднести такі: 
особистий склад колективу; міжособистісні стосунки; соціально-
психологічні особливості людей, груп; особистість керівника, стиль 
керівництва, його взаємини з підлеглими; особливості матеріально-
економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в 
колективі та ступінь задоволення людей цими факторами; особливості 
формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною, 
тощо. 

Також, як зазначають автори у [2], на формування соціально-
психологічного клімату мають вплив національний склад, релігійні, расові 
ознаки тощо.  

Варто зазначити, що, дослідники [15; 16] вважають організаційну 
культуру основою соціально-психологічного клімату. Зокрема, А. Є. Шадрін 
визначає організаційну культуру як соціально-психологічний клімат роботи, 
що склався в компанії та дієвим інструментом здійснення основних 
спонукань персоналу. Відповідно до [9], за умов наявної сьогодні кризи, 
значущість матеріальних ресурсів підприємства істотно знизилася, 
висуваючи на перший план трудові з їх інтелектуальним капіталом. 
Організаційна культура, з її незмінними цінностями і стереотипами 
поведінки, в свою чергу, дозволяє підприємству вижити за таких умов. Отже, 
керівники підприємств повинні приділяти значну увагу потребам персоналу, 
цінностям компанії, що дозволяють забезпечити постійність кадрів на 
робочих місцях і посилити спільні стабілізаційні процеси всередині компанії. 
Ефективне управління організаційною культурою досить позитивно впливає 
на ведення бізнесу організації. Відповідно до [3], таке управління дозволяє 
скоротити витрати, причому не тільки на підбір персоналу, але, наприклад, 
на зовнішній PR, оскільки співробітники, які є провідниками філософії 
компанії, знімають частину функцій з департаменту, що займається PR-
політикою організації. Як результат – підприємства з правильно розвиненою 
корпоративною культурою мають великий авторитет на ринку і привабливі 
як для потенційних співробітників, так і для партнерів по бізнесу і 
акціонерів.  

Відповідно до [17], повне управляння продуктивністю (ТРМ), є 
особливим підходом до удосконалення ефективності управління, котрий 
направлений на об'єднання організаційної культури з набором інструментів і 
методів, що працюють на різних рівнях, для забезпечення узгодженості 
загальної стратегії компанії, створення продукції і технології та інших 
аспектів її діяльності. Отже, на нашу думку, управління соціально-
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психологічним кліматом, як відображенням організаційної культури, є 
постійною практичною задачею менеджерів будь-якої ланки та має реалізуватися 
на стратегічному, тактичному та оперативному рівні управління, а також 
відбуватися відповідно до стандартів організаційної культури, місії, стратегії, мети 
діяльності підприємства. 

Варто зазначити, що результативне управління соціально-психологічним 
кліматом призводить до створення позитивного HR-бренду підприємства, тобто, за 
визначенням Б. Мінчингтона у [10], «образу організації як найкращого місця для 
роботи» у свідомості співробітників, клієнтів і потенційних кандидатів на ринку 
праці. 

Метою управління соціально-психологічним кліматом є насамперед 
забезпечення високої прибутковості підприємства за допомогою 
вдосконалення менеджменту персоналу при забезпеченні лояльності 
співробітників до керівництва і ухвалених ним рішень.  

Вчені у [6] наголошують на тому, що в сучасних умовах значної 
конкуренції  запорукою кадрової безпеки, яка відіграє домінуючу роль у 
системі безпеки компанії, є лояльний працівник. Одним із інструментів 
формування лояльності працівників підприємства є управління соціально-
психологічним кліматом персоналу, як складової системи менеджменту 
персоналу. Це зумовлене тим, що соціально-психологічний клімат значною 
мірою визначає задоволеність працівників умовами праці, ростом і 
перспективами, міжособистісними стосунками та комунікаціями в колективі, 
системою винагород, стилем керівництва, а отже, запобігання зловживанню 
персоналом, що в свою чергу забезпечує і кадрову безпеку підприємства. 

В рамках дослідження нами було розроблено організаційно-орієнтований 
підхід до трактування розуміння сутності соціально-психологічного клімату 
колективу. Згідно цього підходу, соціально-психологічний клімат розглядається 
не як феномен, на який неможливо вплинути, а як потужний інструмент 
управління персоналом, за допомогою якого можна суттєво підвищувати 
ефективність діяльності підприємства.  

Організаційно-орієнтований підхід ґрунтується на положеннях наступних 
теорій, концепцій, шкіл управління персоналом, що були систематизовані та 
узагальнені у [14], а саме: 

1) методи управління японських корпорацій (створення умов для 
добровільної повної самовіддачі працівників на основі турботи організації про 
працівників; персонал – надбання організації, відносини патерналістські, 
висока лояльність, співучасть в управлінні, творчість як норма, рівноправність, 
групова робота, постійний розвиток); 

2) концепція управління людськими ресурсами (більша увага до 
стратегічних проблем розвитку організації і орієнтація на кінцеві цілі 
організації; персонал – вирішальний фактор успіху організації, цінність); 

3) партисипативне управління персоналом (працівники беруть участь у 
прийнятті рішень, що відносяться до їхньої сфери діяльності, отримують 
достатній обсяг інформації про поточний стан і перспективи розвитку 
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організації, що сприяє зростанню лояльності працівників організації та їх 
віддачі; персонал – співробітники, колеги керівників); 

4) організація, що навчається (робота в командах, безперервні інновації, 
навчання і вдосконалення; робота над баченням майбутнього організації та її 
культурою; формування у працівників почуття приналежності до компанії; 
персонал – фактор ефективного функціонування і виживання організації, що 
потребує постійного розвитку); 

5) інноваційний підхід (прагнення забезпечити умови для інноваційної 
поведінки працівників, розвитку творчого потенціалу, вдосконалення робочого 
середовища, продукції, послуг, забезпечення продуктивної співпраці робітників 
і управлінських команд; персонал – джерело творчих рішень, інновацій, що 
забезпечують конкурентоспроможність і виживання в турбулентному 
зовнішньому середовищі); 

6) середовищний підхід (забезпечення сприятливих умов для ефективної 
діяльності персоналу; персонал – фактор виробництва, ефективність якого 
визначається трудовий середовищем: якістю трудового життя, організаційною 
культурою, соціально-психологічним кліматом; об'єкт управління – 
організаційна і соціальне середовище). 

Узагальнивши змістовний аспект положень, що наведені вище, нами було 
побудовано структурно-логічну схему організаційно-орієнтованого підходу до 
трактування сутності соціально-психологічного клімату колективу (рис. 1).  

 
Місія, стратегія, цілі підприємства

 
 

Рис. 1. Структурно-логічна схема організаційно-орієнтованого підходу до 
трактування сутності соціально-психологічного клімату колективу 
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Підводячи підсумки, зазначимо, що соціально-психологічний клімат є 
потужним управлінським ресурсом, за вмілого застосування котрого 
підприємство може стало розвиватися, утримувати конкуренті позиції на рику 
праці, забезпечувати кадрову безпеку. Ключова ідея авторського організаційно-
орієнтованого підходу до трактування сутності соціально-психологічного 
клімату колективу полягає у тому, що результативне управління ним приносить 
відчутну вигоду організації, як економічну, так і таку, що виражається у вигляді 
посилення мотивації трудової поведінки персоналу та привабливості організації 
як роботодавця. На нашу думку, управління кліматом на засадах вищевказаного 
підходу сприятиме створенню позитивного HR-бренду підприємства як об’єкту 
інвестицій, умов для впровадження змін, інновацій та розвитку підприємства, а 
також забезпечення кадрової безпеки підприємства, що відповідає сучасним 
вимогам теорії та практики управління. 
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сутність процеcу логістизації Розроблено процес функціонування будівельного виробництва в рамках 
логістичної системи. 

Ключові слова: логістизація, логістична система, бізнес-процеси, будівельне підприємство. 
 
In this article the basic issues are examined which are connected with the building logistisation. The main 

point of logistisation process has been proved. Also the process of construction technology functioning in the frames of 
logistic system has been devised. 

Key words: logistisation, logistic system, business-processes, building enterprise.   
 

Постановка проблеми. Інтенсифікація будівельного виробництва, 
застосування сучасних матеріалів та технологій, розширення кількості 
горизонтальних господарських зв’язків між підприємствами будівельної галузі, 
ускладнення економічних потоків зумовлюють необхідність впровадження 
логістичного підходу щодо управління бізнес-процесами будівельного 
підприємства, що дозволяє забезпечити ефективну координацію матеріальних, 
інформаційних й фінансових потоків. Саме ефективне управління бізнес-
процесами в будівництві дозволяє забезпечити координацію роботи 
функціональних підрозділів підприємства в ланцюзі «постачання-виробничо-
технологічна комплектація – транспортування – виробництво – складування - 
збут». Таким чином, одним з пріоритетних напрямків удосконалення 
управління бізнес-процесами є використання сучасних логістичних підходів, 
що дає можливість управляти потоками усіх видів ресурсів, необхідних при 
будівництві. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Теоретичні та 
методичні засади функціонування бізнес-процесів розкрито в працях таких 
зарубіжних та українських науковців: Стока Д.Р., Ламберта Д.М., Мазура И.И., 
Шапиро В.Д., Гойко А.Ф., Скакуна В.А. та інших [1-3].  

Питанням логістизації будівельного виробництва присвячені роботи 
Жаворонкова Е.П., Стаханова В.Н., Ивакина Е.К., Смиричинского А.В [4-6]. 

Проведений аналіз існуючих напрацювань виявив необхідність 
удосконалення методичного забезпечення обґрунтування доцільності 
логістизації бізнес-процесів, враховуючи галузеву специфіку, оскільки 
відсутність належної методичної підтримки може негативно впливати на 
діяльність будівельного підприємства. 
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Метою статті є розгляд та аналіз застосування логістизації на 
будівельному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Оскільки в реалізації 
будівельного процесу беруть участь різні підприємства і організації, це вимагає 
ефективного контролю виконання всіх позицій плану робіт, починаючи від 
підготовки проектно-кошторисної документації, узгодження її в різних 
інстанціях та закінчуючи безпосередньою участю організацій-партнерів в ході 
реконструкції або будівництва. Використання логістичних підходів в 
управлінні господарськими зв'язками значно підвищує якість рішення завдань.  

При застосуванні сучасних матеріалів та технологій будівництва, 
розширенні горизонтальних господарських зв’язків між підприємствами 
будівельного комплексу, зростанні інтенсивності економічних потоків в 
будівництві об’єктивно збільшується значення логістичної координації 
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, забезпечення узгодження 
процесів підготовки будівельного виробництва, закупівель, транспортування, 
постачання та виробничо-технологічної комплектації на будівельні об’єкти. 
Таким чином, із зростанням інтенсивності економічних потоків збільшується й 
потреба в логістизації будівництва, яка здійснюється в рамках логістичних 
систем. Логістизацію підприємства можна визначити як інтегроване управління 
бізнес-процесами з просування продукції і супутніх потоків від джерела їх 
виникнення до кінцевого споживача з метою досягнення максимальної 
ефективності діяльності підприємства. 

Логістизацію бізнес-процесу можна визначити як управління потоками, 
що передбачає запровадження інтеграційного механізму та може реалізуватися 
на внутрішньому й зовнішньому рівнях підприємства. 

Логистізація будівництва полягає в оптимізації і раціоналізації 
економічних потоків, тобто взаємозв'язаних і взаємообумовлених процесів руху 
ресурсів учасників будівельного ринку для досягнення поставлених соціально-
економічних цілей. Головна мета логістики в будівництві - організація у рамках 
єдиного потокового процесу переміщення матеріалів і інформації між усіма 
учасниками будівельного комплексу [7]. Особливості будівництва 
проявляються в тому, що стаціонарність готової будівельної продукції 
виключає проблеми, пов’язані з її товарорухом у сфері обігу. Виходячи з цього, 
під логістичним ланцюгом будівельного виробництва можливо розуміти 
лінейно-упорядковану сукупність організаційно та технологічно 
взаємоув’язаних між собою ланцюгів, що забезпечують оптимальний режим 
проходження матеріалопотоків від постачальників матеріально-технічних 
ресурсів до будівельного об’єкту, включаючи операції виробничо-
технологічної комплектації будівництва [8]. Логістизація будівельного 
виробництва дозволяє забезпечити потрібну координацію логістичних потоків, 
синхронізацію постачань матеріально-технічних ресурсів, скоротити запаси, 
контролювати обсяг незавершеного виробництва, знизити ризики. 

Потенційні можливості логістизації будівництва, перетворені на 
логістичні системи, здатні забезпечити істотний економічний ефект і зміцнити 
господарські зв'язки будівельних підприємств, що посилить їх ринкові позиції.  
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Логістична система - це система зі зворотнім зв’язком, що виконує певні 
логістичні функції, складається з декількох підсистем і має зв’язок із зовнішнім 
середовищем [9]. 

Таким чином, логістична система будівництва – це організована 
сукупність логістичних ланцюгів, через які здійснюється рух матеріальних та 
інформаційних потоків, що формуються при постачанні, виробництві, 
зберіганні та здачі в експлуатацію будівельної продукції з метою підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності підприємств будівельної галузі. 

Відокремлюють ряд чинників, що сприяють успішному використанню 
логістичного підходу в будівництві [10]: 

1. Організаційні: координація розподілу ресурсів в будівництві 
передбачає створення відповідних організаційних структур управління. 

2. Технологічні: забезпечення безперервності здійснення будівельно-
монтажних робіт, постійне і повне завантаження виробничих потужностей, 
поєднання в часі будівельних процесів і єдності виробничих і обслуговуючих 
операцій. 

3. Економічні: взаємозалежність фінансово-економічних результатів 
діяльності всіх учасників будівельного виробництва та їх вплив на кінцеві 
економічні результати будівельного виробництва.  

Найважливішою організаційно-технічною передумовою формування 
стійких логістичних систем в будівництві є забезпечення технологічності 
будівельних матеріалів і виробів, тобто відповідність характеристик матеріалів, 
виробів і конструкцій характеристикам технології їх виготовлення, 
транспортування, монтажу і експлуатації. Загальна технологічність потоку 
матеріальних ресурсів включає наступні елементи: технологічність 
виготовлення, транспортна технологічність (транспортабельність); монтажна 
технологічність; експлуатаційна технологічність. 

В рамках логістичної системи будівельне виробництво можна 
представити як сукупність взаємозв'язаних і взаємообумовлених потоків, що 
відповідають певним бізнес-процесам. 

В цілому процес функціонування будівельного виробництва в рамках 
логістичної системи зображено на рис. 1. 

На першому етапі (стратегічне планування) проводяться маркетингові 
дослідження будівельного ринку для оцінки кон'юнктури і прогнозу параметрів 
попиту, розробляється попередній план продажів, здійснюється розрахунок 
потреби в ресурсах і їх фінансового покриття.  

На другому етапі (стратегічне управління) потреба в будівельних 
потужностях деталізується за конкретними видами будівельної техніки, 
устаткування, виходячи з потреб будівельного об'єкту. У відповідності до 
календарного плану будівництва, здійснюється розрахунок потреби в 
матеріалах.  

На третьому етапі (тактичне управління) здійснюється облік та аналіз 
виконання обліково-контрольних і аналітичних функцій, які забезпечують 
реалізацію і аналіз планів і розрахунок фактичної вартості будівництва і 
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величину витрат будівельного підприємства, відстеження ефективності 
організаційних змін. 

Формування місії будівельного підприємства –  
надання якісних будівельних послуг 

 
Рис.1. Процес формування логістичної системи будівельного підприємства 

[власна розробка] 
На четвертому етапі (оперативне управління) здійснюється організація 

бізнес-процесів логістичного забезпечення будівельного підприємства. 
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Стратегія логістизації будівельного виробництва повинна формуватися на 
рівні вищого керівництва будівельного підприємства та ґрунтуватися на 
наступних принципах: 

- цілеспрямованість функціонування логістичної системи будівельного 
виробництва; 

- формування і підтримка довгострокових програм матеріально-
технічного забезпечення і виробництва будівельної продукції; 

- формування і управління логістичними ланцюгами будівельного 
виробництва; 

- управління фінансовими потоками логістичної системи; 
- формування довготривалих стратегічних орієнтирів для організації 

виробничо-технологічної комплектації будівельних об'єктів; 
- організація управлінського обліку в процесі будівельного виробництва. 
Для логістизації будівництва недостатнім є визначення основних 

економічних потоків, необхідно їх досліджувати і забезпечити їх раціональну 
взаємодію. 

Висновки. Логістизація спрямована на ефективне управління бізнес-
процесами за принципом «постачання-виробничо-технологічна комплектація – 
транспортування – виробництво – складування – збут». Потенційні можливості 
логістизации будівництва, які перетворені на реальні логістичні системи, здатні 
забезпечити істотний економічний ефект і зміцнити господарські зв'язки 
будівельних організацій, що, у свою чергу, посилить їх ринкові позиції. 

Але питання кількісної оцінки впливу логістизації виробничо-
господарської діяльності будівельного підприємства на його ефективність в 
сучасних економічних умовах потребують подальшого вивчення на основі 
синтезу фундаментальних основ теорії управління, методології стратегічного, 
процесного, проектного, логістичного менеджменту та з врахуванням галузевої 
специфіки. 
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В статті висвітлено проблеми формування ресурсного потенціалу в торгівлі. З цією метою 
розглянуто структуру ресурсного потенціалу торговельних підприємств за елементами: товарний, технічний, 
просторовий, фінансовий, кадровий потенціал і потенціал нематеріальних активів. З метою системного опису 
наявного потенціалу досліджено збалансованість його структури та розвитку. 

Ключові слова: торгівля, ресурсний потенціал, вартість, структура, збалансованість 
 

The article reveals the problems of the formation of the resource potential in the trade. To this end, we 
consider the struture of the resource potential of commercial enterprises on the elements: trade, technical, spatial, 
financial, human resources and potential intangible assets. In order to describe the system of the existing potential is 
studied balance of its structure and development.  

Keywords: trade, resource potential, cost,  structure, balance. 
 

Нестабільність економічного середовища значно ускладнює процеси 
формування та розвитку потенціалу торговельних підприємств через 
стохастичний характер ринкових впливів. Коливання на фінансових ринках, 
високі інфляційні очікування споживачів через невизначну макроекономічну 
ситуацію, з одного боку, обмежують коло можливостей торговельних 
підприємств, з іншого боку, зумовлюють їх слабку прогнозованість.  Наявність 
ознак підвищення динамізму середовища зовсім не означає відсутність 
необхідності вивчення існуючої ситуації, навпаки підвищує значимість даного 
дослідження. Дані про фактичний стан потенціалу як системи є тим відправним 
моментом, який, з позицій холістичної парадигми, дозволяє уявити весь об’єкт 
в його складності та цілісності, а з позицій аналітичної логіки, є тим базисом, 
що закладає основу розуміння і фундамент майбутньої стратегії підприємства.  

Об’єктом нашого дослідження обрано підприємства роздрібної торгівлі, 
що відрізняються обсягами діяльності та організовані в різних форматах 
(мережі супер-, гіпермаркетів, магазинів біля дому тощо та самостійні 
магазини). В якості об’єктів дослідження було обрано товарний, технічний, 
просторовий, фінансовий, кадровий потенціал і потенціал нематеріальних 
ресурсів. Загальна характеристика сформованого ресурсного потенціалу 
підприємств вибіркової сукупності наведена в табл. 1. 

Як свідчать отримані результати, обсяги ресурсного потенціалу в торгівлі 
суттєво залежать від таких організаційних чинників, як спеціалізація та формат 
діяльності. Хоча нарощення ресурсних можливостей  у вартісній оцінці 
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протягом досліджуваного періоду відбувалося на усіх підприємствах, проте 
найбільші темпи зростання продемонстрували великі підприємства. Обсяги їх 
ресурсного потенціалу протягом 2006-2012 збільшились утричі. Така ситуація 
пояснюється активізацією розвитку мережевих форм торгівлі в Україні. 

Нарощення ресурсного потенціалу відбувалося за рахунок всіх його 
елементів (рис. 1). Так, щорічний приріст вартості товарного потенціалу 
торговельних підприємств протягом досліджуваного періоду становив від 
25,9% до 80,2%. Найменш стабільним виявився розвиток потенціалу 
нематеріальних ресурсів. Якщо інші елементи ресурсного потенціалу набули 
розвитку в усіх досліджуваних підприємствах, формування потенціалу 
нематеріальних ресурсів відрізнялося епізодичністю, що свідчить про 
недостатній рівень його залучення в господарську діяльність торговельних 
підприємств. Так, із 32 підприємств вибіркової сукупності лише для 10 об’єктів 
наявні можливості нематеріальних ресурсів протягом всього періоду 
дослідження мали певну вартість. Інші ж торговельні підприємства або 
епізодично використовували нематеріальні ресурси, або взагалі їх не 
використовували. 

З метою системного опису наявного потенціалу доцільним є дослідження  
збалансованості його структури, методологічні основи якого викладені в роботі 
Краснокутської Н.М. [1].  

Зважаючи на необхідність вивчення потенціалу не тільки з точки зору його 
наявності, але й розвитку, автором було введено критерії збалансованості його 
структури та розвитку. Дослідження потенціалу за визначеними критеріями 
передбачає розрахунок і аналіз низки відносних показників із застосуванням 
коефіцієнтного та індексного методів.  

Структурну збалансованість ресурсного потенціалу пропонується 
визначати за низкою співвідношень між його елементами, що мають вартісний 
вимір. Загальну матрицю таких показників наведено в табл. 2, що дозволяє на 
основі порівняння отриманих значень визначити домінуючий вектор розвитку 
ресурсного потенціалу торговельного підприємства.  

В залежності від отриманих значень показників збалансованості структури 
ресурсного потенціалу розрізняють низьку (від 0 до 1), середню (від 1 до 2) та 
високу (більше 2) збалансованість. Отримані результати розрахунків структурної 
збалансованості на кінець  періоду дослідження наведено в табл. 3. 

Спільною рисою розвитку ресурсного потенціалу для всіх торговельних 
підприємств стала незбалансованість технічних можливостей і можливостей 
нематеріальних ресурсів. Саме ці елементи значно поступалися за вартісними 
оцінками товарному, просторовому, фінансовому та кадровому потенціалу для 
більшості торговельних підприємств. Погоджуючись з тим, що в торгівлі 
нарощення технічних можливостей традиційно є екстенсивним чинником 
розвитку та не призводить до пропорційного розширення обсягів діяльності, 
його відносно низьку частку в структурі ресурсного потенціалу можна вважати 
логічно виправданою. 



 

Таблиця 1 
Вартість ресурсного потенціалу торговельних підприємств вибіркової сукупності 

Вартість 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Товарний 
потенціал 

218889,6 394392,9 557032,8 833559,4 1380978,7 1763556,6 2219703,9 

Технічний 
потенціал 

113243,2 312799,4 153552,8 202466,8 291590,6 457227,9 571732,4 

Потенціал 
нематеріальних 

ресурсів 
1464,5 2665,8 152564,8 151266,2 7719,3 6420,0 9640,0 

Просторовий 
потенціал 

1489196,2 2737337,7 2674186,7 3231503,4 3411257,8 3447861,8 3466003,5 

Кадровий 
потенціал 

86306,3 148479,7 317524,9 199767,7 408115,1 665245,2 919634,1 
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Рис. 1. Динаміка структурних елементів ресурсного потенціалу тоговельних 

підприємств вибіркової сукупності 
Таблиця 2  

Матриця показників збалансованості структури ресурсного потенціалу 
торговельного підприємства 

Елементи 
ресурсного 
потенціалу 

ТовП ТП ПНР ПП КП ФП 
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Примітка: * Умовні позначення: ТовП, ТП, ПНР, ПП, КП, ФП – відповідно товарний, технічний, 
нематеріальних ресурсів, просторовий, кадровий, фінансовий потенціал торговельного підприємства; ВТовП, ВТП, 
ВПНР, ВПП, ВКП, ВФП – відповідно вартість товарного, технічного, нематеріальних ресурсів, просторового, 
кадрового, фінансового потенціалу торговельного підприємства. 

 
На жаль, такий висновок не можна розповсюджувати  на потенціал 

нематеріальних ресурсів, формування якого вітчизняними підприємствами 
торгівлі відбувається досить повільно та безсистемно. 

Таблиця 3 
Показники збалансованості структури ресурсного потенціалу підприємств 

вибіркової сукупності 
(в частках одиниці) 
Елементи 
ресурсного 
потенціалу 

ТовП ТП ПНР ПП КП ФП 

ТовП  3,88 230,26 0,64 2,41 0,47 
ТП 0,26  59,31 0,16 0,62 0,12 
ПНР 0,004 0,017  0,003 0,010 0,002 
ПП 1,56 6,06 359,54  3,77 0,73 
КП  0,41 1,61 95,40 0,27  0,19 

ФП 2,13 8,27 490,54 1,36 5,14  

 
З метою дослідження збалансованості змін у структурі ресурсного 

потенціалу нами побудовані динамічні ланцюжки співвідношень між темпами 
зростання його елементів, керуючись розробленими в роботі Краснокутської 
Н.С. методичними положеннями [1, 2].  

Для побудови таких ланцюжків застосовуються лише основні показники 
динаміки за об’єктами дослідження потенціалу, за співвідношеннями яких 
протягом декількох часових періодів розробляються рекомендації щодо 
подальшого формування/розвитку потенціалу. В якості оптимального 
динамічного ланцюжка розвитку потенціалу нами пропонується прийняти 
наступне співвідношення: 

ФПВt > > > >  >  100%,                          (1) 
ТовПВt ТПВt ППВt КПВt ПНРВt 

де , , , , , , - відповідно темпи зростання вартості 

фінансового, товарного, технічного, просторового, кадрового потенціалу та 
потенціалу нематеріальних ресурсів за період. 

ФПВt ТовПВt ТПВt ППВt КПВt ПКВt ПНРВt

Співвідношення (1) означає, що наявний потенціал протягом визначеного 
періоду дослідження забезпечує досягнення фінансових і інвестиційних цілей 
підприємства, тому наявна (сформована) структура його потенціалу може бути 
визнана збалансованою. Критерієм прийняття рішень щодо 
формування/розвитку потенціалу для розширення пропозиції цінності 
підприємством за таких умов має бути збереження збалансованості існуючої 
структури потенціалу. 

Отримані результати для досліджуваного періоду в цілому не 
відрізняються наявністю стійких закономірностей, що свідчить про певну 
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стохастичність розвитку ресурсного потенціалу торговельних підприємств. 
Порівнюючи фактичні співвідношення з оптимальним динамічним ланцюжком 
(модель 1), слід визнати, що майже для всіх підприємств досліджуваної 
вибіркової сукупності нарощення фінансових можливостей не тільки не 
випереджало, але й значно відставало від розвитку інших елементів ресурсного 
потенціалу.  

Таким чином, проведене дослідження стану, тенденцій і перспектив 
розвитку споживчого та конкурентного потенціалу торговельних підприємств в 
Україні дозволило визначити, що їх формування в українських реаліях 
ускладнено низкою соціально-економічних проблем, без вирішення яких не 
варто розраховувати на повноцінну реалізацію наявних можливостей. Низькі 
показники рівня життя в Україні та слабкість організованих форм торгівлі 
вимагають розробки адекватних вітчизняним умовам стратегій розвитку 
торговельних підприємств, які матимуть підґрунтям персоніфікацію споживача 
та визнання його інтересів і потреб пріоритетними напрямами створення 
ціннісної пропозиції. 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку ресурсного потенціалу 
торговельних підприємств України дозволило визначити, що незважаючи на 
виявлені розбіжності в вартості сформованих елементів ресурсного потенціалу 
підприємств торгівлі різних розмірів і спеціалізації їх стрімке нарощення, що 
відбувалося протягом 2006-2012 рр., виступило одним з потужних чинників 
зростання товарообороту. За результатами оцінки збалансованості структури 
потенціалу виявлено наявність диспропорцій у його розвитку, в першу чергу, 
пов’язаних із слабким рівнем можливостей нематеріальних ресурсів, 
формування яких не було інтегровано в систему створення цінності 
торговельними підприємствами, коли за рахунок налагодженої взаємодії 
елементів потенціалу забезпечуються умови для досягнення більш якісних 
результатів господарської діяльності. 
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ВПЛИВ ЗМІН НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглянуто причинно-наслідковий зв’язок між змінами і розвитком  підприємства. Запропоноване 
визначення терміну «розвиток підприємства». Згруповані види змін підприємств за рядом класифікаційних 
ознак. Визначені пріоритетні напрями змін, розвитку підприємства залежно від умов функціонування. 

Ключові слова: зміни, розвиток, управління, ефективність, конкурентоздатність, інновації, масштаб 
діяльності. 

 

Cause-and-effect relationship between changes and development of enterprise is considered. The definition of 
"enterprise development" is proposed. The types of changes of enterprise are grouped by several types of 
classifications.  Priority directions of changes  and development of enterprise , depending on operating conditions are 
determined. 

Keywords: changes, development, management, efficiency, competitiveness, innovation, scale of operation. 
 

Діяльність підприємства пов’язана з його розвитком. Розвиток, в свою 
чергу, спричиняють зміни, які відбуваються в процесі функціонування 
підприємства під дією внутрішніх та зовнішніх факторів. Таким чином, для 
здійснення ефективного управління розвитком необхідні систематизовані 
знання про види змін і їх вплив на розвиток підприємства. 

Питання розвитку підприємств, видів змін, управління змінами 
досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як С.О.Гуткевич [1], 
Ю.С.Погорєлов Ю.С. [2], В.Н.Лазарев [3], Д.К.Воронков [4], С.П.Дунда [5], 
О.Г.Мельник [6], А.А.Садєков, О.Ю.Гусєва [7], Н.В.Касьянова [8], 
В.С.Пономаренко, О.М.Тридід, М.О.Кизим [9], Р.А.Єремейчук [10] та ін. 

Водночас, види змін, їх систематизація потребують додаткового 
вивчення. 

Метою є дослідити види змін та їх зв'язок із розвитком підприємства. 
Найбільш поширений підхід до визначення категорії «розвиток» полягає 

в ототожненні його зі змінами, а саме кількісними і якісними [2, с. 32], [5], деякі 
науковці [10], [9, с.62] включають в перелік структурні зміни. Ці концепції 
доповнюють одна одну, так як вказані зміни взаємопов’язані, зокрема 
накопичення кількісних змін призводить до переходу в нову якість, зміна 
кількості впливає на структуру, а структурні перетворення сприяють 
виникненню нової якості, станів, етапів розвитку підприємства. Крім того, 
вчені вважають, що для визнання змін розвитком, мають бути виконані такі 
умови як  закономірність, незворотність, спрямованість [11, с.555]. 
Закономірність змін, як основна властивість розвитку, пояснюється дією 
ринкових механізмів, а також самоорганізацією системи [12, с.643]. 
Незворотність полягає в тому, що підприємство змінюється в процесі свого 
функціонування, порівнюючи з його первинним станом і умовами. 
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Спрямованість означає, що зміни відбуваються в певному напрямі, впливають 
на конкретний об’єкт (структурний підрозділ, підприємство, функції), мають 
часову визначеність.  

Таким чином, в процесі розвитку підприємства відбуваються 
трансформації, які призводять до кількісних змін загальносистемних 
характеристик, якісних, структурних перетворень системи. Нами пропонується 
таке визначення: розвиток підприємства – це кількісні, якісні, структурні зміни 
в системі, спричинені дією внутрішнього і зовнішнього середовища, які 
впливають на ефективність функціонування підприємства, його 
конкурентоздатність. При цьому причинно-наслідкові зв’язки полягають як в 
тому, що розвиток впливає на ефективність, конкурентоздатність, так і в 
залежності розвитку залежить від цих категорій. 

Аналіз діяльності підприємств та наукових праць показав, що в процесі 
розвитку відбуваються зміни різних видів. В табл. 1 зміни згруповані за рядом 
ознак. 

Таблиця 1 
Класифікація змін підприємств 

(запропоновано автором на основі опрацювання [3], [4]) 
Класифікаційна ознака Вид змін 

За напрямом впливу 
Позитивні 
Негативні 
Різнонаправлені  

За масштабом діяльності 
Розширення 
Скорочення 

За джерелами 
Інтенсивні  
Екстенсивні 

За силою впливу  
Революційні  
Еволюційні 

За інноваційністю 
Інноваційні 
Традиційні 

За цільовою орієнтацією  
Активні 
Адаптивні (реактивні) 

За середовищем-рушієм  
Зовнішньо ініційовані 
Внутрішньо ініційовані 
Комбіновані 

За сферою (напрямом) діяльності 

Виробничі 
Соціальні 
Маркетингові 
Інвестиційні  
Фінансові 
Управлінські та ін. 

За збалансованістю  компонентів  
Пропорційні  
Непропорційні  

За походженням управлінського впливу 
Природні (саморегулятивні)  
Штучні 

 
Про позитивні і негативні зміни в процесі розвитку підприємства 

зазначають [6, с. 60, 322], [8, с. 96-97], таким чином науковці уникають 
ототожнення розвитку виключно зі зростанням. Отже, в процесі розвитку 
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можуть відбуватися зміни різних напрямів, що призводять до прогресу або 
регресу підприємства. Для підвищення ефективності управління розвитком 
необхідно застосовувати низку заходів, а саме – підтримуючу політику для 
продовження тривалості прогресивного розвитку; заходи для послаблення 
негативних наслідків – в умовах регресивного розвитку; стабілізацію 
показників – при різнонаправлених змінах.  

Аналіз діяльності підприємств показав, що скорочення масштабів може 
бути необхідним для уникнення кризи, банкрутства або є об’єктивним 
наслідком науково-технічного прогресу, зокрема, автоматизації, удосконалення 
інформаційних технологій. Скорочення масштабів діяльності відбувається в 
різних формах, а саме, зменшення обсягу залучених ресурсів, як показує 
практика, насамперед за рахунок скорочення чисельності працівників, вибуття 
основних засобів; спрощення, як відомо з досвіду підприємств, відбувається 
переважно за рахунок технологічних удосконалень, зміни організаційної 
структури управління; відсікання зайвого, зокрема, підприємства передають 
деякі функції на аутсорсинг або відмовляються від неефективних, 
неперспективних напрямів господарювання.  В свою чергу, зміни 
протилежного характеру – розширення – відбуваються за рахунок 
диверсифікації, ринкової експансії, кооперування, злиття, поглинання.  Як 
показав аналіз, розширення здійснюють не лише ефективні, конкурентоздатні 
підприємства з потенціалом до зростання, але й комерційно менш успішні 
суб’єкти, які об’єднуються з іншими підприємствами для збереження 
ефективності, посилення ринкових позицій. 

Таким чином, розвиток підприємства може відбуватися за рахунок 
кількісних змін, а також якісних. Якщо стан підприємства змінюється внаслідок 
приросту або скорочення кількості ресурсів, процесів, то відбувається 
екстенсивний розвиток. А чинниками інтенсивного розвитку є якісні зміни 
ресурсів, процесів. Як показав аналіз діяльності підприємств, розвиток 
спричиняють одночасно інтенсивні та екстенсивні фактори. Більш ефективним 
є розвиток, в якому переважають інтенсивні фактори, так як ефект зростає 
вищим темпом, ніж обсяг ресурсів.  

На розвиток підприємства впливає також темп змін. Як показав аналіз, 
помірний темп і, як правило, локальний характер змін спричиняють 
еволюційний розвиток. А високий темп кількісних і  якісних перетворень,  
комплексність змін пов’язані з революційним розвитком. До революційних змін 
належать, зокрема, реорганізація, реінжиніринг, реструктуризація.  

Одним з найбільш ефективних джерел інтенсивного розвитку, а також 
революційного є інновації. Хоча за ступенем впливу на ефективність, 
конкурентоздатність підприємства, переважає інноваційний розвиток, в галузях 
економіки поширений традиційний розвиток, що пояснюється високим ризиком 
інноваційної діяльності, дефіцитом ресурсів підприємств. В свою чергу, 
традиційний розвиток пов’язують з адаптацією [7, с. 46]. 

Як показав аналіз, для підприємств більш характерні адаптивні зміни, ніж 
активні, що пояснюється низькою ефективністю управління, недостатньою 
увагою до всього комплексу його функцій (планування, організації, мотивації, 
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контролю), високим конкурентним тиском, ресурсними обмеженнями та ін. Для 
підвищення конкурентоздатності підприємства необхідно здійснювати активні 
зміни, а саме, впроваджувати інновації, прогресивні технології та методи 
управління тощо. 

Для управління розвитком підприємства важливо також визначати 
першопричини змін, якими можуть бути фактори зовнішнього, внутрішнього 
середовища або їх сукупний вплив. Більшу загрозу функціонуванню 
підприємства, порівнюючи з негативними внутрішніми змінами, створюють 
зовнішні зміни, що пояснюється кількома причинами. По-перше, зміни в 
зовнішньому середовищі характеризуються вищим ступенем невизначеності, 
складності, нетиповістю змін. Тобто, підприємство, як правило, не може 
передбачити, який суб’єкт зовнішнього середовища ініціюватиме зміни, на 
який з його напрямів діяльності вони вплинуть, наскільки істотними будуть 
наслідки. Також не завжди можна дати точний прогноз моменту виникнення 
змін, тривалості їх дії.  

По-друге, потенціалу одного підприємства, як правило, недостатньо для 
впливу на зовнішнє середовище. Таким чином, для посилення впливу на 
зовнішнє середовище ефективним є створення асоціацій та інших форм 
об’єднань, впровадження інновацій. 

По-третє, монопольне становище деяких факторів зовнішнього 
середовища  унеможливлює управління шляхом вибору підприємствами 
альтернатив. Так як підприємству складно вийти зі сфери впливу факторів 
зовнішнього середовища, то його завдання – послабити можливі негативні 
наслідки.  

В табл. 2 згруповані зміни, які відбуваються на підприємстві залежно від 
середовища, яке їх ініціює. 

Таблиця 2 
Зміни, що визначають розвиток підприємства за середовищем-рушієм  

(запропоновано автором) 

Зовнішні чинники розвитку 
(зовнішньо ініційовані) 

Внутрішні чинники розвитку 
(внутрішньо ініційовані) 

Комбіновані 
(комплекс внутрішньо і 
зовнішньо ініційованих) 

- адаптація до зовнішнього 
середовища; 
- підвищення 
конкурентоздатності; 
- використання можливостей 
зовнішнього середовища 

- подолання суперечностей в 
системі; 
- конфліктність стратегій; 
- досягнення стану, який 
потребує змін (усунення загроз 
або використання 
можливостей); 
- збалансування, досягнення 
пропорційності в розвитку 
елементів системи; 
- інтеграція додаткових або 
змінених компонентів, 
вилучення елементів, як 
наслідок, виникнення нової 
структури  зв’язків; 
- адаптація до нових методів 
управління 

- забезпечення внутрішньої 
організованості, ефективності  
і адекватного положення у 
зовнішньому середовищі 
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Зовнішнє середовище створює підприємству додаткові можливості для 
прогресу. Резонанс зовнішньо та внутрішньо ініційованого розвитку здатний 
забезпечити більший синергетичний ефект, ніж кожен з напрямів окремо. Тому 
комбінований розвиток доцільно детермінувати як синергетичний.  

Як показав аналіз, для забезпечення стійкого розвитку підприємства, 
необхідний пропорційний розвиток усіх його напрямів діяльності, так як 
відставання в  розвитку одних елементів (напрямів діяльності) не завжди може 
бути компенсоване задовільним рівнем розвитку інших.  Стійкість розвитку 
підприємства залежить також від збалансування інтересів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, а саме, економічних, тобто справедливого розподілу 
доходу, прибутку між державою та підприємствами; екологічних, насамперед 
заощадження природних ресурсів, зменшення або компенсації  забруднення 
довкілля; соціальних, зокрема, достатньої пропозиції кваліфікованої робочої 
сили, виплати винагороди працівникам, адекватної їх кваліфікації, трудовому 
внеску. 

Зміни можна класифікувати і за іншими ознаками, зокрема, за 
перспективою – поточні і стратегічні; за систематичністю – циклічні і 
несистематичні тощо.  Але, в будь-якому разі, менеджерам необхідно 
враховувати, що хоча підприємствам притаманні властивості самоорганізації, 
саморегулювання, саморозвитку, втім для забезпечення ефективного розвитку, 
досягнення синергетичного ефекту, розвитком необхідно управляти. 
Управління змінами, отже, розвитком в довгостроковому періоді потребує 
застосування інструментів стратегічного управління.   

Висновки. Таким чином, розвиток підприємства безпосередньо 
пов'язаний зі змінами, тобто розвиток потребує і водночас стимулює зміни, а 
неперервність змін спричиняє неперервність розвитку. Вибір методів 
управління розвитком залежить від темпу, напряму, істотності впливу, 
комбінації різних видів змін, має спрямовуватися на підвищення ефективності, 
конкурентоздатності підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО БАНКІВСЬКОГО БРЕНДУ ЯК ПРОЦЕСС 
СТВОРЕННЯ КОНКУЕРНТНОЇ ПЕРЕВАГИ БАНКУ 

 

Сформовано визначення успішного банківського бренду. Визначено ознаки формування успішного 
бренду як конкурентної переваги банку. Проаналізовано роль такої конкурентної переваги у покращенні 
результатів діяльності банку. 

Ключові слова: бренд, банк, конкурентна перевага, фінансовий ринок. 
 
Successful Bank brand determine is creatied. Features of a successful brand forming as a competitive bank 

advantage is defined. The role of competitive advantage in improving  bank performance is analised. 
Key words: brand, bank, competitive advantage, financial market. 
 

Актуальність. Аналізуючи тенденції розвитку світового фінансового 
ринку, зміни у макроекономічних процесах та зростаючу конкуренції стає все 
складніше сформувати індивідуальну перевагу, що не зминеться під впливом 
факторів бізнес середовища, та стане запорукою успішного розвитку бренду та 
діяльності банку. 

«На сьогодні основними механізмами конкуренції є бренди, ціни та 
технології. Хто зробить простіше, вигідніше, доступніше при гарній репутації, 
той і виграв», виокремлює А. Шульга керівник департаменту заощаджень 
Приват Банкуi[1]. Ці слова підтверджує така статистика: в цьому році (до 
01.10.2013) банки залучили 422,5млрд. грн. від населення, це на 18,8% більше 
ніж минулого року. Найбільший портфель вкладів належить Приватбанку – 100 
млрд. грн. Приват банк являється найпопулярнішим банківським брендом в 
Україні протягом останніх років. 

Конкурентоздатність банківської установи формується на основі 
матеріальних показників (показники фінансових результатів діяльності банку, 
цінова політика) та за рахунок нематеріальних активів, до яких відноситься 
кваліфікацію та навики персоналу, організаційні мережеві комунікації, 
структура  ділових зв’язків, та бренд фінансової установи. 

Нематеріальні активи виступають провідним фактором у механізмі 
створення сильних конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних 
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відносин, а ключову роль у цьому процесі відіграє бренд. Роль бренда 
упродовж останніх років постійно зростає, що пов’язано зі значною часткою 
цього активу у збільшенні вартості всієї банківської установи. Бренд 
перетворюється на інструмент управління, який створює напрям стратегічного 
розвитку банку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років 
створення та розвиток брендів все частіше стає об’єктом наукових досліджень. 
Значний доробок у формування теоретико-методичних засад формування 
бренду внесли такі вчені, як Д.Аакер, А.Бадьїн, Д.Герман, П.Дойль, Ф.Котлер, 
Т.Нільсон, В.Перция, Ф.Шарков, Л.Чернатоні та ін [2].ii Однак, незважаючи на 
значну кількість публікацій на тему брендингу, питання особливостей 
створення стійких та успішних банківських брендів залишається 
невисвітленим. 

Виклад основного матеріалу. Банківський бренд є одним з методів 
підвищення вартості банку, що зазначається при проведенні оцінки банків. 
Бренд банку являє собою нематеріальний актив, спеціалісти зазначають, що 
оцінка вартості репутації та бренду банку є набагато складнішою ніж оцінка 
інших нематеріальних активів банку, але має вирішальне значення для оцінки 
справжньої вартості чистих активів та, відповідно, ціни банку на ринку[3]iii. 

Бренд ідентифікує фінансову установу в очах клієнтів і партнерів, а отже 
повинен символізувати надійність та стійкість, що дозволить банку знизити 
ризик втрати довіри бізнес-партнерів при зміні економічної чи  політичної 
ситуації в країні або в світі в цілому. 

Основною тенденцією розвитку банківського сектору  в сучасному світі є 
процес глобалізації. В умовах розвитку цих процесів набір банківських послуг 
стає все більш стандартизованим, що свою чергу збільшує необхідність 
створення та розвитку брендів, з метою формування конкурентної переваги, що 
виділить банк та його послуги серед конкурентів. 

Такий бренд стане гарантом довготривалих взаємовідносин банку з 
клієнтами на міжнародному фінансовому ринку та підвищить рівень довіри до 
банківського сектору країни у світі. 

Якщо розглядати бренд – як конкурентну перевагу банку, то необхідно 
зазначити, що такою перевагою може стати бренд стійкий та успішний. Отже, в 
даному контексті необхідно виділити поняття «успішного бренду». 

Визначення успішного бренду банку має містити як чітке формулювання 
його сутності, - ключові компетенції, які знаходяться в основі формування 
іміджу банку у зацікавлених сторін, - так і форм прояву, - різноманітних 
образів, сформованих за допомогою різних комунікаційних засобів. Орієнтація 
в процесі брендінгу саме на ключові компетенції дозволяє, за рахунок їх 
обмеженої кількості, детально проробити основні компоненти банківського 
бренду, та ефективно донести їх до цільової аудиторії .  

Успішний бренд банку – це  ключові компетенції банку, що забезпечують 
надійність і стабільність його роботи, визначають взаємовідносини із клієнтами 
на принципах довіри та довготривалості, і доводяться до цільових споживачів 
за допомогою комплексу комунікаційних засобів (графічних, відео, аудіо тощо) 
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з метою сформувати в уявленні споживачів його чітко окреслений позитивний 
імідж. 

Ознаками успішного банківського бренду є наступні: 
 Високий рівень лояльності клієнтів; 
Проведене в 2012 році дослідження на міжнародному рівні показало: 
Довіра до фінансових інституцій та банків  найменша в країнах ЄС: в 

середньому банкам довіряють 37% європейців, не довіряють 55%. Найвищий 
рівень довіри до банків в Південно-Східній і Південній Азії - 77% і 75% 
відповідно. Україна увійшла в ТОП-10 скептичних країн: банкам довіряють 
28%, не довіряють 61% 9 (досліджено 135 країн світу)[4].iv 

 Впізнаваність бренду. 
Найкращій спосіб визначити «Впізнаваність бренду» - це проведення 

маркетингового дослідження, коли клієнту пропонується перерахувати назви 
знайомих йому банків, або обрати знайомі назви із списку. В контексті 
дослідження, також можна оцінити впізнаваність бренду поряд із 
конкурентами, що надасть можливість виявити конкурентну перевагу банку або 
її відсутність. 

 Стійкість бренду. 
Стійкість бренду можна оцінити тільки аналізуючи дані щодо діяльності 

банку та розвитку бренду за визначений період.  
Якщо порівняти результати досліджень довіри до банків за 2009 та 2012 

роки, можна побачити, що лідером залишився той самий банк – «Приват Банк», 
бренд, який не втратив своїх позицій в період фінансово-економічної кризи:  

В 2009 році, під час перших хвиль фінансово-економічної кризи, інтернет 
- виданням «Хмельницький і бізнес» було проведено опитування стосовно 
довіри до банків.  Було виокремлено декілька банків, до яких респонденти 
виявили найвищий ступінь довіри. За результатом цього дослідження лідерами 
за рівнем лояльності клієнтів були такі банки: 

 Приватбанк тримає лідерство – 21 % 
 Аваль - 10 %,  
 Ощадбанк - 7 %,  
 не довіряють жодному банкові  - 12 %.  
Для порівняння, за результатами опитування проведеного в 2012 році, в 

після кризовий період, 36% респондентів називають ПриватБанк – самим 
надійним банком в Україні, на другому місці Райфффайзен Банк аваль – 25% 
[5]. 

 Довготривалість відносин із клієнтами та інвесторами. 
Даний показник розраховується на основі внутрішньої звітності банків. За 

допомогою якої можна прослідкувати середній період співпраці банку із 
клієнтами.  

 Надійність банківського бренду. 
В результаті проведеного автором дослідження визначено, що на думку 

експертів  (ТОП менеджери банків) надійність банківського бренду складається 
з таких характеристик: історія діяльності банку (в тому числі кількість років на 
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ринку); підтримка банку з боку держави; зважена кредитно-депозитна політика; 
стійкість (швидке реагування на зміни ринку, захист прав вкладників); 
виконання гарантій; позитивний фінансовий результат діяльності банку; висока 
кваліфікація ТОП менеджменту; переважна частка закордонних інвестицій в 
статутному капіталі банку; наявність серед клієнтів великих державних 
підприємств та закордонних компаній; високі рейтингові позиції; розширення 
банківської мережі. 

В той же час клієнти банку у промисловому сегменті вважають, що 
надійність банку формується під впливом наступних характеристик (рис.1): 

 
Рис. 1. Характеристики, що впливають на формування надійності банківського 

бренду 
Джерело: складено автором, за результатами проведеного дослідження 
 

Проаналізувавши відповіді, можна сказати, що і банківські співробітники 
вищої ланки і клієнти банків вважають однію з найвпливовіших на надійність 
банківського бренду характеристик – кредитну історію банку. 

Формування успішного бренду призводить до покращення таких 
результатів діяльності банку: 

 Збільшення клієнтської бази; 
 Зростання рівня прибутку банку; 
 Підвищення рівня довіри клієнтів та інвесторів; 
 Підвищення рівня привабливості банку для інвесторів (в тому числі 

іноземних); 
 Підвищення ринкової ціни банку – як компанії. 
 Збільшення ринкової частки; 
 Максимізація прибутку та інше. 
Успішний бренд створює в уяві споживача позитивний образ банку у 

довгостроковому періоді, незважаючи на зміни ринкової кон’юнктури та 
зовнішнього середовища. 

Велику роль у процесі створення успішного банківського бренду 
відіграють показники фінансових результатів діяльності банку та його кредитна 
історія.  
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Серед негативних рис діяльності банку при створенні успішного бренду 
можна виділити такі: 

 Низька якість активів, цей чинник обчислюється коефіцієнтом 
кредитного резервування = резерви під кредитні ризики/ об’єм кредитування. 

Більш високі значення коефіцієнта свідчать про погану якість кредитного 
портфеля, тому що відповідно до вимог НБУ розмір резервів під кредитні 
ризики залежить від категорії якості кредитів. 

 Збитковість банку. Даний показник розраховується як збиток 
(прибуток) до середньорічного об’єму активів банку.  

 Якість фондування - входження банку до складу міжнародних 
фінансових холдингів або 100% участь держави в капіталі банку. Відсутність 
зазначених критеріїв негативно відобразиться на стійкості банку, а отже є 
перешкодою до формування успішного банківського бренду. 

 Негативна кредитна історія банку. Якщо банк втратив довіру 
клієнтів через неплатоспроможність по депозитах, або різко змінив кредитні 
ставки, його репутацію буде складно поліпшити навіть при наявності 
позитивних фінансових результатів за даний період. 

З метою отримання стратегічною конкурентної переваги бренд повинен 
будуватись не хаотично, а цілеспрямовано і скоординовано.  

Серед умов створення успішного банківського бренду можна виділити 
такі:  

 здатність банку підтримувати якість послуг та стабільність product-mix;  
 виділення достатнього бюджету на маркетингову комунікативну 

підтримка бренду; 
 проведення маркетингових досліджень з метою отримання новітньої 

інформації про діяльність конкурентів та цільову аудиторію бренду 
 зацікавленість ТОП-менеджменту у використанні нових технологій у 

діяльності банку 
 позитивна стабільність фінансових результатів банку та інше. 

Висновки: Конкурентною перевагою банку може стати усішний 
банківський бренд, який виділятиме банк поміж конкурентів та забезпечить 
йому особливе ставлення клієнтів. Проаналізувавши можливі негативні якості 
банківської  діяльності можна зробити висновок, що формування принципів 
успішного банківського бренду напряму залежить від результатів його 
фінансової діяльності.  

 

Література: 
1. Ормацадзе М. ТОП-20 банков по объему вкладов населения. Електронний ресурс. Екран доступу: 

http://forbes.ua/business/1359989-top-20-bankov-po-obemu-vkladov-naseleniya 
2. Гевко О. Етапи розроблення стратегії брендингу. // Галицький економічний вісник, 2011. – №1(30) . – 

С.185-197. 
3. Галайко Н.Р. Теоретичні та прикладні аспекти ринкової оцінки вартості банку. Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://www.investadviser.com.ua/ukr/publications/articles/2893.html 
4. Социологический центр Институт Гэллапа (США). Звіт про проведе дослідження в135країнах світу. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.newsru.ua/arch/finance/21may2013/banki_dov.html 
5. Яким банкам довіряють споживачі?. Електронний ресурс. Режим доступу: http://vsim.ua/groshi/znak-dovira-

spozhivacha-znayshov-chergovogo-vlasnika-65307.html 
 

 436

http://forbes.ua/business/1359989-top-20-bankov-po-obemu-vkladov-naseleniya
http://www.investadviser.com.ua/ukr/publications/articles/2893.html
http://www.newsru.ua/arch/finance/21may2013/banki_dov.html


 

Yarovaya V.V. 
Candidate of Economic Sciences, Docent 

Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev 
 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A 
FACTOR OF WELL-BEING OF THE RURAL POPULATION OF UKRAINE  

 

Яровая В.В. 
к.э.н., доцент 

Харьковский национальный аграрный университет имени В.В. Докучаева 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 
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предприятий как фактора благосостояния сельского населения. Проведен анализ ключевых направлений, 
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The peculiarities of agricultural enterprises social responsibility formation as a factor of well-being of the 

rural population of Ukraine are revealed. The analysis of the key directions which allow the farms to realize social 
responsibility functions  and affect employees’ and local associations’ living standards is conducted. The levers of 
enterprises management motivation in the direction of their social responsibility increase are represented. 
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and social problems, socially responsible functions, motivation.  

 
Решение задач формирования человеческого капитала общества, 

экологической безопасности, социальной поддержки малообеспеченных слоев 
населения в странах-членах Европейского Союза (далее ЕС) найдено через 
развитие корпоративной социальной ответственности, результатом чего есть 
высокий уровень развития стран. На основании статистической информации 
ежегодного издания «Мир в цифрах» [1, 2], в табл. 1 представлены некоторые 
показатели уровня развития Украины и стран еврозоны, информация по 
которым относится к 16 странам-членам ЕС, перешедшим на евро до 31 
декабря 2010 года: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция. 

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о высоком уровне развития стран-
членов еврозоны и о значительном различии между аналогичными 
показателями Украины и ЕС. Так, в 2011 году в Украине стоимость ВВП на 
человека составляла 3010 $ против среднего показателя по странам еврозоны 
36620 $ и Германии – 40120 $ (отечественный уровень меньше в 12,2 и 13,3 
раза, соответственно). Данный показатель используется для характеристики 
уровня развития стран, а именно экономического благополучия. Программа 
развития ООН публикует индекс развития человеческого потенциала (далее 
ИРЧП), подсчет которого основан на сочетании показателей средней и 
ожидаемой продолжительности школьного обучения, ожидаемой 
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продолжительности жизни и уровня доходов населения. ИРЧП находится в 
пределах от 0 до 100. 

Таблица 1 
Показатели уровня развития Украины и стран еврозоны * 

Украина  № 
з/п 

Показатели 
2007 г.** 2011 г. 

Страны 
еврозоны 

2011 г. 

в т.ч. 
Германия 

2011 г. 

1. 
Валовой внутренний продукт  
на душу населения, $ 

2310 3010 36620 40120 

2. 
Индекс развития человеческого 
потенциала 

78,8 72,9 88,4 90,5 

3. 
Затраты на здравоохранение: 

- % от ВВП 7,0 7,7 10,8 11,6 
4. - в среднем за год на 1 чел., $ 161,7 231,8 3955,0 4653,9 

5. 
Затраты на образование: 

- % от ВВП 6,3 5,3 5,5 4,6 
 - в среднем за год на 1 чел., $ 145,5 159,5 2014,1 1845,5 

6. 
Среднегодовой прирост населения за 5 
лет, (+,-) % 

-0,79 -0,55 +0,24 -0,20 

7. 
Удельный вес населения, %: 

- моложе 15 лет 14,7 13,9 15,4 13,4 
 - старше 60 лет 20,6 20,9 23,8 26,0 

8. 
Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет: 

- мужчин 62,1 63,5 79,5 78,2 
 - женщин 73,8 74,6 85,1 83,0 

9. Число мужчин на 100 женщин 86,0 85,2 96,1 96,1 
10. Общий коэффициент рождаемости, ‰ 10,0 10,9 10,2 8,7 
11. Общий коэффициент смертности, ‰ 16,4 16,2 9,9 10,9 
12. Природный прирост населения, ‰ -6,4 -5,3 -0,3 -2,2 

13. 
Занято человек в сельском хозяйстве, в % 
от общей численности занятых 

19,0 16,0 4,0 2,0 

* Источник: Мир в цифрах – 2013. / [Пер. с англ. Д.Журавлева, Н.Кононовой]. – М.: ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2013. – С.122, 210, 234. 
** Источник: Мир в цифрах – 2009. / [Пер. с англ. Н.Кононовой]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 
С.208. 
 

Значение индекса в Украине свидетельствует о том, что страну можно 
отнести к развитым странам с точки зрения человеческого потенциала. ИРЧП 
стран еврозоны (в т.ч. Германии) характеризует их высокий уровень развития. 

К показателям экономической развитости государства относится 
продолжительность жизни. В Украине по сравнению с Германией мужчины 
живут на 14,7 лет меньше, женщины – на 8,4 года. Люди в странах с высоким 
уровнем дохода имеют гораздо больше шансов прожить более долгую жизнь, 
чем люди в странах с низким уровнем дохода. 

Про сложную демографическую ситуацию в Украине свидетельствует 
анализ коэффициентов рождаемости, смертности и природного прироста. В 
2011 году в Украине естественная убыль населения составляла 5,3 чел. на 1000 
чел. населения.  

Существенные различия в наведенной структуре занятости. Так, в 
Германии в сельском хозяйстве заняты 2%, в промышленности – 28%, сфере 
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услуг – 70% от общей численности работающего населения. Соответствующие 
показатели в Украине составляют 16%, 23% и 61%. 

Следствием депрессивного состояния экономики в целом и сельского 
хозяйства, непосредственно, стало обесценивание сельскохозяйственного 
труда, усиление процессов тенизации занятости и доходов, сокращение рабочих 
мест и рост безработицы, низкая активность рабочей силы на рынке труда, 
чрезмерная дифференциация населения по уровню доходов, глубокий кризис 
социальной сферы сельского хозяйства (табл. 2) [3]. Все это ставит под 
сомнение развитие человеческого потенциала села в будущем.  

Таблица 2 
Показатели уровня жизни и занятости сельского населения Украины 

Годы  № 
з/п 

Показатели 
2008 2012 

2012 г. в 
% к 2008г. 

1. Численность сельского населения, млн чел. 14,5 14,2 97,9 
2. Приходится городских жителей на 100 человек сельского 

населения, чел. 
218 221 +3 

3. Население старше 60 лет в общей численности сельского 
населения, % 

23,3 23,1 -0,2 

4. Демографические коэффициенты, ‰: 
- рождаемости в сельской местности 11,6 12,6 +1,0 

 - смертности в сельской местности 19,9 17,7 -2,2 
 - естественного прироста (убыли) -8,3 -5,1 х  

5. Численность наемных работников в сельском  
и лесном хозяйстве, тыс чел 

987,3 741,7 75,1 

6. Доля занятого населения в сельском и лесном хозяйстве, % 
с. 133 

15,7 17,2 +1,5 

7. Коэффициент оборота рабочей силы по приему в сельском 
хозяйстве, % 

45,9 50,7 +4,8 

8. Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению в 
сельском хозяйстве, % 

58,4 57,1 -1,3 

9. Среднемесячная номинальная заработная плата по 
экономике, грн.  

1806 3026 167,6 

 - в т.ч. в сельском хозяйстве, грн 1101 2077 188,6 
 - в % к заработной плате по экономике 61,0 68,6 +7,6 

10. Доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости 
продукции сельского хозяйства, % 10,7 9,4 -1,3 

11. Доля отчислений на социальные мероприятия в структуре 
себестоимости продукции с.-х., % 2,6 3,4 +0,8 

12. Уровень безработицы в сельской местности  
(по методологии МОТ), % 

6,9 7,4 +0,5 

13. Средняя продолжительность незанятости, месяцев 4 11 275,0 
Источник: Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України / За ред. 
О.Г.Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 554 с. 
 

Одним из критериев оценки социальной ответственности 
сельскохозяйственных предприятий является достаточность заработной платы 
для нормального воспроизводства трудоспособности. Незначительная доля 
затрат на оплату труда в структуре затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции (9,4%) является причиной того, что аграрные 
работодатели практически не возмещают работникам затраты на оплату жилья, 
социальное обеспечение, профессиональное обучение, повышение 
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квалификации, на прочие социальные нужды. В 2012г. средняя номинальная 
заработная плата в сельском хозяйстве была самой низкой из всех отраслей 
экономики и составляла 3026 грн., что на 31,4% ниже среднего уровня по 
экономике. Негативная тенденция продолжает сохраняться и сейчас. В июле 
2014 года средняя заработная плата по экономике достигла уровня 3537 грн., в 
сельском хозяйстве – лишь 2792 грн. (ниже на 21,1%) [4]. 

По расчетам ученых, «при средних темпах роста валового внутреннего 
продукта в 6,91%, какие были в 2000- 2008 гг., Украина сможет достичь 
сегодняшнего уровня заработной платы Российской Федерации – через 10 лет, 
Польши – через 25 лет, Германии – через 44 года, США – через 48 лет» [5]. 

Негативные процессы происходят в сфере занятости на селе. 
Существенной проблемой стало распространение неформальной занятости на 
сельских территориях. Численность неформально занятых сельских жителей 
Украины более, чем в 2 раза превышала численность городского (в 2011 году 
3115,3 тыс. чел. − в селах и 1589,6 тыс. чел. − в городах). Удельный вес 
сельского населения, занятого в неформальном секторе в 2011 году превышал 
этот показатель для городского населения в 4,2 раза. 

Дальнейшее развитие и укрепление украинского аграрного бизнеса во 
многом будет зависеть от того, насколько своевременно и адекватно 
сельскохозяйственные предприятия воспримут апробированные 
международной практикой принципы социальной ответственности. В 
соответствии с мировыми тенденциями успешно и эффективно развивается не 
тот бизнес, цель которого получение прибыли, а тот, целями которого являются 
совершенствование трудовых отношений, повышение качества продукции, 
забота об экологии, правах человека, охране здоровья, осуществление связи с 
территориальной общественностью. 

«Социальная ответственность бизнеса – это ответственность 
управляющих тли менеджеров за экологические последствия своей 
деятельности, за справедливость и отсутствие дискриминации при найме на 
работу, а также ответственность перед потребителями» [6, с.333]. 

Социальную ответственность аграрного предприятия мы предлагаем 
рассматривать как объект управления, интегрированный в деятельность 
предприятия в рамках стратегии его развития, представляющий добровольные 
вложения финансовых, материальных, технологических, управленческих и 
иных ресурсов в реализацию социальных программ, и позволяющий 
предприятиям решать экономические, социальные и экологические проблемы с 
пользой для работающих, местного населения и общества в целом. 

Украинские аграрные предприятия имеют очень приблизительное 
представление о социальной ответственности как стратегической цели своей 
деятельности и не готовы быть такими же социально ответственными, как 
ведущие мировые компании, которые шли к этому десятилетиями. На 
сегодняшний день, как правило, под ней понимают благотворительность, 
эпизодические действия по решению внутренних проблем. Механизмы 
реализации социальной политики большинства сельскохозяйственных 
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предприятий регламентированы коллективными договорами, соглашениями, 
положениями про деятельность структурных подразделений.  

Отсутствие информации о результатах проведения социальных 
инициатив сельскохозяйственных предприятий, не дает возможности оценить 
прямое влияние бизнеса на благосостояние сельского населения. Процессы 
становления социально ответственного аграрного бизнеса надлежащим образом 
не анализируются. В годовой статистической отчетности «Основные 
экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий» (форма 
№50 сг) с 2006 года отсутствуют показатели затрат труда в человеко-часах. В 
отчетах по труду (форма №1-ПВ) показывается количество работников и 
затраты труда, но, во-первых, как и вся основная статистическая информация 
она содержит гриф конфиденциальности. Во-вторых, формы отчета по труду не 
распространяются на всех юридических лиц и зависят от количества 
работающих на предприятии. 

Обозначенные нами выше показатели благосостояния сельского 
населения являются причиной того, что трудовая миграция стала практически 
единственным способом для обеспечения адекватного уровня жизни 
значительной части трудоспособного сельского населения. Каждый четвертый 
житель села выезжает на заработки в другие населенные пункты или за 
границу. Это делает невозможным накопление и качественное воспроизводство 
сельских трудовых ресурсов, ускоряет процессы старения населения, снижает 
численность работающих и ухудшает качество трудового потенциала. 

Реализовать современному сельскохозяйственному предприятию 
социально ответственные функции, позволяющие решить проблему повышения 
благосостояния населения, можно через такие ключевые направления: 
концентрацию, диверсификацию сельскохозяйственного производства и 
повышение его экономической эффективности; предоставление «социального 
пакета» работающим; улучшение условий труда и быта работников; 
совершенствование социальной структуры коллектива; стимулирование 
развития трудовой активности и творческой инициативы; создание условий для 
активного досуга работников и членов их семей; забота об окружающей среде; 
участие в общественной жизни территории, на которой находится аграрное 
предприятие; развитие социального предпринимательства.  
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Розглянуто нові методичні підходи щодо оцінки конкурентної позиції машинобудівного підприємства 
на вітчизняному ринку. Запропоновано алгоритм та розроблено механізм управління 
конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств Сумської області на основі їхньої економічної 
стійкості. 
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New methodical approaches in relation to the estimation of competition position of machine-building 

enterprise are considered. The algorithm and the mechanism of management of machine-building enterprises a 
competitiveness out on the basis of their economic firmness are offered.  
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Економічна стійкість для машинобудівного підприємства є тим фактором, 
який може в цілому визначити його сильну сторону на ринку та вплинути на 
конкурентну позицію.  

Для досягнення поставлених цілей підприємством щодо поліпшення своїх 
конкурентних позицій на ринку нами пропонується запровадити в діяльності 
машинобудівних підприємств використання авторської методики, що буде 
являти собою ретельно-розроблену процедуру ідентифікації вимог керівництва 
компанії щодо завоювання частки ринку. Така методика, спираючись на досвід 
спеціалістів в цій сфері [1; 2; 3] повинна являти собою окреслення зазначених 
вимог компанії з наступним їхнім переходом до кількісних показників через 
послідовне заповнення сформованих низки логічних таблиць та спеціально 
розроблених матриць.  

Дана методика спрямована на виявлення позитивних сторін та 
покращення потенціалу підприємства. Методика «розгортання потенціалу 
підприємства» може ґрунтуватись на використанні існуючого досвіду 
формування аналогічних методик, які передбачають побудову фігурної 
матриці. 

В нашому випадку така фігурна матриця буде являти собою 
взаємопов’язані логічні таблиці, де в центрі будуть відображені характеристики 
основних потенціалів машинобудівного підприємства (в стовпцях) та 

 442



 

очікування керівництва стосовно кожної складової інтегрального потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства (в строках). Центральна таблиця буде 
являти собою значення, що відображають залежність між зазначеними 
показниками. Також тут повинні бути відображені відомості про кореляцію між 
зазначеними характеристиками. В лівій частині зведеної матриці буде 
відображатись важливість очікування керівництва машинобудівного 
підприємства щодо кожної складової інтегрального показника 
конкурентоспроможності, а в правій частині – рейтинг характеристик кожної 
складової Інтегрального показника в залежності від умов ринку. І нарешті 
нижня частина матриці буде являти собою результати аналізу щодо 
конкуруючих машинобудівних підприємств, а також головні напрямки 
розробки стратегії зміни пріоритетів компанії для досягнення лідируючих 
конкурентних позицій на ринку машинобудування. 

Матриця розгортання потенціалу підприємства дозволить в повній мірі 
надати дані про ступінь впливу кожної визначеної складової загального 
потенціалу машинобудівного підприємства на його конкурентні позиції на 
ринку, що формуються виходячи з рівня його економічної стійкості. 

Важливим при складанні такої фігурної матриці є визначення важливості 
уподобань керівництва машинобудівного підприємства на відповідному етапі 
їхнього розвитку. Завданням Матриці повинно бути перетворення очікувань 
менеджменту підприємства в конкретний план дій у вигляді стратегії, яка 
дозволить поліпшити його конкурентні позиції на ринку машинобудування. 

Вагомим внеском спроектованої такої Матриці можна вважати 
можливість її використання з метою поліпшення позицій на ринку окремого 
машинобудівного підприємства порівняно з його основними конкурентами. 
Дана Матриця дасть підґрунтя щодо прийняття відповідних раціональних 
рішень в сфері розвитку діяльності підприємства, спираючись не тільки на 
очікування та побажання керівництва компанії, а й на статистичні дані щодо 
мов такої діяльності і практичний інструментарій, який є значно впливовим на 
результат такої діяльності у вигляді економічної стійкості підприємства та його 
конкурентоспроможності.  

Виходячи з основної концепції нашого дослідження, можемо 
констатувати той факт, що для збільшення конкурентоспроможності свого 
підприємства на основі його економічної стійкості керівництво повинно 
зосередитись на таких напрямках розвитку як: покращення проектного, 
об’єктного, процесного потенціалів підприємства, а також поліпшення 
фінансової складової. Саме ці чотири компоненти є внутрішніми факторами, на 
які менеджмент підприємства може чинити вплив.  

Макроекономічні умови, безумовно, також мають велике значення для 
розвитку та інтенсифікації машинобудівної діяльності окремими суб’єктами 
господарювання, але вони є величиною сталою, і тому менеджмент 
машинобудівного підприємства сприймає їх як незаперечний факт. І вже, 
виходячи з рівня макроекономічного впливу на діяльність підприємства, 
коригує інші чотири складові економічної стійкості.  
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Наповненість матриці розгортання потенціалу підприємства показниками, 
що характеризують зазначені чотири складові пропонуємо здійснювати через ті 
18 індикаторів (10 щодо фінансової складової та 8 щодо основних потенціалів 
підприємства), які виявлені нами як найбільш впливові на економічну стійкість 
досліджуваних підприємств. 

Цільові значення для показників проектного, об’єктного та процесного 
потенціалів відповідних машинобудівних підприємств будемо визначати 
виходячи з середніх показників машинобудівної галузі української економіки. 
Щодо показників, які характеризують фінансову складову 
конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, то нормативні 
значення для них можна знайти в спеціальній економічній науковій літературі. 
Цільові значення щодо очікувань керівництва відповідно нарощення основних 
потенціалів розраховані нами, спираючись на тенденції вітчизняного ринку 
машинобудування.  

Головним етапом використання матриці розгортання потенціалу 
машинобудівного підприємства повинен стати етап поліпшення фактично 
виявлених показників його діяльності. Для цього в Матриці необхідно 
передбачити також таблицю, де буде представлена шкала очікувань 
керівництва машинобудівного підприємства. На даному етапі важливим є 
визначення тих показників, які не потребують поліпшення щодо очікувань 
керівництва. Тому вважаємо за необхідне перетворення цільових показників 
очікувань керівництва машинобудівного підприємства в єдину систему 
вимірювання з оціночними показниками їхньої цінності на окремих етапах 
розвитку підприємства. Це дасть можливість визначити необхідний рівень 
поліпшення кожного з окремих очікувань менеджменту машинобудівного 
підприємства.  

Одним з етапів комплексного заповнення фігурної матриці розгортання 
потенціалу машинобудівних підприємств буде заповнення таблиці зв’язку, в 
якій визначається сильний, помірний або слабкий зв'язок між визначеними 
індикаторами.  

Матриця розгортання потенціалу машинобудівного підприємства 
виступить інструментом координації основних його потенціалів (проектного, 
об’єктного, процесного) через коригування фінансової складової інтегрального 
показника конкурентоспроможності компанії.   

В нашому випадку, аналіз діяльності машинобудівних підприємств 
показує, що об’єктний потенціал даних підприємств є на достатньо високому 
рівні і потребує поліпшення в найменшому ступені. Пріоритетність інших 
трьох складових економічної стійкості є достатньо високою для нарощення 
конкурентних позицій машинобудівних підприємств Сумської області.  

Таким чином, можна зазначити, що застосування запропонованої 
авторської методики дозволить керівництву підприємства: 

- враховуючі пріоритетність очікування збільшення основних складових 
економічної стійкості суб’єкта господарювання, визначити головні вимоги 
щодо нарощення власної конкурентоспроможності на ринку та провести 
оптимізаційні заходи щодо цього; 
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- скоротити час оцінки комплексного процесу: «дослідження 
конкурентів – визначення стимулів щодо нарощення потенціалу – збільшення 
рівня конкурентоспроможності»; 

- забезпечити високі конкурентні позиції на ринку та достатній рівень 
економічної стійкості завдяки більш високих показників-індикаторів загального 
конкурентного потенціалу підприємства; 

- більш чітко визначити процеси, які потребують втілення задля високих 
ринкових позицій з огляду на головних його конкурентів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм управління конкурентоспроможністю машинобудівних 
підприємств Сумської області на основі їх економічної стійкості  

Джерело: розроблено автором  
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Постановка цілі: 
Досягнення високих конкурентних позицій на ринку, виходячи з 
цільових показників галузі машинобудування 

Окреслення проблем: 
 знаходження всіх складових інтегрального потенціалу 

конкурентоспроможності ПАТ «ЛЗПК» на мінімальному рівні; 
 збільшення проектних потенціалів всіх без виключення 

підприємств (окрім ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш»); 
 важливість нарощення процесного потенціалу та фінансової 

складової економічної стійкості ВАТ «НДПКІАЕН» до 
середньоринкового рівня 

Постановка завдань: 
Діагностика, оцінка та розробка важливих напрямків нарощення потенціалу окремих 
машинобудівних підприємств

Окреслення шляхів вирішення завдань: 
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ВАТ «НДПКІАЕН» +    + + + +      +  + + + 
ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш»     +   +      +   +  
ПАТ «СМНВО ім. М.В.Фрунзе»   + + +   + +     + + + +  
ПАТ «НВАТ ВНДІКомпресормаш»   +  +   + +     + +  + + 
ПАТ «ЛМДЕЗ «ТЕМП»  +  +    +      + +  + + 
ПАТ РЗ «Тракторозапчастина»     +         +   + + 

ПАТ«ЛЗПК» + + + + + + + + + +

Організація моніторингу: 
Періодичне складання Матриці розгортання потенціалу 
машинобудівних підприємств

Окреслення процесу моніторингу: 
 систематичний розрахунок показників-індикаторів інтегрального 

показника конкурентоспроможності підприємства; 
 визначення аналогічних середньогалузевих показників; 
 періодичне корегування очікувань керівництва щодо важливості 

окремих елементів загального потенціалу 
конкурентоспроможності підприємства; 

 порівняння фактичних індикаторів машинобудівних підприємств 
Сумської області з середньогалузевими показниками; 

 збереження ринкових позицій машинобудівних підприємств 
Сумської області виходячи з цільових нормативів 
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Отже, запропонована нами Матриця розгортання потенціалу 
машинобудівних підприємств покликана заповнити той вакуум в дослідженнях 
системного характеру щодо нарощення конкурентоспроможності підприємства 
на основі його економічної стійкості. Визначальною особливістю даної 
матриці, безумовно, є те, що увага сконцентрована не на одному аспекті 
загального потенціалу підприємства, а на окремих його складових, які за 
теоретико-практичними міркуваннями автора є визначальними його 
елементами. Відмінністю побудованої Матриці також можна вважати 
окреслення закономірностей формування потенціалу машинобудівного 
підприємства через комплексний аналіз його складових. Вивчення та 
дослідження запропонованих нами елементів інтегрального потенціалу 
машинобудівного підприємства дають чітке уявлення про його загальну 
структуру. А це вже, в свою чергу, дозволяє визначити основні орієнтири для 
побудови організаційно-економічного механізму управління інтегральним 
потенціалом конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Сумської 
області на сучасному етапі їхнього розвитку. Такий механізм представлений 
нами на рис. 1. 

Процес вирішення завдань, поставлених на етапі організації розгортання 
потенціалу машинобудівного підприємства, є можливим до реалізації за 
допомогою відповідного алгоритму. Такий алгоритм повинен відображати 
послідовність розробки необхідних управлінських дій щодо нарощення 
інтегрального показника конкурентоспроможності (рис. 2). 

Таким чином, запропонований нами на рис. 2, алгоритм являє собою 
відповідну послідовність необхідних кроків, які потрібно здійснити 
керівництву машинобудівного підприємства з метою виходу на високі 
конкурентні позиції  на ринку. Даний Алгоритм можна вважати тією 
інструкцією, що спрямована для розв’язання досить важливою задачі для будь-
якого суб’єкта господарювання, а саме – нарощення конкурентоспроможності 
через підсилення економічної стійкості. 

Авторський алгоритм передбачає, що керівництво підприємством володіє 
тією інформацією, яка при її опрацюванні приводить до наміченого результату 
– збільшення конкурентоспроможності. Даному Алгоритму притаманні 
відповідні кроки, що в сукупності формують алгоритмічний процес. Цими 
кроками в нашому випадку є: оцінка проектного, об’єктного, процесного 
потенціалів підприємства, а також визначення впливу фінансової складової на 
інтегральний показник, який представляє собою комплексний потенціал 
машинобудівного підприємства. Все це надає таку властивість авторському 
алгоритму як дискретність. 

Важливою властивістю Алгоритму також є припустимість вхідних даних, 
які в нашому випадку будуть являти собою перелік індикативних показників, 
які будуть характеризувати відповідні потенціали підприємства, а також його 
фінансову складову економічної стійкості. 

Побудований Алгоритм, безумовно, забезпечить розв’язання однотипних 
задач, що стоять перед керівництвом будь-якого машинобудівного 
підприємства. 
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