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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: Выполнен анализ деятельности кадастровых инженеров в Пензенской области. Выявлено основные 
проблемы, возникающие в процессе осуществления кадастровой деятельности, определено их причины и послед-
ствия, а также проанализировано деятельность кадастровых инженеров на территории Пензенской области.

Summary: The analysis of the activities of cadastral engineers in the Penza region. Identified the main problems 
encountered in the implementation of the cadastral activity, determined by their causes and consequences, as well as to analyze 
the activities of cadastral engineers in the Penza region.

Постановка проблемы. С 1 января 2014 года в свя-
зи с изменением законодательства роль кадастровых ин-
женеров в сфере земельно-имущественных отношений 
страны значительно возрастает. 

В связи с принятыми изменениями все документы 
для государственного кадастрового учета жилых домов, 
дач, промышленных сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, земельных участков разрешено гото-
вить и заверять только данной категории специалистов. 
Для этого каждый из них должен иметь квалификацион-
ный аттестат, усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись и быть включенным в профессиональный 
государственный реестр.

Это необходимо сделать для того, чтобы:
1. Недвижимость эффективно «работала» на эконо-

мику, и была создана точная система регистрации прав 
на землю и имущество. 

2. Продолжить подготовку к переходу с 2017-2020 го-
дов на единый налог недвижимости, который будет рас-
считываться, исходя из кадастровой стоимости недвижи-
мости, которая максимально приближена к рыночной и 
является значительно выше инвентаризационной.

3. Соседям-дачникам приходилось меньше судиться 
из-за недостоверных данных в Государственном кадастре 
недвижимости, межевать землю станет проще.

4. Изменился сбор муниципальных налогов, который 
может вырасти, а муниципалитеты, смогут решать с по-
мощью дополнительных средств раз-личные задачи [4]

Постановка задачи. Выявить основные проблемы, 
возникающие в процессе осуществления кадастровой дея-
тельности, определить их причины и последствия, а также 
проанализировать деятельность кадастровых инженеров на 
территории Пензенской области, оценить ее эффективность.

Изложение основного материала. С 1 января  
2014 года введено новое основание для лишения када-
стровых инженера квалификационных аттестатов. Глав-
ный аргумент – количество допущенных им ошибок. 

Если за последние три года деятельности органом 
кадастрового учета вынесено десять и более решений о 
необходимости устранения ошибок в сведениях, связан-
ных с определениями местоположения границ земель-
ных участков или местоположения зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного строительства, то 
аттестат кадастрового инженера, допустившего такие 
просчеты, аннулируется.

Законодательством пока не предусмотрено требова-
ний по обязательности членства кадастровых инженеров 
в СРО. Однако «дорожная карта» предусматривает ре-
шение данного вопроса на федеральном уровне весной  
2014 года, что позволит расчистить рынок кадастровых 
работ от недобросовестных участников и одновременно 
защитит качественных. 

В настоящее время в Пензенской области размещены 
в Государственном реестре кадастровых инженеров дан-
ные о 324 кадастровых инженерах [3].

 

Рис. 1. Динамика получивших квалификационный 
аттестат кадастровых ин-женеров в Пензенской области
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Рис. 2. Количество сдавших квалификационный 
экзамен мужчин и женщин в Пензенской области

За время функционирования института кадастровых 
инженеров в Пензенской области было аннулировано 10 ква-
лификационных аттестата кадастровых инженеров (табл. 1).

В 2012 году в Пензенской области в сфере кадастро-
вых работ осуществляли свои функции 228 кадастровых 
инженера.

Последний всплеск отказов в постановке на учет был 
связан со вступле-нием в силу с 1 июля изменений в При-
каз № 412 «Об утверждении формы и состава межевого 
плана». Основным из требований стало предъявление 
межевого плана в виде электронного документа.

По статистике отказы в отношении земельных участ-
ков принимаются чаще всего по п.2, ч. 2 ст. 27 (форма 
и содержание), ч. 4 (не обеспечен доступ к участкам), 
п. 1 ч. 5 (уточненная площадь больше чем на 10%, или 
предельного минимального размера), п. 2 ч. 5 (нарушен 
порядок согласования границ земельного участка).

Как видно из ниже представленных графиков за от-
четный год в деятельности кадастровых инженеров по 
Пензенской области в среднем было около 240 отказов, 
что свидетельствует о низкой подготовки специалистов в 
данной области. [3]
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Таблица 1
Причины аннулирования аттестата 

 кадастрового инженера в Пензенской области
2010 2011 2012 2013 2014

По заявлению от самого 
кадастрового инженера

2

По причине неоднократ-
ного принятия в течение 
календарного года 
органом кадастрового 
учета решения об отказе в 
осуществлении кадастро-
вого учета по основани-
ям, связанным с грубым 
нарушением кадастровым 
инженером требований, 
установленных Законом о 
кадастре

1 1 5 1
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кадастрового учета в 2012 г.
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Рис. 6. Количество документов, предоставленных  
в орган кадастрового учета кадастровыми инженерами 

Пензенской области в 2013 г.

В 2013 году в орган кадастрового учета было по-
дано 43256 документов из них: 15580 Пензенским фи-
лиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», 4318 МУП «ОГСАГиТИ», 1535 МУП Нижнело-
мовского района «БТИ» и 21823 кадастровыми инже-
нерами (рис. 6).

Из рис. 6 видно, что 21,3% кадастровых инженеров 
не ведут кадастровую деятельность, 38,6% – предо-
ставляют до 50 документов в орган кадастрового учета 
в год, 40,1% – осуществляют активную кадастровую 
деятельность.

Количество решений о приостановлении осущест-
вления кадастрового учета в 2013 году составило 6960, 
из них: 2321 (14,9%) Пензенский филиал ФГУП «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ», 554 (12,8%) 
МУП «ОГСАГиТИ», 233 (15,2%) МУП Нижнеломовско-
го района «БТИ» и 3852 (17,7%) кадастровые инженеры 
(рис. 7).

 

Рис. 7. Процентное соотношений принятых органом 
кадастрового учета решений о приостановлении 

осуществления кадастрового учета по организациям 
Пензенской области в 2013 г.
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Рис. 8. Количество отказов в 2013 г.  
по Пензенской области, из них по основаниям  

статьи 27 Федерального закона 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости», которые 

могут быть приравнены к «грубым нарушениям»

Количество решений об отказе в осуществлении 
кадастрового учета по Пензенской области в 2013 г. 
составило 6740, из них в соответствии со ст. 27 Феде-
рального закона 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»:

– п. 2 ч. 2 «…заявление о кадастровом учете или не-
обходимые для кадастрового учета документы по форме 
либо содержанию не соответствуют требованиям насто-
ящего Федерального закона» – 780 (утратил силу с 1 ок-
тября 2013 года);

– п. 2 ч. 3 «…размер образуемого земельного участка 
или земельного участка, который в результате преобразо-
вания сохраняется в измененных границах (измененный 
земельный участок), не будет соответствовать установ-
ленным в соответствии с федеральным законом требова-
ниям к предельным (минимальным или максимальным) 
размерам земельных участков» – 37;

– п. 4 ч. 3 «…доступ (проход или проезд от земель-
ных участков общего пользо-вания) к образуемому или 
измененному земельному участку не будет обеспечен, в 



7

«Кримський економiчний вiсник»

БЕРЬОЗКІНА А. Ю.
асистент кафедри менеджменту організації і адміністрування,

Дніпродзержинський державний технічний університет
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Анотація: У даній статті досліджено основні аспекти з удосконалення системи управління персоналом вагонобу-
дівного підприємства із впровадженням нових інформаційних технологій.

Аннотация: В данной статье исследованы основные аспекты по совершенствованию системы управления персо-
налом вагоностроительного предприятия с внедрением новых информационных технологий.

Summary: This article discusses the main aspects of improving carriage-building company’s personnel management 
system with using information technology.

том числе путем установления сервитута» – 16 (утратил 
силу с 1 октября 2013 года);

– п. 5 ч. 3 «…одна из границ такого земельного участ-
ка пересекает границу муниципального образования и 
(или) границу населенного пункта» – 38 (утратил силу с 
1 октября 2013 года);

– ч. 4 «При кадастровом учете в связи с изменением 
площади земельного участка и (или) изменением опи-
сания местоположения его границ орган кадастрового 
учета принимает решение об отказе в осуществлении 
данного кадастрового учета также в случае, если такое 
изменение не обусловлено образованием земельного 
участка или уточнением его границ» – 53;

– п. 1 ч. 5 «…в результате данного кадастрового 
учета площадь этого земельного участка, определенная 
с учетом установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом требований, будет больше пло-
щади, сведения о которой относительно этого земель-
ного участка содержатся в государственном кадастре 
недвижимости, на величину более чем предельный ми-
нимальный размер земельного участка, установленный 
в соответствии с федеральным законом для земель соот-
ветствующего целевого назначения и разрешенного ис-
пользования, или, если такой размер не установлен, на 
величину более чем десять процентов площади, сведения 
о которой относительно этого земельного участка содер-
жатся в государственном кадастре недвижимости» – 28;

– п. 2 ч. 5 «…при уточнении указанных границ на-
рушен установленный настоящим Федеральным законом 
порядок согласования местоположения границ земель-
ных участков или местоположение указанных границ 
в соответствии с настоящим Федеральным законом не 
считается согласованным, за исключением случаев при-
знания указанных границ уточненными в порядке разре-
шения земельного спора» – 172.

Выводы. Из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что институт кадастровых инженеров в Пензен-
ской области развивается слабыми темпами. Необходи-
мы изменения в части требований предъявляемых к лицу, 
претендующему на сдачу квалификационного экзамена. 
Это должны быть физические лица, имеющее специ-
альное образование. В настоящее время большая часть 
кадастровых инженеров не занимаются геодезической 
съемкой (эти работы выполняют наемные геодезисты) 
т.к. не имеют достаточных знаний. Поэтому следует про-
водить курсы по повышению квалификации на полигоне 
с целью получения навыков работы с геодезическими 
приборами. В виду того, что в область деятельности ка-
дастрового инженера включено выполнение технических 
планов, необходимо получить знания о конструктивных 
характеристиках зданий и сооружений различного функ-
ционального назначения. Эти задачи могли бы выпол-
нять саморегулируемые организации в области кадастро-
вой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс]: фе-

дер. закон // Правовая система «Консультант Плюс».
2. http://ufrs.pnz.ru/
3. http://kp58.ru/catalog/index1.php?id_catalog=2
4. http://anpravo.ru/index.php/mnu-news/mnu-obshestvo/303-kadastrovyj-inzhener

Постановка проблеми. На сьогоднішній день до-
сить чітко зрозуміла роль інформаційних технологій, 
їхній розвиток, постійне вдосконалення відповідно 
зовнішнім і внутрішнім змінам з метою підвищення 
економічної стабільності та конкурентоспроможності 
підприємств. 

В сучасних умовах, коли виробництво може досягати 
досить високих темпів – керувати по-старому неможли-
во. Інформація є основою процесу управління. За допо-
могою інформації реалізується зв’язок між суб’єктом і 
об’єктом або між керуючою і керованою частинами сис-
теми управління. 

Управління має справу з величезними масштабами 
інформації, розмір якої безперервно збільшується в за-

лежності від росту обсягів виробництва продукції. В ці-
лому обсяг інформації зростає пропорційно росту обсягу 
виробництва. 

Практика свідчить, що в сучасних умовах ефектив-
ність управління значною мірою залежить від інформа-
ційного забезпечення, від повноти інформації. 

Ефективне використання інформаційних технологій 
стає найважливішим із чинників виживання вагонобу-
дівних підприємств на ринку, сприяє підвищенню рівня 
рентабельності діяльності сучасного підприємства, що 
значною мірою впливає на покращення бізнесу.

У зв’язку з цим набувають актуальності дослідження 
теоретичних, методичних і практичних завдань з впро-
вадження інформаційних технологій та удосконалення 



8

#4 (11) серпень 2014

організаційно-економічних форм управління інформа-
ційними технологіями в бізнесі на підставі дії механізму 
економічної мотивації.

Управління людськими ресурсами в умовах ринко-
вих відносин не є чимось абсолютно новим, але еконо-
мічний стан підприємств та необхідність прискорення 
реформування економіки, зорієнтованої на подолання 
кризового стану, створення стабільних умов для праці й 
життя громадян посилюють актуальність цього питання. 
Можна створити досконалу систему управління, знайти 
ефективні організаційні структури, мати арсенал сучас-
ної прогресивної техніки, але цього ще недостатньо для 
ефективного вирішення завдань управління та організа-
ції праці персоналу.

Проблемам вдосконаленя процесу управління пер-
соналом із використанням інформаційних технологій 
присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених:  
Т. Ю. Базарова, А. П. Бовтрука, А. Я. Кібанова,  
С. Г. Дзюба, А. І. Кочеткова, В. Д. Пагрушев, Є. В. Маслова,  
М. Х. Мескона, В. О. Храмова, Ю. А. Ципкіна, В. И. Шка-
тулла, Г. В. Щокіна, та ін. Однак, внаслідок складності й 
багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існу-
ють питання, які вимагають ретельнішого дослідження.

Актуальність проблеми підвищення ефективності 
управління персоналом за допомогою використання ін-
формаційних технологій не викликає сумніву, адже ви-
користання автоматизованих систем підвищить якість та 
швидкість обробки та передачі інформації, потік якої по-
стійно зростає.

Постановка завдання. В сучасних умовах на ві-
тчизняних підприємствах немає надійного і доступного 
методичного інструментарію щодо розвитку інформацій-
них систем. Завданням статті є аналіз існуючих проблем 
ефективності системи управління персоналом вагоно-
будівного підприємства та обґрунтування необхідності 
впровадження інформаційних технологій для автомати-
зації процесу управління людськими ресурсами. Дане 
дослідження уточнює інформаційне та організаційне за-
безпечення аналізу розподілу та управління персоналу. 
Для досягнення цього в даній статті потрібно визначити 
складові частини відповідної організаційно-інформацій-
ної моделі аналізу управління персоналом та пошук шля-
хів та засобів, які сприятимуть розвитку інформаційних 
систем підприємств вагонобудування.

Виклад основного матеріалу дослідження. У наш 
час важко уявити функціонування промислового підпри-
ємства без залучення новітніх технологій. Галузь ваго-
нобудування також не стала виключенням із загального 
правила, що яскраво демонструє автоматизація процесу 
виробництва. Проте процес управління підприємством 
є досить складним і багатогранним. Як відомо, для при-
йняття управлінських рішень необхідною складовою є 
перевірена, достовірна, адекватна інформація. Щоб бути 
корисною для процесу прийняття управлінських рішень, 
потрібно дві основні складові: кваліфікований персонал 
та інформація, яка має фокусуватися на тих аспектах, що 
найбільше впливають на діяльність підприємства.

У діяльності вагонобудівного підприємства особливе 
місце займає управлінська складова, яка включає комп-
лекс різноманітних умінь, навиків, необхідних менедже-
рам для реалізації функцій управління не лише системи 
інформаційної безпеки, а й системи прийняття управлін-
ських рішень та підприємства загалом.

Враховуючи сучасну інформатизацію суспільства та 
суцільну комп’ютеризацію процесів, слід зосереджувати 
увагу саме на інформаційних технологіях [1, с. 69].

Цінність інформаційних технологій найчастіше 
проявляється в інших сферах бізнесу. Передові компа-
нії використовують інформаційні технології для покра-

щення як організації, так і ефективності роботи у таких 
сферах, як корпоративні фінанси, операції постачання 
та управління персоналом. Інформаційні технології да-
ють змогу суттєво знизити витрати у цих сферах, пере-
розподілити ресурси та впровадити стратегічну цінність 
для своїх організацій.

Інформаційно-технологічні нововведення в управ-
лінні персоналом мусять мати комплексний характер, 
бути пов’язаними з одночасним і узгодженим викорис-
танням інформаційних, організаційних, правових, со-
ціально-психологічних, кадрових, технічних і багатьох 
інших факторів. Можна виділити три основні напрями 
формування факторів, які обумовлюють впровадження 
інформаційних технологій. Це насамперед: потреби 
організацій; потреби користувачів; наявність техніч-
них засобів.

З кожним роком все більша кількість компаній визна-
ють необхідність впровадження автоматизованих систем 
управління персоналом. На сьогодні управління персо-
налом є найважливішим аспектом в діяльності будь-якої 
компанії. Так на ринку існують багато інформаційних 
технологій по управлінню персоналом, що досить розпо-
всюджені на підприємствах вагонобудівної галузі. 

Одним із видів таких інформаційних технологій є 
системи розрахунку зарплати та обліку кадрів. Призна-
чення систем даного виду – підвищення ефективності 
управління кадрами (основним стратегічним ресурсом 
підприємства) за рахунок автоматизації функцій з управ-
ління персоналом та проведення кадрової політики під-
приємства, а також всіх видів розрахунків з працівника-
ми. Якісне управління кадрами передбачає вирішення 
наступних завдань:

• визначення джерел кадрового забезпечення підпри-
ємства;

• адаптація кадрів (розробка заходів по мотивації і за-
кріпленню кадрів);

• професійне і посадове зростання управлінського 
персоналу;

• розробка посадових інструкцій;
• розробка системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;
• облік критеріїв оцінки кадрів;
• розробка ступенів посадового зростання;
• розробка форм і методів раціонального використан-

ня кадрів;
• визначення оптимальної чисельності;
• використання персоналу відповідно з освітою і ква-

ліфікацією.
Рішення задач управління кадрами може бути реалізо-

вано за допомогою підтримки виконання таких функцій:
• ведення докладної організаційної структури під-

приємства (з можливістю планування нової структури та 
аналізу її ефективності) ;

• планування завантаженості та підбір персоналу;
• створення та ведення штатного розкладу (із збері-

ганням докладної особистої інформації по кожному пра-
цівнику);

• управління процесом просування співробітників по 
службі і навчанням співробітників;

• управління заохоченнями і мотивація співробітників;
• облік робочого часу;
• розрахунок заробітної плати;
• формування звітності (стандартні звітні форми – 

відповідно до законодавства, звіти по різних зрізах да-
них, можливість створення власних звітів).

Традиційна функціональність таких систем вклю-
чає підтримку типових схем розрахунків, можливості 
використання декількох видів оплати праці (відрядна, 
погодинна і т.д.), розрахунку податків та підготовки до-
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кументів для надання в контролюю-
чі державні органи, а також завдань 
планування організаційно – штатної 
структури, кадрової політики, опе-
ративного обліку руху кадрів, під-
тримки документообігу з персоналу 
та обліку праці, підбору персоналу, 
атестації кадрів, підвищення квалі-
фікації.

За рахунок впровадження систе-
ми досягаються наступні цілі:

• гнучке управління персоналом 
та оперативний контроль за викорис-
танням кадрових ресурсів;

• отримання повної оперативної 
інформації про структуру підприєм-
ства, позиції штатного розкладу та по 
співробітниках за будь-який минулий 
і на плановані періоди;

• оцінка ефективності роботи 
кожного структурного підрозділу та 
окремих працівників;

• формування системи оплати як стимулюючої скла-
дової для пошуку найбільш ефективних шляхів досяг-
нення цілей компанії;

• поліпшення умов праці працівників.
Розглянемо основні автоматизовані системи управ-

ління персоналом. Корпорація «Атлас» пропонує рішен-
ня по управлінню персоналом і кадрами на основі сис-
тем «Атлас КАДРИ» і Microsoft Dynamics NAV. Системи 
забезпечують гнучкий інструментарій і функціональні 
засоби, необхідні для організації і контролю кадрової 
політики компанії. Вони враховують усі вимоги діючого 
українського законодавства в галузі управління персо-
налом, розрахунку заробітної плати і персоніфікованого 
обліку співробітників. Можливості систем дозволяють 
легко адаптувати їх у відповідності зі специфікою кон-
кретного підприємства і вносити зміни, викликані ново-
введеннями законодавства. Це дає можливість завжди 
працювати з актуальною й об’єктивною інформацією.

Рішення Microsoft Dynamics NAV дозволяють украї-
нським компаніям оптимізувати і більш ефективно роз-
вивати свої відносини з клієнтами, партнерами, поста-
чальниками і співробітниками. За допомогою рішень 
Microsoft Business Solutions можна автоматизувати на-
скрізні бізнес-процеси в галузі фінансів, дистрибуції, 
електронній комерції, обслуговування і підтримки клієн-
тів, управління проектами, персоналом, виробництвом, 
ланцюжками постачань, продажами і маркетингом [2].

Найпоширенішою у сегменті вагонобудівних підпри-
ємств стала автоматизована система управління персона-
лом БОС-Кадровик. Структуру даної системи наглядно 
ілюструє рис. 1.

Потрібно зазначити, що існує пряма залежність між 
ефективністю інформаційних технологій та ефективніс-
тю в управлінні персоналом. Причиною такої залежності 
є автоматизація основних потоків даних, які знижують 
ймовірність похибки та пришвидшують цикл обміну 
даними. Таким чином співробітники можуть витрачати 
менше часу на роботу з даними, більше часу на аналіз та 

інші важливі завдання. Та не варто думати, що інформа-
ційні технології спрямовані тільки на вивільнення часу 
працівників. Окрім цієї функції вони також підвищують 
точність даних та власне аналітичного процесу. Найкращі  
ІТ-організації фокусуються на створенні таких систем, 
які при однакових вхідних даних видаватимуть одна-
ковий результат, тобто відзначатимуться стабільністю з 
математичної точки зору. Якщо це вдасться – тоді управ-
ління персоналом, оптимізація постачання та фінансових 
потоків стануть надзвичайно простими завданнями.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
існуючих інформаційних систем управління підпри-
ємствами підтвердив, що їх використання за традицій-
ними методиками призводить до підвищення продук-
тивності праці та ефективності діяльності, тобто яким 
чином можна використовувати інформаційні техноло-
гії для розвитку бізнесу підприємства. Слід відзначи-
ти, що ринок змінюється, і сьогодні підприємства не 
обмежуються тільки обліковими функціями при впро-
вадженні автоматизованих систем управління персона-
лом. Тенденцією сучасності стає впровадження функ-
цій аналізу та управління персоналом, за допомогою 
яких менеджмент компаній завдяки високій гнучкості 
системи має можливість будувати запити і отримувати 
звіти, необхідні для прийняття управлінських рішень в 
режимі реального часу.

Щоб отримати найбільший ефект від використання 
інформаційних технологій для вдосконалення процесу 
управління персоналом, сучасним вагонобудівним під-
приємствам потрібно:

– мінімізувати витрати на впровадження нових, та 
сфокусуватися на максимізації цінності і можливості мо-
дернізації діючих на підприємстві інформаційних техно-
логій за мінімально можливі кошти;

– працювати зі справжніми професіоналами та функ-
ціональними лідерами, щоб переконатися, що технології 
впроваджено із застосуванням найкращих практик та 
процесів.

Модуль керівника Модуль адміністратора

Штатний розклад

Базові ідентифікатори,
довідники

Облік кадрів Табельний облік

Розрахунок зарплати

Сховище даних про 
персонал

Рис. 1. Структура системи БОС-Кадровик 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ  
У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Анотація: Досліджено основні типи економіко-математичних моделей оптимізаційних задач у теплоенергетиці 
та вдосконалено економіко-математичну модель стабілізації існуючих тарифів на теплову енергію.

Аннотация: Исследованы основные типы экономико-математических моделей оптимизационных задач в тепло-
энергетике и усовершенствована экономико-математическая модель стабилизации существующих тарифов на тепло-
вую энергию.

Summary: The basic types of mathematical models of optimization tasks in the thermal energy are analyzed. The 
mathematical model of stabilizing of existent tariffs is improved.

 
Постановка проблеми. В Україні одна з найвищих 

у світі насиченість міст тепловими мережами [1, c. 130]. 
Загальна протяжність теплопроводів в нашій державі ста-
новить близько 47 тис. км у двотрубному обчисленні. На 
балансі підприємств комунальної теплоенергетики Укра-
їни перебуває 20,8 тис. км теплових мереж у двотрубно-
му обчисленні діаметром від 50 до 800 мм. Близько 80% 
сучасних теплових мереж прокладені в непрохідних за-
лізобетонних каналах з ізоляцією у вигляді мінеральної 
вати. Канали в більшості не захищені від проникнення 
ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат 
теплової енергії, корозійного пошкодження теплопрово-
дів і аварійного відключення споживачів. Загальні втрати 
теплової енергії в діючих мережах систем централізова-
ного теплопостачання становлять в середньому 30%, а 
у деяких регіонах досягають 40%. Термін безаварійної 
експлуатації таких теплових мереж не перевищує 10-15 
років. Зазначені обставини значною мірою є причиною 
того, що в Україні витрати теплоти на опалення об’єктів 
рівної площі в 2-3 рази більші, ніж у країнах Західної Єв-
ропи. Ефективним способом дослідження ефективності 
використання теплової енергії є економіко-математич-
не моделювання, що дозволяє подати реальну систему 
у вигляді математичних і логічних співвідношень, які 
описують структуру та функції реальної системи. Хоча 
економіко-математична модель і відрізняється за своєю 
природою від оригіналу, проте дослідження властивос-
тей оригіналу за її допомогою зручніше, дешевше, по-
требує менше часу порівняно з фізичним моделюванням, 
яке використовується в техніці (тобто має ту ж природу, 
що і оригінал). Більш того, цілий ряд економічних систем 
неможливо зобразити за допомогою фізичних моделей.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає в 
аналізі основних типів економіко-математичних моделей 
оптимізаційних задач у теплоенергетиці та вдосконален-
ні економіко-математичної моделі стабілізації існуючих 
тарифів на теплову енергію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оптимі-
заційну задачу можна сформулювати в загальному вигля-
ді [2, с. 95, 3, с. 367, 4, с. 5-7]: знайти змінні x1, х2, ..., хn, 
що задовольняють системі нерівностей (рівнянь)

φi(х1, х2, x3 …, xn) ≤ bi, i = 1, 2,…, m              (1)
і звертають в максимум (або мінімум) цільову функ-

цію, тобто
Z = f(х1, х2, x3, …, xn) → max(min).          (2)

(Умови невід’ємності змінних, якщо вони є, входять 
в обмеження (1)).

Розглянемо основні типи економіко-математичних 
моделей оптимізаційних задач у теплоенергетиці.

1. Лінійні оптимізаційні задачі. Якщо критерій ефек-
тивності Z = f(х1, х2, …, xn) (2) являє собою лінійну функ-
цію, а функції φi(х1, х2, …, xn) у системі обмежень (1) також 
лінійні, то така задача є задачею лінійного програмування 
(ЗЛП) [2, с. 95-96, 3, с. 367-368, 4, с. 13]. Лінійна матема-
тична модель в загальному випадку має такий вигляд:
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ЗЛП формулюється таким чином: знайти екстремаль-

не значення лінійної цільової функції (3) при обмеженнях 
(4), що задані у вигляді лінійних рівнянь або нерівностей, 
та умов невід’ємності змінних (5). ЗЛП можна розв’язати 
за допомогою графічного методу, симплекс-методу або 
методу штучного базису.

2. Транспортні задачі теплоенергетики. Транспорт-
на задача (ТЗ) – це задача відшукання таких шляхів пе-
ревезення продукту від пунктів виробництва до пунктів 
споживання, при яких загальна вартість перевезень вияв-
ляється мінімальною [2, с. 96, 3, с. 368, 4, с. 31, 5, c. 86]. 
Стосовно систем центрального теплопостачання (СЦТ) 
цю задачу можна сформулювати таким чином [5, c. 86]. Є 
т джерел теплоти та n її споживачів. Задано теплові по-
тужності Аi кожного джерела теплоти і потреби Вj кожного 
споживача, а також питомі приведені витрати (або експлу-
атаційні витрати) на транспортування одиниці теплової 
потужності від i-го джерела до j-го споживача cij. Потрібно 
визначити потоки теплової потужності xij від джерел до 
споживачів, що забезпечують мінімум сумарних приведе-
них витрат (або експлуатаційних витрат) в СЦТ,
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за умов повного задоволення потреб споживачів те-
плової потужності від джерел теплоти
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повного використання потужності кожного джерела 
теплоти для забезпечення  споживачів
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невід’ємності потоків теплової потужності від дже-
рел до споживачів
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Вирази (6)-(9) являють собою математичну модель 

ТЗ. Для її розв’язання застосовують метод потенціалів.
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Розглянемо просту модель ЗЛП транспортного типу –  
задачу про призначення [5, c. 88] для оптимального роз-
поділу основного устаткування джерел теплоти ( )ni ,1=  по 
об’єктах їх будівництва ( )nj ,1=  вигляду
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за умов 

.min
1 1

→= ∑∑
= =

m

i

n

j
ijij xcZ

,
1

j

m

i
ij Bx =∑

=

,
1

i

n

j
ij Ax =∑

=

.,1;,1,0 njmixij ==≥

min
1 1

→=∑∑
= =

n

i

n

j
ijij xBZ

,,1,1
1

nix
n

j
ij ==∑

=

,,1,1
1

njx
n

i
ij ==∑

=

,,1;,1,0 njnixij ==≥  

                             (11)

.min
1 1

→= ∑∑
= =

m

i

n

j
ijij xcZ

,
1

j

m

i
ij Bx =∑

=

,
1

i

n

j
ij Ax =∑

=

.,1;,1,0 njmixij ==≥

min
1 1

→=∑∑
= =

n

i

n

j
ijij xBZ

,,1,1
1

nix
n

j
ij ==∑

=

,,1,1
1

njx
n

i
ij ==∑

=

,,1;,1,0 njnixij ==≥  

                            (12)

.min
1 1

→= ∑∑
= =

m

i

n

j
ijij xcZ

,
1

j

m

i
ij Bx =∑

=

,
1

i

n

j
ij Ax =∑

=

.,1;,1,0 njmixij ==≥

min
1 1

→=∑∑
= =

n

i

n

j
ijij xBZ

,,1,1
1

nix
n

j
ij ==∑

=

,,1,1
1

njx
n

i
ij ==∑

=

,,1;,1,0 njnixij ==≥                           (13)
де Вij – приведені витрати на споруду і експлуатацію 

i-ї одиниці основного устаткування (наприклад, казана 
або турбіни) на j-му об'єкті; xij – булева змінна, що дорів-
нює 1 при установці і-ї одиниці основного устаткування 
на j-му об’єкті і 0 – в противному випадку (ця вимога в 
задачі про призначення виконується автоматично). 

Умови (11) означають, що кожна і-а одиниця осно-
вного устаткування, яка намічена до виробництва, має 
бути використана. Умови (12) означають, що кожен j-й 
об’єкт будівництва СЦТ має бути забезпечений основним 
устаткуванням джерел теплоти. Для розв’язання зада-
чі про призначення можуть бути використані ефективні 
алгоритми розв’язування транспортної задачі, наприклад 
метод потенціалів, угорський метод і ін.

3. Нелінійні оптимізаційні задачі. Якщо критерій 
ефективності (2) й (або) система обмежень (1) задають-
ся нелінійними функціями, то маємо задачу нелінійного 
програмування [2, с. 97, 3, с. 369, 4, с. 52].

4. Оптимізаційні задачі цілочислового програму-
вання (ЗЦП). За змістом значної частини економічних 
задач, що відносяться до ЗЛП, компоненти розв’язку по-
винні виражатися в цілих числах, тобто бути цілочисло-
вими [2, с. 98, 3, с. 369, 4, с.75]. Математична модель ЗЦП 
аналогічна лінійним та нелінійним моделям і містить 
цільову функцію, систему обмежень та граничні умови. 
Однак система обмежень у цих задачах доповнюється об-
меженнями типу:

xk – ціле, k = 1, 2, …, l,                       (14)
де l – кількість цілочислових змінних, l ≤ n; n – за-

гальна кількість змінних.
Для розв’язання ЗЦП використовують такі методи як 

метод відтинання та метод гілок і меж.
5. Задачі динамічного програмування. Динаміч-

не програмування – це особливий метод оптимізації, що 
призначений для операцій, в яких процес прийняття рі-
шень може бути розбитим на окремі етапи (кроки) [2,  
с. 100, 3, с. 371, 5, с. 245, 6, c. 78]. Такі операції назива-
ються багатоетапними. Використання методу динамічно-
го програмування доцільне до операцій, що мають дуже 
багато етапів розв'язування. Ідея динамічного програму-
вання полягає в розбитті складної задачі на ряд простих 
з наступним розв'язуванням послідовності цих задач. 
Для того, щоб збагнути, які саме задачі можна розгляда-
ти як багатоетапні, розглянемо задачу розвитку теплової 
мережі [2, с. 100, 3, с. 372, 6, c. 78]. Сутність її полягає 
в тому, що для деякого регіону у відповідності до плану 
його розвитку вводяться в дію нові виробництва. Для по-
дачі до них теплової енергії розширюються діючі тепло-
ві мережі (наприклад, будуються нові лінії теплопередач 
та теплові пункти). Відомі навантаження, що вводяться в 
дію на кожному році розвитку регіону, їх територіальне 
місцезнаходження. Потрібно побудувати теплові мережі 
таким чином, щоб сумарні втрати на це були мінімаль-
ними. Якщо на першому році розвитку мережі прийняти 
рішення, якому відповідають мінімальні витрати, то на 
другому році розвитку це рішення може виявитися далеко 

не найкращим або навіть не допустимим. Іноді доцільно 
йти на додаткові витрати, які виявляться виправданими на 
наступних періодах розвитку мережі Наприклад, передба-
чити можливість встановлення більш потужних теплових 
пунктів Тобто, в такій задачі слід передбачати деякі техніч-
ні рішення з врахуванням перспективи росту навантажень.

Розглянемо конкретну ситуацію, рис. 1, де 1 – підпри-
ємство, що вводиться в дію на першому етапі розвитку 
мережі (наприклад, на першому році проміжку часу, що 
розглядається): 2 – те саме, але на другому: А – вузол ді-
ючої теплової мережі (тепловий пункт), до якого можна 
здійснити підключення.

 

 

 

Рис. 1. Можливі варіанти розвитку теплової мережі
Джерело: [6, с. 78] 

В детальному вигляді задача, до розв’язання якої 
можна застосувати метод динамічного програмування, 
полягає в тому, що:

• дана система (обмежена множина взаємопов'язаних 
елементів), стан якої характеризується вектором параме-
трів стану – W;

• її необхідно перевести  з вихідного стану U0, який 
характеризується вектором W0, в кінцевий Un, що харак-
теризується вектором Wn;

• процес переходу можна розбити на послідовність n 
етапів, а стан системи за результатами кожного етапу по-
значимо як U1, U2, …, Un;

• перехід системи з одного стану до іншого відбува-
ється внаслідок реалізації відповідних рішень X1, X2,..., 
Хn, де X1, X2,..., Хn – вектор змінних, відповідно, першого, 
другого та n -го етапів розв'язування задачі;

• реалізація вектора рішень X1 переводить систему зі 
стану U0 в стан U1, вектора X2 – із стану U1 в стан U2 і т.д.;

• в цілому переведення системи зі стану U0 в стан Un 
відбувається в результаті реалізації вектора рішень:

XT = (X1 X2 …Xn).
У задачах динамічного програмування вважають, що 

стан системи в кінці i-го етапу залежить лише від ста-
ну системи для (і – 1)-го етапу, який характеризується 
вектором Wi-1 та вектора Xi. Така властивість системи на-
зивається відсутністю післядії. Змінюючи значення ком-
понент вектора X, можна отримати ефективність процесу 
переходу зі стану U0 в стан Un, яка повинна бути кількіс-
ним показником – f(W0, X), який бажано максимізувати чи 
мінімізувати. Показник ефективності i-го етапу, що зале-
жить від Wi-1 та вектора Xi, що вибраний на даному етапі, 
позначимо як fi(Wi-1, Xi). В задачі динамічного програму-
вання залежність f(W0, X) може бути адитивною, тобто

( ) ( ).,,
1

10 ∑
=

−=
n

i
iii XWfXWf                     (15)

Схематично задача динамічного програмування зоб- 
ражена на рис. 2.

 

 

 
Рис. 2. Схематичне зображення процесу  
для методу динамічного програмування

Джерело: [6, с. 80] 
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Задачу динамічного програмування можна сформу-
лювати таким чином: визначити сукупність допустимих 
рішень – X1, X2,..., Хn, що переводять систему з початко-
вого стану U0 в кінцевий Un, мінімізуючи (максимізуючи) 
показник ефективності f.

6. Оптимізаційні задачі при випадковій ви-
хідній інформації. Досить часто вихідна інфор-
мація або її частина являють собою випадкові ве-
личини або випадкові функції [2, с. 102; 3, с. 373; 
4, с. 83]. Зокрема, потужності навантажень в сис-
темі теплопостачання, що проектується, можна 
вважати випадковими величинами, а зміни в часі 
напруг у вузлах існуючої системи теплопостачання –  
випадковими функціями. Для розв’язання оптимізацій-
них задач при випадковій вихідній інформації викорис-
товують методи стохастичного програмування. 

Якщо коефіцієнти ci цільової функції є випадковими 
величинами, то шукають екстремальне значення матема-
тичного очікування цільової функції:

[ ] extrZM →  .                             (16)
Якщо коефіцієнти системи обмежень є випадковими 

величинами, то для кожного j-го обмеження задається 
значення ймовірності Рзад j, з яким повинно виконуватися 
це обмеження. Імовірність виконання кожного j-го обме-
ження повинна бути не менше заданої:

( ) .,1,... зад2211 mjPbxaxaxaP jjnjnjj =≥≤+++  

 

 

  (17)

Граничні умови в практичних оптимізаційних зада-
чах, як правило, не містять випадкових величин і запи-
суються без змін:

.,1, niDxd iii =≤≤                        (18)
7. Оптимізаційні задачі при недетермінованій ви-

хідній інформації.
У реальних оптимізаційних задачах часто доводить-

ся шукати розв’язок в умовах невизначеності. Осно-
вною причиною невизначеності є недол ік вихідної 
інформації. В теплоенергетиці прикладом невизначеної 
(недетермінованої) інформації може служити перспек-
тивне зростання потужностей в теплоенергетичній сис-
темі, що розвивається.

Для розв’язання оптимізаційних задач із недетермі-
нованою інформацією методи математичного програму-
вання не придатні. Тут використовується обчислюваль-
ний апарат теорії ігор [2, с. 104, 3, с. 375, 4, с. 90].

Якщо вибрано представницьку множину умов 
створення і функціонування теплоенергетичної уста-
новки (B1, …, Bd, …, BD), то далі за допомогою мате-
матичної моделі енергоустановки і детермінованих ал-
горитмів оптимізації можна знайти для кожної умови 
свій оптимальний розв’язок Xk [7, с. 308-309]. Набуті в 
результаті розрахунків значення приведених витрат по 
енергоустановці Зkd зручно звести в матрицю можли-
вих розв’язків (табл. 1).

Таблиця 1
Матриця можливих розв’язків

Оптимальний 
розв’язок

Варіант вихідних умов
B1 B2 … Bd … BD

X1 З11 З12 … З1d … З1D
X2 З21 З22 … З2d … З2D
… … … … … … …
Xk Зk1 Зk2 … Зkd … ЗkD
… … … … … … …
XK ЗK1 ЗK2 … ЗKd … ЗKD

Джерело: [7, с. 309] 

Стовпці цієї матриці відповідають відібраним су-
купностям початкових даних Bd, а рядки – можливим 
сукупностям параметрів Xk, що оптимізуються. По го-
ловній діагоналі матриці розташовуються мінімальні 
значення приведених витрат (З11, …, Зkd, …, ЗKD) для 
кожної сукупності значень початкових даних. 

8. Удосконалення економіко-математичної моделі 
стабілізації існуючих тарифів на теплову енергію.

В роботі [2, с. 107-116] проведено економіко-ма-
тематичне моделювання розрахунку рекомендованих 
нормативних обсягів виробництва теплової енергії на 
основі даних про загальну собівартість виробництва 
теплової енергії для ПАТ «Київенерго», наведених в 
табл. 2. 

Таблиця 2
Типова структура собівартості  

1 Гкал теплової енергії

Стаття витрат
Частка в 
загальній  

собівартос-
ті,%

Сума ви-
трат для 

населення, 
грн.

Сума ви-
трат для ко-
мерційних 

споживачів, 
грн.

Витрати на при-
родний газ 70 192,6 386,5

Заробітна плата 
з відрахування-
ми на соціальні 
заходи

20 55,03 110,43

Витрати на елек-
тричну енергію 10 27,52 55,21

Разом 100 275,15 552,14
Джерело: [2, с. 114]

При цьому вихідні дані можна представити в такому 
вигляді:

знайти значення цільової функції 
max94,89903,304 21 →×+×= xxZ  
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при заданій системі обмежень
max94,89903,304 21 →×+×= xxZ  
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де Z – цільова функція, що відображає максималь-

ний прибуток від реалізованих нормативних обсягів 
теплової енергії для населення та комерційних спо-
живачів за діючими тарифами, грн.; x1 – нормативний 
обсяг теплової енергії для населення, який необхідно 
виробляти та реалізовувати в межах існуючої собівар-
тості, Гкал; x2 – нормативний обсяг теплової енергії 
для комерційних споживачів, який необхідно виро-
бляти та реалізовувати в межах існуючої собівартос-
ті, Гкал.

Отже, побудована математична модель вигляда-
тиме, як класична задача лінійного програмування. 
Тому для розв’язання поставленої задачі було вирі-
шено скористатися програмою Microsoft Excel, який 
є частиною програмного пакету Microsoft Office. При 
цьому в якості інструменту для розв’язання задачі 
було вибрано вбудовану в програму Microsoft Excel 
процедуру «Пошук розв’язання» завдяки спрощеним 
можливостям, які він надає користувачеві. Отримані 
результати розв’язання задачі наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Рекомендовані оптимальні нормативи  

для виробництва та реалізації теплової енергії  
в межах існуючої собівартості та можливий прибуток 

від реалізації теплової енергії при діючих тарифах
Нормативний 
обсяг теплової 

енергії для 
населення, 

який необхідно 
реалізовувати за 
тарифом 304,03 

грн., Гкал

Нормативний обсяг 
теплової енергії для 

комерційних спо-
живачів, який необ-
хідно реалізовувати 
за тарифом 899,94 

грн., Гкал

Можливий макси-
мальний прибуток 
від реалізації нор-
мативних обсягів 
теплової енергії 
для населення та 
комерційних спо-

живачів, грн.
1,2 1,57 1780,37

Джерело: [2, с. 116]

У підсумку значення цільової функції складе 1780,37 
грн. При цьому значення змінних X1 та X2 будуть дорів-
нювати 1,2 і 1,57 відповідно. Це значить, що існуючої 
собівартості виробництва 1 Гкал теплової енергії для 
населення було б достатньо для виробництва 1,2 Гкал 
теплової енергії за умови раціонального використання 
паливних ресурсів. Що ж стосується теплової енергії 
для комерційних споживачів, то існуюча собівартість її 
виробництва могла б розраховуватися не на 1 Гкал, а на 
1,57 Гкал. Тоді стабільний прибуток від реалізації реко-
мендованих нормативних обсягів теплової енергії (2,77 
Гкал) для населення та комерційних споживачів буде ста-
новити 1780,37 грн.

За допомогою процедури «Пошук розв’язання» про-
грами Microsoft Excel було проведено аналіз чутливості 
значень цільової функції до зміни  ресурсів та дослідже-
но їх вплив (табл. 4). 

Як показують результати, збільшення запасів при-
родного газу та електричної енергії практично не впливає 
на прибуток від реалізації рекомендованих нормативних 
обсягів теплової енергії для населення та комерційних 
споживачів, у той час як збільшення загальної середньої 
вартості електричної енергії на 138 грн призводить до 
збільшення прибутку від реалізації рекомендованих нор-
мативних обсягів теплової енергії на 17% (2089,26 грн.). 

При цьому значення змінних X1 та X2 будуть дорівню-
вати 1,15 і 1,93 Гкал відповідно, тобто для підвищення 
прибутку потрібно зменшити обсяги теплової енергії для 
населення та збільшити її для комерційних споживачів.

Таблиця 4
Рекомендовані оптимальні нормативи  

для виробництва та реалізації теплової енергії  
в межах існуючої собівартості та можливий прибуток 

від реалізації теплової енергії при діючих тарифах 
після аналізу чутливості

Нормативний 
обсяг теплової 

енергії для 
населення, 

який необхідно 
реалізовувати за 
тарифом 304,03 

грн., Гкал

Нормативний обсяг 
теплової енергії 
для комерційних 
споживачів, який 

необхідно реалізо-
вувати за тарифом 
899,94 грн., Гкал

Можливий макси-
мальний прибуток 
від реалізації нор-
мативних обсягів 
теплової енергії 
для населення та 
комерційних спо-

живачів, грн.
1,15 1,93 2089,26

Джерело: розроблено автором

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки: 1. Проведено 
аналіз основних типів економіко-математичних моделей 
оптимізаційних задач у теплоенергетиці, а саме: 1) задач 
лінійного програмування; 2) транспортних задач; 3) задач 
нелінійного програмування; 4) задач цілочислового програ-
мування; 5) задач динамічного програмування; 6) оптиміза-
ційних задач при випадковій вихідній інформації; 7) оптимі-
заційних задач при недетермінованій вихідній інформації. 

2. Удосконалено економіко-математичну модель ста-
білізації існуючих тарифів на теплову енергію. Аналіз 
чутливості оптимального розв’язку до зміни вхідних па-
раметрів показав, що збільшення запасів природного газу 
та електричної енергії практично не впливає на прибу-
ток від реалізації рекомендованих нормативних обсягів 
теплової енергії ПАТ «Київенерго», у той же час збіль-
шення загальної середньої вартості електричної енергії 
на 138 грн призведе до збільшення прибутку на 17,3%  
(з 1780,37 до 2089,26 грн).
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СОЦІАЛЬНЕ ІННОВУВАННЯ І ЙОГО СТАН НА НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕРЕНАХ

Анотація: Критично оцінено вплив запровадження деяких «соціальних інновацій» на соціальну динаміку і запро-
повано шляхи послаблення їх асоціальності при задіянні в стратегію інноваційного розвитку.

Аннотация: Критически оценено влияние внедрения некоторых «социальных инноваций» на социальную дина-
мику и предложены пути ослабления их асоциальности при задействовании в стратегию инновационного развития.

Summary: Critically assess the impact of the introduction of certain «social innovation» in the social dynamics and ways 
of easing their asocial at harnessing the strategy of innovative development.

Актуальність статті. Беззаперечною рушійною 
силою економічного розвитку країн світової спільноти 
впродовж століть являються інновації. Проте, не див-
лячись на багатовікову історію, предметом науково-
го вивчення інноваційна практика стала лише у ХХ ст.  
І, що головне, так це асоціювання інновацій виключно 
з техніко-технологічними змінами спочатку в промис-
ловості, а затим і інших сферах економічної діяльності.  
В останнє десятиріччя ХХ ст. і в значній мірі з переходом 
у координати ХХІ ст. хвилі глобальних змін і суспільно-
економічних перетворень охопили практично всі сфери 
життєдіяльності людини. За наслідками розробки сценарі-
їв розвитку і екстраполяції на майбутнє можливих резуль-
татів цивілізаційного поступу і загроз його здійсненню 
стає зрозумілим, що технічних новацій не достатньо для 
подолання викликів сучасного суспільства. Для вирішен-
ня нагромадженого конгломерату проблем безумовно по-
трібні різні інструменти, але їх поєднує потреба відходу 
від стереотипів і застосування саме інноваційного підходу. 
Універсальний характер інновацій обумовлює необхід-
ність створення адекватних часу і потребам суспільного 
розвитку моделей чи то форм інноваційних процесів.

Постановка проблеми. Як відомо стратегічною 
перспективою і домінуючою тенденцією стійкої соціаль-
но-економічної динаміки став соціально-орієнтований 
розвиток країн. Для його становлення, підтримки і ефек-
тивного функціонування потрібен новий тип новацій 
одновекторного характеру. Такими новаціями, які спро-
можні творити зміни в соціальних практиках і сприяти 
досягненню змін у доходах, способі життя, споживанні 
та формуванні цивілізаційної якості життя вважаються 
соціальні. Теоретичні основи інновування в соціальній 
сфері запропоновані російсько-американським соціо-
логом П. Сорокіним [1]. Безумовно його напрацювання 
були доповнені і розвинені вченими економічно розви-
нених країн в контексті конституційного проголошення 
соціальних держав в західному світі після другої Світової 
війни. Мова йде про А. Гідденса, П. Девіда, Д. Форейя, 
С. Куртуа, Й. Несбітта, К. Поланьї і ін. Але результати 
їх наукової думки імплементовані до класичного типу 
формування спочатку ринкової економіки, а вже потім її 
імунізації тою чи іншою дозою соціальності. На постра-
дянському просторі розбудова соціальної держави здій-
снюється дещо за протилежним, інверсійним принципом 
за схемою «забігання – відкочування – новий центр тя-
жіння» [2, с. 140, 141]. Змістом формування суспільного 
інституту за таким принципом було певне відкочування 
від масштабної соціалізації за рахунок державного фі-
нансування і більш широкого задіяння потенціалу еконо-
мічно активних громадян. 

Специфіка руху до сучасної за справедливістю під-
тримання соціальності економічної системи відтво-
рена у наукових працях таких вітчизняних вчених як  
О. Амоша, В. Бесєдін, Д. Богиня, З. Варналій, З. Галуш-

ка, В. Геєць, М. Герасимчук, В. Гришкін, О. Грішнова,  
Г. Губерна, М. Долішний, С. Дорогунцов, Н. Дєєва, Т. За-
яць, Ю. Зайцев, Б. Кваснюк, В. Мікловда, Е. Лібанова,  
Л. Лісогор, І. Лукінов, О. Новікова, В. Новіков, В. Онікі-
єнко, М. Соколик, Л. Тимошенко, Л. Червова та багатьох 
інших. В середовищі науковців почав виокремлюватися 
шерег представників, які започаткували наукову школу 
соціального інновування як то Л. Антонюк, Л. Бойко-
Бойчук, Е. Кучко, В. Куценко, Н. Летуновська, І. Мей-
жис, А. Поручник, В. Савчук, О. Сандига, Л. Федулова 
і ін. Треба підкреслити, що в зв’язку з переорієнтацією 
вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку, 
питання соціального інновування, незважаючи на наявні 
наукові розробки і досвід їх впровадження в соціальний 
простір, залишаються однією з головних тем проблемно-
орієнтованих досліджень. 

Виділення невирішених питань проблеми. Необхід-
ність забезпечення соціальної орієнтації через соціальні 
інновації змушує шукати нові механізми їх формування і 
впровадження. Тим більше цього вимагають неприйнят-
ні результати соціального сходження за майже двадцяти-
трьохрічний термін запровадження ринкової економіки з 
соціальним підтекстом. Масштабний інноваційний роз-
виток не тільки визначає, а й вимагає здійснення пере-
ходу до принципово нового, якісного стану соціального 
інновування. Постає питання щодо шляхів виходу на 
нові параметри соціальної інноваційної діяльності. Ві-
домий російський філософ М.Бердяєв з цього приводу 
наголосив, що «…нове, завжди перетворене минуле…»  
 [3, с. 109]. У цій ситуації проста логіка підводить до 
необхідності більш ретельного вивчення сутності тих 
соціальних інновацій, які діють у соціальному просторі 
країни, і встановлення їх впливу на соціальну динаміку.

Постановка завдання. Керуючись нагальною необ-
хідністю посилення результативності «соціальних інно-
вацій», адекватно багатоцільовій сутності соціального і 
інших вихідних понять його оконтурюючих, проблема 
оцінки прийнятих у якості законів новацій в контексті со-
ціально-ринкового реформування щодо відповідності ба-
зовим аспектам соціальності і стала основним предметом 
дослідження даної статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
нашу думку, адекватно часу було б ідентифікувати соці-
альні інновації на макрорівні з проектними рішеннями, 
здатними спричинити специфічні зміни в інституційних 
секторах економіки конкретної країни на відповідному 
етапі соціалізаційних перетворень, які безпосередньо чи 
то опосередковано сприяють позитивізації соціального 
статусу суб’єктів соціально-економічних процесів. У по-
даній інтерпретації соціальні інновації постають у якості 
рішення потенційно спрямованого на ліквідацію інститу-
ційних розривів в тканині соціалізації [4, с. 39]. 

З урахуванням зазначеного при переході до ринкового 
механізму активізації економічної діяльності були задіяні 
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відомі раніше українській спільноті новації як встанов-
лення мінімального рівня заробітної плати та споживчого 
кошику, прожитковий мінімум, пільги для деяких катего-
рій громадян, система соціального захисту і соціального 
забезпечення для тих хто ще або вже неспроможний до 
самозабезпечення, зміна підходів до надання суспільних 
послуг тощо в дещо іншій інтерпретації. Мова йде про 
зміну їх наповнення і відповідно тлумачення з достатнім 
спектром теоретичних і методологічних розбіжностей. 

Як наслідок прийняті до реалізації на різних рівнях про-
грами соціального інновування урешті-решт виявляють-
ся неспроможними за закладеними у них потенціями 
впливу забезпечити позитивну соціальну динаміку й 
адекватно реагувати на допущені деструктивні аспекти в 
цьому контексті.

Сьогодні важко констатувати наявність і реалізацію 
будь-якої системної і послідовної політики щодо забез-
печення соціальної зорієнтованості в Україні в період 

Таблиця 1
Динаміка номінальної середньомісячної заробітної плати (СМНЗП), частки осіб, що отримують  

в її межах та більше, і модального значення СМНЗП у 2000-2012 рр.

Показники
Рік

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Середньомісяч-
на номінальна 
заробітна плата 
(СМНЗП), грн

230 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 3026

Питома вага осіб, 
що отримують 
СМНЗП і більше, 
% 

Понад 
240-
13,9

Понад 
300-
12,1

Понад 
360 – 
9,9

Понад 
360 – 
14,7

Понад 
420-
18,6

Понад 
720-
10,6

Понад 
720-
15,8

Понад 
840-
24

Понад 
1920-

6,1

Понад 
1920-

7,1

Понад 
1920-
12,4

Понад 
1920-
24,8

Понад 
3000-

8,4

Модальне зна-
чення СМНЗП, 
грн.

96,3 114,1 117,2 144,4 188,7 270,1 322,9 516,7 686 754,5 1015,7 1190,1 1386,2

Співвідношення 
між номінальною 
і модальною 
СМЗП

2,39 2,73 3,21 3,20 3,13 2,98 3,22 2,61 2,63 2,53 2,20 2,21 2,18

Складено і розраховано автором за даними: [5, с. 464; 6, с. 432; 7, с. 433; 8, с. 417; 9, с. 398; 10, с. 414; 11, с. 401; 12, с. 397; 13, с. 386]

Таблиця 2
Розподіл загального доходу населення України за децильними групами у 2000-2012 рр.

Показники
Рік

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Загальний дохід, млрд.
грн. У фактичних цінах 128,7 158,0 185,1 215,8 328,6 370,6 479,3 615,0 856,3 894,3 1101,2 1251,0 1407,2

Загальний дохід 9-ти 
нижніх інтервальних груп 
за середньодушовими до-
ходами, млрд. грн.

6,0 6,2 7,3 7,5 9,13 14,8 15,1 18,7 38,6 42,2 44,1 42,8 78,2

Товщина прошарку 9-ти 
нижніх інтервальних 
груп, %

92,7 87,9 90,1 85,3 75,8 89,4 84,2 76,0 94,6 92,9 87,6 75,2 95,9

Загальний дохід найбагат-
шого прошарку за серед-
ньодушовими доходами, 
млрд. грн.

122,7 151,8 177,8 208,3 260,6 355,8 464,2 596,3 818,1 852,1 1101,2 1208,3 1329,0

Товщина найбагатшого 
прошарку, % 7,3 12,1 9,9 14,7 24,2 10,6 15,8 24,0 5,4 7,1 12,4 24,8 4,1

Середньодушові доходи 
найбіднішого прошарку, 
грн.

60 60 75 75 105 210 210 330 390 390 390 390 660

Товщина найбіднішого 
прошарку, % 12,5 8,2 15,1 10,1 4,4 26,1 18,3 13,2 11,1 4,8 2,2 0,8 3,4

Середньодушові доходи 
найбагатшого прошарку, 
тис. грн.

35,6 37,4 29,8 22,8 71,6 63,0 53,5 328,6 260,9 186,1 106,8 710,8

Товщина найбагатшого 
прошарку, % 7,3 12,1 9,9 14,7 24,2 10,6 15,8 24,0 5,4 7,1 12,4 24,8 4,1

Співвідношення між 
середньодушовими до-
ходами найбагатшого і 
найбіднішого прошарків

572,8 593,5 499,0 396,9 216,9 340,8 300,2 162,3 842,6 669,0 477,3 274,0 1077

Складено і розраховано автором за даними: [5, с. 464; 6, с. 432; 7, с. 433; 8, с. 406, 417; 9, с. 398; 10, с. 414; 11, с. 401;  
12, с. 386, 397; 13, с. 375, 386] 
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піку перерозподілу народної власності у 1991-2001 рр. 
Але постає питання в іншій площині: які аспекти соці-
алізаційної політики не дозволили приступити повною 
мірою владі до реалізації соціальних імперативів в на-
ступні роки впритул до сьогодення тобто в час, який 
пов’язується з економічним пожвавленням. Принципо-
вість подібної оцінки віднаходить аргументацію, як у 
нарощуванні міри відставання соціальних позицій на-
селення України від цивілізаційного поступу розвинених 
країн світової спільноти, так і в консервації асоціальних 
аспектів у управлінні соціальним розвитком. 

З цієї методологічної позиції нами і було здійснено 
спробу встановлення змісту насичення ринкової практи-
ки соціалізаційними аспектами впродовж 2000-2012 рр. 
за однією з новацій і визначення її впливу на соціальну 
реальність.

В умовах відсутності загальної цілі щодо рівня серед-
ньодушових доходів та його етапних значень в ході со-
ціальної конверсії економіки прийнято унікальну техно-
логію програмування соціально-добробутного поступу, а 
саме за середньомісячною заробітною платою. Проте ті 
новації, які запроваджені в процеси аналізу, оцінки і пла-
нування результатів соціальної ходи за середньомісячною 
заробітною платою не то, що дивують, а ставлять у ту-
пик. Керуючись політичним, але аж ніяк не економічним 
інтересом, при презентації розподілу домогосподарств за 
рівнем середньодушових доходів, Державна служба ста-
тистики України включає дохід на рівні середньомісячної 
заробітної плати у діапазон десятого децилю [5, с. 464; 
13, с. 379]. При цьому ємність прошарку населення, що 
утримує дохід на рівні середньомісячної заробітної плати 
і більше, як це слідує з табл.1, не перевищує 4-6%.

При задіянні інструментальних засобів статистики 
модальне значення середньомісячної заробітної плати у 
2012 р. не перевищувало 1431 грн. Незважаючи на мож-
ливість встановлення реальної середньомісячної заро-
бітної плати за класичною теорією статистики, щороку в 
бюджетному процесі планується номінальна середньомі-
сячна заробітна плата від рівня досягнутої у попередньо-
му році. Використання подібної технології руху до серед-
нього достатку немає нічого спільного з забезпеченням 
керованої соціальної динаміки в силу її спрямованості 
на фінансове посилення найбільш заможного прошарку. 
На підтвердження висловлено нами були здійснені роз-
рахунки за офіційними статистичними даними розподілу 
загального обсягу доходів і його розподілу за децильни-
ми групами, які узагальнені у табл. 2.

Наслідком задіяння забезпечення руху по траєкто-
рії соціалізації з задіянням середньомісячної заробітної 
плати сумарний обсяг еквівалентних грошових доходів 
дев’яти нижніх децилів населення склав у 2012 р. біля 
76,6 млрд. грн., а десятого у 17 разів більше (1329/78,2). 

На наш погляд, переведення соціальних інновацій у 
статистичні за методикою розрахунків і презентації не 
слід відносити до «помилкових». У більшій мірі тут про-
стежується політична доцільність.

Справа у тому, що загальною вимогою для країн, які 
обрали соціально зорієнтований шлях розвитку, для під-
тримання рівня життя за зразками мінімальних цивіліза-

ційних стандартів найменш забезпеченої частини населен-
ня, розрив між доходами 10% найбільш багатих прошарків 
населення і 10% найбільш бідних не може перевищувати 
8-10 разів [14, с. 413]. Парастатистичний розподіл насе-
лення за доходами, за якого практично не існує прошарку 
зі звітним рівнем середньомісячної заробітної плати до-
зволяє стверджувати про «соціальні досягнення», які пере-
вершують європейські стандарти. Так, зокрема, при фак-
тичному співвідношенні середньодушових доходів між 
крайніми децилями у 1077 разів (див. табл. 2) за станом 
на початок 2013 р. до наукової громадськості доводилася 
цифра у 4,6 (3026/660) рази, що було кращим результатом 
від європейського нормативу. 

Презентацію парасоціальних інновацій можна було б 
продовжити, але і приведені засвідчують про асоціаль-
ність цільових установок інститутів і інституцій управ-
ління, які утримують соціальні позиції населення навіть 
не в стагнації, а в площині рецесії. Беззаперечно, для за-
безпечення керованої, реальної динаміки до соціальних 
вершин за доходами слід в умовах інноваційної моделі 
розвитку відійти від сповідуваної в Україні моделі фор-
мування соціальних показників і задіяти принципово 
нові, більш адекватні соціальним імперативам. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в тео-
рії соціального інновування нагромадилося забагато схо-
ластики і абстрактних конструкцій, які орієнтують прак-
тику на повільні і, як правило, часткові зрушення в тих 
сферах економіки й суспільного життя, де є нагальна по-
треба в якісних і швидких радикальних змінах. Сферою 
концентрації зусиль наукової думки щодо соціальних ін-
новацій має стати в найближчій перспективі досягнення 
узгодженості між виробництвом і споживанням. В осно-
вному йдеться не тільки й не стільки про створення нової 
системи соціальних стандартів та гарантій, а насамперед, 
про впровадження інструментальних засобів забезпечен-
ня економічного зростання та формування принципово 
нової мотивації поведінки суб’єктів господарювання і 
найманих працівників. 

Також необхідною умовою реалізації на національ-
них теренах концепції соціально орієнтованої ринкової 
економіки є, на наш погляд, залучення до соціальної місії 
і інших суб’єктів економіки. Мова йде про інститут со-
ціальної відповідальності, змістом якого є усвідомлення 
суб’єктами соціальної держави вагомості виконання сво-
їх прямих обов’язків та здійснення соціальних дій щодо 
конституювання соціальності в структурі цивілізаційно-
го суспільного поступу. Практика дотримання принципів 
соціальної орієнтації надає всі підстави стверджувати, 
що усунути деструктивні соціальні негаразди з україн-
ськими особливостями може тільки держава, навіть за 
умови дотримання господарюючими суб’єктами вимог 
щодо соціальної відповідальності. Обов’язковість назва-
ного заходу пояснюється тим, що національна економіка 
так і не набула соціальної зорієнтованості й сам процес її 
забезпечення протікає досить протирічно. Ми не виклю-
чаємо, що на шляху модернізації механізму конструю-
вання і впровадження соціальних інновацій можлива по-
ява гами суперечностей з приводу усунення розходження 
бажаних і реальних умов суспільного життя.
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ  
АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація: У статті розглянуто основні елементи адаптаційного потенціалу підприємства, які визначають цільову 
установку на адаптацію. Розглянуто умови формування адаптаційного потенціалу підприємства для посилення його 
конкурентної позиції на ринку.

Аннотация: В статье рассмотрены основные элементы адаптационного потенциала предприятия, которые опре-
деляют целевую установку на адаптацию. Рассмотрены условия формирования адаптационного потенциала предпри-
ятия для усиления его конкурентной позиции на рынке.

Summary: The article describes the main elements of the adaptive capacity of the enterprise, which define the target 
setting of adaptation. The conditions for the formation of the adaptive capacity of the enterprise to enhance its competitive 
position in the market.

Постановка проблеми. Головним чинником еконо-
мічного зростання й забезпечення належного місця під-
приємства в економіці є адаптація. Особливої актуаль-
ності набуває розгляд комплексу питань щодо основних 
елементів адаптаційного потенціалу підприємства. Су-
часна наука має у розпорядженні широкий набір методів 
оцінки потенціалу, але недостатньо уваги приділяється 
вивченню сутності та елементів адаптаційного потенці-
алу як важливої складової підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як по-
казав аналіз вітчизняної літератури, адаптаційний по-
тенціал підприємства, як одне з основних понять теорії 
адаптації, і як економічна категорія, перебуває в стадії 
розробки й вивчення вітчизняними вченими, що займа-
ються проблемами адаптації. Різні аспекти управління 
ресурсами на підприємствах висвітлювалися у працях  
Д. Рікардо, Дж. Мілля, В. Гейця, Д. Тейлора, та ін. 
Окремі аспекти визначення конкурентоспроможності 
висвітлені у працях багатьох вчених-економістів, зо-
крема таких, як І. Ансофф, М. Портер, А. Маршал,  
Л. В. Балабанова та ін.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 
основних елементів та умов формування адаптаційного 
потенціалу підприємства, що сприяє подальшому поси-
ленню його конкурентної позиції на ринку.

Основні результати дослідження. Конкурентоспро-
можність підприємства є однією з найважливіших катего-
рій економіки і характеризує можливість та ефективність 
адаптації підприємства до умов ринкового середовища. 
Сучасна адаптація підприємств до конкурентних умов 
мінливого середовища повинна проводитися у процесі 
ґрунтовного аналізу основних елементів адаптаційного 
потенціалу і його конкурентів. Ефективне формування та 
використання ресурсів підприємства значно впливає на 
формування конкурентних переваг.

Ресурси відіграють ключову роль в управлінні будь-
якими підприємствами. Від якості ресурсів та їх обсягів 
на підприємстві залежить конкурентоспроможність його 
товарів або послуг, можливість підприємства реалізува-
ти на ринку певну стратегію дій та задовольнити попит 
споживачів. На жаль, у сучасних умовах господарювання 
підприємства змушені функціонувати та розвиватися в 
умовах ресурсних обмежень, які можуть бути викликані 
як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

У сучасних умовах господарювання особливої актуаль-
ності набуває питання ефективності використання трудових 
ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств потрібними 
трудовими ресурсами, їхнє раціональне використання, ви-
сокий рівень продуктивності праці мають велике значення 
для підвищення ефективності функціонування будь-якого 
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підприємства. Обов'язковою умовою функціонування під-
приємства є поєднання трудових ресурсів із засобами ви-
робництва, яке забезпечує процес діяльності. 
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Рис. 1. Основні елементи, що забезпечують  
формування адаптаційного потенціалу підприємства

Раціональне управління матеріальними та нематері-
альними ресурсами є одним з резервів зниження собі-
вартості виготовленої продукції, й відповідно фактором 
збільшення прибутку та рентабельності на промисловому 
підприємстві. Окрім цього, ефективне управління рухом 
матеріальних ресурсів забезпечує підприємству додатко-
ві переваги. Тобто ефективне управління матеріальними 

ресурсами створює реальні передумови адаптації і визна-
чає конкурентоспроможність підприємств.

Розглянемо основні елементи, що забезпечують фор-
мування адаптаційного потенціалу підприємства на рис. 1.

Дослідивши основні елементи, що забезпечують 
формування адаптаційного потенціалу підприємства 
спостерігаємо, що саме від ресурсів залежить ефектив-
ність і результативність адаптації, яка вимагає від них 
особливої уваги щодо формування та використання ре-
сурсів. Ресурси підприємства являють собою джерело за-
безпечення протікання всіх процесів на підприємстві під 
час здійснення адаптації.

Здатність до змін основних елементів адаптаційного 
потенціалу підприємства є визначальною особливість його 
формування. При визначенні критерію і умов формування 
адаптаційного потенціалу підприємства висуваються вимоги 
трьох рівнів (рис. 2.).

З нашої точки зору, адаптаційний потенціал підпри-
ємства – це категорія, що базується на принципах сис-
темності і динамічності, має кількісно-якісні ознаки, ха-
рактеризує можливості пристосування підприємства до 
зовнішньо-внутрішніх умов господарювання, які при їх 
повній реалізації забезпечать при визначених економіч-
них ресурсах і раціональному їх використанні, у відпо-
відності із загальною стратегією розвитку підприємства, 
потенційно можливе зростання його ефективності і кон-
курентоспроможності.

Формування адаптаційного потенціалу підприємства 
можна визначити як динамічний процес постійного роз-

витку та створення можливостей за раху-
нок різних джерел для його використання 
та реалізації. Цей процес може відбуватися 
за рахунок використання джерел із зовніш-
нього та внутрішнього середовища (рис. 
2). Першою вимогою формування адапта-
ційного потенціалу підприємства є наяв-
ність розробленої стратегії адаптаційного 
розвитку підприємства

Важливим чинником економічного 
зростання й забезпечення належного місця 
вітчизняної економіки у світовій економіч-
ній системі є ефективна адаптація, яка пе-
ретворюється на вирішальний фактор со-
ціально-економічного розвитку і відіграє 
провідну роль у вирішенні економічних, 
екологічних, соціальних та інших завдань. 
Врахування ключових чинників зовніш-
нього середовища сприятиме підвищенню 
ефективності прийняття управлінських 
рішень щодо формування максимального 
рівня адаптаційного потенціалу підпри-
ємств в організаційному та управлінсько-
му аспекті.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Атрибутом сьогодніш-
ніх економічних процесів є надзвичайна 
конкуренція й мінливість у зовнішньому 
середовищі, звідси гостра необхідність 
у забезпеченні самого безперервного ре-
сурсного обміну. В основі цього процесу, 
на нашу думку, повинна лежати система 
формування адаптаційного потенціалу, що 
покликана бути основним фактором розви-
тку підприємства. 

Таким чином, представлені в даній 
науковій статті теоретико-методичні по-
ложення і рекомендації дозволяють більш 
глибоко і ґрунтовно розкрити сутність і 
підходи до формування АПП.

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Основні елементи адаптаційного потенціалу підприємства

БАЗОВІ ВИДИ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

матеріальні 
ресурси

трудові 
ресурси

нематеріальн
і ресурси

Критерій і умови формування адаптаційного потенціалу підприємства

Визначення основних умов і вимог щодо формування 
адаптаційного потенціалу підприємства

наявність розробленої стратегії адаптаційного розвитку підприємства

ВИМОГИ         ІІ-го            РІВНЯ

фінансові 
джерела

гнучкість і 
оновлення 

виробництва

ВИМОГИ          ІІІ-го РІВНЯ

мотивація 
процесу адаптації

ВИМОГИ         І-го           РІВНЯ

Здатність до змін основних елементів адаптаційного потенціалу підприємства

наявність 
власного рівня 
інтелектуаль-
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Рис. 2. Вимоги формування адаптаційного потенціалу підприємства 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація: В статті розглянуто складові системи обліку підприємства. Запропоновано створення інформаційної 
служби обліку трансакційних витрат, а також ведення обліку трансакційних витрат за сферами відповідальності.

Аннотация: В статье рассмотрены составляющие системы учета предприятия. Предложено создание информа-
ционной службы учета трансакционных издержек, а также ведение учета трансакционных издержек по сферам от-
ветственности.

Summary: The article deals with the components of enterprise accounting system. Proposed the creation of an information 
service accounting of transaction costs and accounting for transaction costs on the areas of responsibility.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господа-
рювання на діяльність підприємства вагомо впливає зо-
внішнє середовище, а тому необхідно досліджувати його 
виплив на господарюючий суб’єкт і вплив трансакційних 
витрат зокрема. Оскільки трансакційні витрати вплива-
ють на конкурентоспроможність підприємства, а також 
на можливості функціонування суб’єкта господарювання 
на ринку, тому постає потреба в організації обліку тран-
сакційних витрат на підприємстві.

Дослідженням питань щодо обліку трансакційних ви-
трат присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, 
таких як: К. П. Боримська, О. В. Замазій, Т. А. Корнєєва, 
Т. Б. Кувалдіна, Н. Т. Лабінцев, Л. І. Лисенко, О. Л. Мат-
веева, С. І. Мельник, І. Г. Панженская, А. Н. Паращен-
ко, О. С. Плотнікова, М. С. Пушкар, Н. Г. Сапожнікова,  
А. Ю. Соколов, Е. І. Сухенко, Е. С. Шапорева, О. В. Ше-
пеленко, М. М. Шигун, Ж. М. Ющак.

Постановка завдань. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає в роз-
критті місця трансакційних витрат в системі обліку та 
організації обліку трансакційних витрат на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. В орга-
нізації підприємства вагоме місце посідає облік. Понят-
тя «облік господарської діяльності» краще характеризує 
сутність системи, акцентуючи увагу на тому, що в ній 
відображаються об’єкти, явища і процеси, пов’язані з 
економікою, з господарською діяльністю підприємства 
[9, с. 80]. Роль обліку в ринковому середовищі полягає в 
тому, що він організовується таким чином, щоб генеру-
вати інформацією для працівників управління про мікро-
діяльність кожного з агентів ринку [9, с. 102]. Ключовим 
завданням обліку є своєчасне створення вірогідної та 
достатньої інформації про економічні об’єкти, яка необ-
хідна для виконання функцій планування, контролю, ана-
лізу, регулювання в оперативному, поточному і стратегіч-
ному режимах [9, с. 80].

Для системи обліку найсуттєвішим елементом 
функціонування є механізм переробки даних та отри-
мання на її основі інформації. Дані являють собою 
відображення окремих відомостей, показників, чи 
будь-яких інших результатів діяльності, що подаються 
у формалізованому вигляді для подальшого опрацю-

вання та інтерпретації, а інформація – це витлумачен-
ня поточних даних у систематизовані, задокументова-
ні відомості з метою накопичення та оперування для 
подальшого прийняття рішень (поточних та кінцевих) 
направлених на досягнення цілей, що забезпечують 
існування та успішний розвиток підприємства. Дані є 
інформативними лише у момент їх застосування, а це 
означає, що дані, які зберігаються залишаються лише 
даними доти, поки їх не використано. У свою чер-
гу, інформація не є статичним об’єктом, а динамічно 
змінюється й існує тільки у момент взаємодії даних і 
методів. Весь інший час інформація перебуває у стані 
даних. Складність системи обліку проявляється в тому, 
що вона містить багато елементів із взаємозв’язками і 
взаємодією; різні підсистеми для обробки даних про 
минулі події (фінансовий облік), події в реальному 
масштабі часу (управлінський облік), майбутні події 
(стратегічний облік чи контролінг), які дають інфор-
мацію для різних рівнів управління; зв’язки системи 
із зовнішнім середовищем (отримання на вході даних 
про факти господарської діяльності та надання на ви-
ході інформації для користувачів). Отже, система облі-
ку складається із фінансового, управлінського та стра-
тегічного обліку. Метою системи обліку є генерування 
інформаційних ресурсів для менеджменту.

Облік як складна гіперсистема з підсистемами фі-
нансового, управлінського і стратегічного обліку ставить 
за мету не лише відображення активів підприємства, 
власного капіталу, зобов’язань, фактів господарської ді-
яльності і фінансових результатів підприємства в системі 
рахунків оскільки це стосується підсистеми фінансового 
обліку, а й адресно забезпечує користувачів різних груп 
інформацією, що допомагає приймати їм більш обґрун-
товані рішення, що підвищує ефективність управління, 
стратегічного планування, нормування, контролю та при-
йняття рішень, а отже примножує капітал [7; 8]. Також 
дозволяє здійснювати порівняння планових і фактичних 
значень підконтрольних показників з метою виявлення 
причин і наслідків цих відхилень та всебічне обґрунту-
вання процесів прийняття і контролю реалізації управ-
лінських рішень на всіх рівнях організаційно-функціо-
нальної структури компанії [6].
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Процес вироблення і прийняття рішень в системі об-
ліку за суттю є інформаційним процесом. Тому взаємодію 
об’єкта і суб’єкта системи обліку, на левову долю, варто 
розглядати як інформаційну взаємодію, яка  потребує по-
стійного зворотнього зв’язку (надходження інформації про 
результати). Завдяки обміну інформацією між суб’єктом і 
об’єктом виробляються певного роду систематизовані та 
усталені зв’язки для підтримання життєдіяльності органі-
зації та виконання поставлених перед нею цілей [5].

Отже, в системі обліку відбувається своєрідна ци-
клічність інформації. Інформація стратегічного обліку 
потрібна для вищого рівня (директорат); фінансового 
обліку – середнього рівня, так званого рівня тактично-
го обліку; управлінського обліку – операційного рівня 
(менеджмент).

Організація обліку для суб’єктів господарювання ви-
значає пошук раціональної системи відображення фактів 
господарської діяльності та узагальнення у звітних фор-
мах, за допомогою чого об’єктивно ідентифікується стан 
активів, зобов’язань та фінансових результатів діяльнос-
ті, здійснюється сплата податків і обов’язкових платежів, 
оприлюднюється важлива для контролюючих органів та 
суспільства інформація про діяльність юридичної особи, 
реалізується політика оперативного та стратегічного ме-
неджменту [4, с. 176]. Раціональна організація системи 
обліку за словами А. М. Кузьмінського підпорядкована 
системному підходу, який вимагає цілісності, всебічнос-
ті, субординації, динамічності, випереджаючого відобра-
ження, системоутворюючих відносин окремих частин і 
елементів [3, с. 20].

Метою організації обліку в системі управління під-
приємством є створення попередження небажаних ре-
зультатів і наслідків його діяльності на підставі своєчас-
ного реєстрування фактів господарської діяльності, що 
на ньому безперервно відбуваються, процеси поточного 
їх внутрішнього контролю й узагальнення для складання 
звітності [10, с. 15]. 

Б. М. Богач визначає складові для ефективної органі-
зації обліку витрат, пов’язуючи її з конкретним об’єктом. 
Він виділяє три складові, що необхідні для раціональної 
організації обліку витрат: перша складова – організація і 
технологія виробництва на підприємствах; друга – облі-
кова політика щодо витрат і собівартості; третя – це склад 
та структура витрат [1, с. 65].

З метою покращення інформаційного забезпечення 
обліку витрат наряду із загальною інформаційною служ-
бою системи обліку організації перспективним є впрова-
дження інформаційної служби обліку трансакційних ви-
трат. Створення такої служби на підприємстві дозволить 
своєчасно відслідковувати інформацію про виникнення 
трансакційних витрат та зорганізує процес обробки да-
них таким чином, що трансакційні витрати навіть будучи 
дисперсно розкиданими між різними підрозділами гос-
подарюючого суб’єкта зможуть бути зібрані до єдиної 
системи та швидко, своєчасно та вірно обґрунтовані.

Інформаційне забезпечення обліку трансакційними 
витратами підприємства полягає у визначенні сутності на 
макрорівні, типології та класифікації, складу та структури, 
які дозволять виокремити трансакційні витрати за певни-
ми групами, що характеризує їх поведінку та однорідність.

Отже, інформаційне забезпечення суб’єкта гос-
подарювання щодо даних про трансакційні витрати є 
цілеспрямованим рухом інформаційних потоків, які 
відповідають встановленим вимогам та критеріям, що 
сформовані відповідно визначених форм та у підсумку 
складають трансакційне середовище організації.

Організацію обліку витрат необхідно здійснювати за 
допомогою децентралізації управлінського процесу, яка 
полягає в делегуванні повноважень та відповідальності 

від вищих рівнів управління до нижчих, що дасть мож-
ливість виявляти ефективність діяльності кожного струк-
турного підрозділу середнього чи великого підприємства. 
Процес управління структурними підрозділами вимагає 
створення інформаційної бази, яка включає інформаційні 
ресурси отримані в системах обліку, аналізу та контролю, 
що у сукупності дозволяє краще здійснювати процес 
управління на нижчих ієрархічних рівнях менеджменту 
[2, с. 160]. Л. В. Нападовська зазначає, що «виділення в 
структурі підприємства сфери відповідальності дає змо-
гу поєднувати централізоване керівництво з максималь-
ною ініціативою менеджерів структурних підрозділів в 
інтересах досягнення спільної мети» [7, с. 470].

В економічній літературі вчені висвітлюють поняття 
«центр відповідальності», яке, на нашу думку, недоціль-
но застосовувати для тлумачення слова «центр», так як 
семантичний аналіз слова центр розкривається у якості 
поняття «осередку», тобто певного локального місця та-
кого як, наприклад, «будівля», «споруда», у нашому ви-
падку там, де саме відбувається технологічний процес 
(відділення, цехи, бригади, зміни). Центр акумулює ви-
трати виробництва, а відповідальність за роботу в центрі 
витрат несуть люди. Оскільки працівники (енергетики, 
механіки, комірники, нормувальники, обліковці) є відпо-
відальними особами за витрачання різноманітних витрат 
у процесі їхньої діяльності, то логічно замість «центр 
відповідальності» застосовувати поняття «сфера відпо-
відальності». 

Під сферою відповідальності, ми розуміємо відпо-
відальність окремих осіб, зокрема менеджерів, за раці-
ональне використання окремих факторів виробництва. 
Такі особи наділені повноваженнями з питань розпоря-
дження, прийняття рішення, раціонального використан-
ня та звітування за види ресурсів, за які вони несуть без-
посередню відповідальність. 

Оскільки трансакційні витрати виникають як у 
взаємозв’язку підприємства із зовнішнім середовищем, 
так і безпосередньо на кожній окремо взятій ланці діяль-
ності організації, тобто в усіх її сегментах, то  виникає 
необхідність розробки конструктивних систем для збору, 
обробки та подальшого застосування інформації про такі 
витрати. Таким чином, одним із методів, що дозволить 
оптимізувати процес прийняття виважених управлін-
ських рішень є створення обліку трансакційних витрат за 
сферами відповідальності.

Сферу відповідальності можна виокремлювати за 
різними принципами диференціації на підприємствах. 
Так, наприклад, за певними окремими етапами роботи, за 
місцями виникнення, певними підрозділами тощо. Вар-
то відзначити той факт, що найбільш сталим критерієм 
існування організацій на сучасному етапі є саме її орга-
нізаційна структура. Тому при розробці конструктивної 
системи обліку трансакційних витрат за сферами відпові-
дальності варто орієнтуватися як на структуру за видами 
діяльності (внутрішньогосподарських процесів) так і на 
функціонально-лінійну як традиційну. 

Таким чином ми передбачаємо у розрізі обліку 
трансакційних витрат за сферами відповідальності по-
кладення персональної відповідальності за понесені ви-
трати на окремих працівників того чи іншого сегменту 
організації, які займатимуться вирішенням завдань опе-
раційного рівня інформаційної служби системи обліку. 
Оперуючись такого роду даними працівники відділів 
мають надавати інформацію керівникам очолюваних 
сегментів, котрі вирішуватимуть завдання управлін-
ського рівня інформаційної служби системи обліку. За 
рахунок такого розподілу відповідальності шляхом де-
централізації процесу обліку трансакційних витрат на 
підприємстві передбачатиметься функціонування мак-
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симально виваженої та результативної інформаційної 
служби системи обліку господарюючого суб’єкта зага-
лом та організації обліку витрат зокрема. В свою чергу 
основною метою виокремлення організації обліку за 
сферами відповідальності на підприємстві передбачено 
створення позитивних умов для мотивації кожного сег-
менту організації та, як наслідок, досягнення поставле-
них цілей підприємства загалом.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. Ме-
тою організації обліку трансакційних витрат в системі 
управління підприємством є попередження небажаних 
результатів і наслідків його діяльності. Задля ефектив-
ного функціонування організації обліку трансакційних 
витрат підприємства є актуальним розробка інформа-
ційної служби системи обліку (основним критерієм 
диференціації тут виступають види завдань, сам про-
цес організації та ступінь складності завдань які вирі-

шуються). Така система дозволить удосконалити облік 
трансакційних витрат за сферами відповідальності. 
Створення інформаційної служби на підприємстві пе-
редбачає своєчасне відслідковування інформації про ви-
никнення трансакційних витрат та зорганізовує процес 
обробки про трансакційні витрати. 

Так як фахівці забезпечують майже всю інформацій-
ну підготовку для прийняття рішення керівником і саме 
вони є основними виконавцями ведення документації та 
визначають її якість передбачаємо у розрізі обліку тран-
сакційних витрат за сферами відповідальності покладен-
ня персональної відповідальності за понесені витрати на 
окремих працівників того чи іншого сегменту організації. 
Децентралізація процесу обліку трансакційних витрат на 
підприємстві дозволить ефективному функціонуванню 
інформаційної служби системи обліку господарюючого 
суб’єкта загалом та організації обліку трансакційних ви-
трат зокрема.
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АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Анотація: Розглянуто зміни в умовах кризи комерційної, фінансової та корпоративної політики малих підприємств 
роздрібної торгівлі будівельними матеріалами. Виділено чотири ключові проблеми, спричинених кризою: падіння 
попиту, зростання витрат, погіршення доступності кредиту і погіршення логістики. Запропоновано основні види 
стратегій, які можуть використовуватися як відокремлено, так і в комплексі.

Аннотация: Рассмотрены изменения в условиях кризиса коммерческой, финансовой и корпоративной полити-
ки малых предприятий розничной торговли строительными материалами. Выделено четыре ключевых проблемы, 
порожденных кризисом: падение спроса, рост издержек, ухудшение доступности кредита и ухудшение логистики. 
Предложены основные виды ответных стратегий, которые могут использоваться как обособленно, так и в комплексе.

Summary: There were examined changes in the conditions of crisis at the commercial, financial and corporate policies 
by small retailers of building materials. Identifies four key problems generated by the crisis: falling demand, rising costs, the 
availability of credit deterioration and worsening of logistics. Proposed main types of response strategies that can be used 
separately or in combination.

Постановка проблеми. Головним критерієм еконо-
мічного життя України 2014-го року є фінансово-еко-
номічна криза як найбільш важливий фактор підприєм-
ницького середовища, її причини і можливі наслідки, а 
також стратегії підприємств з подолання впливу симп-
томів кризового періоду. Питання діяльності суб’єктів 
малого підприємництва як елемента розвитку націо-
нальної економіки у період кризи є досить актуальним, 
так як саме малий бізнес відіграє головну роль в еконо-
міці розвинутих країн. Однак в Україні, як і в багатьох 
країнах, що розвиваються, малий бізнес ще не виконує 
належної йому ролі,і саме того важливими стають пи-
тання щодо його підтримки, а також формування анти-
кризових стратегій для ефективного стимулювання роз-
витку даного сектору. 

Постановка завдання. Дослідити зміни в умовах 
кризи в політиці малих підприємств роздрібної торгівлі, 
а саме будівельними матеріалами. Виділити проблеми, 
які спричинені кризою та запропонувати основні види 
антикризових стратегій, які можуть використовуватися 
як відокремлено, так і в комплексі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан 
малого бізнесу у кризовий період став одним з ключо-
вих факторів економічного зростання України. Протягом 
сучасної економічної історії малі підприємства у світі 
найбільш ефективно адаптувалися до кризових явищ. 
Це наочно продемонстрував період стагнації 70-х років 
минулого сторіччя, коли в Західній Європі чисельність 
працівників малого бізнесу істотно збільшилася завдя-
ки територіальній маневреності та можливості швидко і 
ефективно займати вільні ніші на ринку, нецікаві вели-
ким корпораціям [5].

Аналізуючи досвід західних країн виходить, що ма-
лий бізнес є чемпіоном по зростанню продуктивності та 
інноваційності. Наприклад, у Великобританії його вклад 
у продуктивність промислового сектору за останнє де-
сятиліття склав близько 50%, а в Фінляндії близько 10% 
всіх витрат на НДДКР – в обробній промисловості. Кла-
сичний приклад розвитку малого бізнесу, на який, напев-
но, слід пильно поглянути Україні, – це Німеччина, про-
мислова міць якої базується не на великих корпораціях, 
а на так званих таємних чемпіонах (hidden champions) –  
невеликих сімейних підприємствах, розкиданих по ні-
мецькій глибинці [4].

На створення необхідних умов для розвитку малого 
бізнесу в Європі пішло не одне сторіччя, і дух інновацій-
ності та підприємництва в невеликих західних компаніях 

виховувався з часів зародження капіталістичного ладу. 
Цьому сприяла й активна державна підтримка разом з 
інституційними реформами, що зараз спостерігається і в 
Україні, хоча, як зазначає керівництво країни, не завжди 
ефективно.

Оцінюючи місце малого бізнесу в майбутній піс-
лякризовій економіці України варто звернути увагу на 
те що [1]:

1. Можливості для вибудовування стратегій у малого 
бізнесу мізерно малі, як і кількість стимулів до цього, що 
не менш важливо. Кожна криза призводить до зникнен-
ня малого підприємництва як явища. У кризовий період 
вони оперативно услід за зниженням оборотів скорочу-
ють персонал, обсяг орендованих потужностей і площ. 
Здебільшого такі компанії не володіють активами і до-
сить слабо мотивовані до пошуку нових шляхів розвитку. 

2. Дуже незначна кількість підприємців беруть участь 
у ділових союзах, асоціаціях, пояснюючи це браком часу, 
що є проявом недостатньої самостійності. 

3. З точки зору статистики, вищесказане означає 
лише те, що наздогнати розвинені країни, де малі компа-
нії формують ВВП до 50% і більше, Україна найближчим 
часом не зможе. 

Подальше зростання малого бізнесу стримують не 
тільки проблеми з придбанням і володінням активами 
(особливо нерухомістю) і адміністративний тиск, але і 
як мінімум ще два чинники. По-перше, при відсутність 
диверсифікованої економіки, під потреби якої повинні 
підлаштовуватися малі компанії, малий бізнес поступово 
входить у великі фінансово-промислові групи. Чим силь-
ніше тенденція до спрощення структури економіки, тим 
гірше себе почуває самостійний малий бізнес (саме це за-
раз і спостерігається) і тим більше простору для корупції. 

По-друге, торгові кордони України прозорі і найчас-
тіше є частиною чийогось крупного бізнесу. У результаті 
засилля дешевого і несертифікованого, а часто і небез-
печного для здоров’я громадян імпорту, знищує ті паро-
стки малого бізнесу у виробництві, які пробиваються 
крізь державну байдужість, позбавляє роботи жителів 
великих і малих міст.

У ході дослідження негативних і позитивних проявів 
кризи в малих підприємствах роздрібної торгівлі буді-
вельними матеріалами, а також змін, які послідували як 
реакція на несприятливі події, були сформульовані най-
більш вразливі у даному періоді сфери, а саме: 

а) виробнича політика (організація основного бізнес-
процесу, робота з постачальниками); 
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і використовуються, як правило, якщо витрати підприєм-
ства вже оптимізовані. Крім того, за умов погіршення ло-
гістики та зростаючого кількості порушень зобов’язань 
контрагентами диверсифікація дозволяє стабілізувати ви-
робничий процес в компанії за рахунок самозабезпечення 
матеріалами та послугами, критичними для стабільності 
виробництва, які в період зростання було вигідніше за-
куповувати на стороні.

Разом з тим, потрібно відзначити, що, на відміну від 
великих компаній, малі рідко використовують тільки одну 
стратегію, як правило, це мікс з декількох стратегій. Крім 
того, малі компанії не завжди цілеспрямовано рухаються 
до реалізації стратегії, навпаки, вони можуть оперативно 
відмовитися від неї (через обмеження ресурсів) або ви-
брати інший напрямок розвитку у зв’язку з появою нових 
можливостей (фінансових, адміністративних і т.д.). 

У кризовий час попит зберігається лише на окремі 
види промислових товарів повсякденного попиту – одяг, 
текстиль та взуття. Попит на інші товари, в даному ви-
падку будівельні, визначається рівнем добробуту насе-
лення і в даний час знижений. 

Для будівельних товарів будь-якої специфікації ха-
рактерна висока залежність від імпорту. Девальвація ви-
кликала необхідність підвищення цін, що на тлі падіння 
доходів населення призвело до спотворення елементів 
цивілізованої роздрібної торгівлі та посиленню прива-
бливості ринкової торгівлі, здатної забезпечити більш 
низькі ціни. 

Крім того, порушення фінансових зв’язків, зокрема 
з Росією, призвело до збоїв поставок імпортних товарів. 
Очевидний стимул отримала українська продукція, яка, 
однак, також поширюється в основному через ринки.  
В результаті багато роздрібних операторів зазнають труд-
нощів з асортиментом – дефіцит імпорту не може бути 
компенсований українськими товарами. 

Невелике виключення складають філії та 
дистриб’ютори виробників будівельних товарів, які не 

б) комерційна політика (організація продажу та ро-
боти зі споживачами), включаючи асортиментну (зміна 
номенклатури та позиціонування товарів і послуг) та 
цінову політику (зміна цін на окремі товари та послуги, 
схем ціноутворення); 

в) фінансова політика (робота з витратами, взаємодія 
з банками та інвесторами); 

г) корпоративна політика (зміна технологій управлін-
ня компанією, персоналом) [2].

У ході дослідження антикризової практики малих 
підприємств роздрібної торгівлі будівельними матеріа-
лами були виявлені основні проблеми, що перешкоджа-
ють подальшому розвитку, і реакцію на них компаній, 
яка полягає в певному наборі управлінських рішень для 
приведення бізнесу у відповідність з новими ринковими 
умовами. Всі відповідні реакції на проблеми, викликані 
кризою, можна розділити на оперативні, орієнтовані на 
оптимізацію діяльності і збалансування доходів і витрат, 
і стратегічні, спрямовані на розвиток компанії та розши-
рення її доходної бази. 

Оперативні заходи малих підприємств було проаналі-
зовано з точки зору зазначених чотирьох груп політик (ви-
робнича, комерційна, фінансова і корпоративна) і оцінено 
трьома видами стратегій, які спрямовані насамперед на пе-
рерозподіл падаючого попиту за рахунок низьких витрат і 
невисоких цін або кращого обслуговування клієнтів:

1. Стратегії мінімізації витрат орієнтовані на скоро-
чення витрат компанії, які випереджують падіння дохо-
дів. Крім того, мінімізація витрат допомагає поповнити 
фінансові ніші, що виникли через різке зменшення до-
ступності товарного і банківського кредитів. 

2. Стратегії диференціації спрямовані на виділення 
компанії серед конкурентів завдяки наданню додаткових 
послуг, товарів і послуг підвищеної якості (втім, на відмі-
ну від докризового періоду, ціна все одно буде грати роль). 

3. Стратегії диверсифікації передбачають розширен-
ня продуктового ряду і збільшення числа джерел доходу 

Таблиця 1
Антикризові стратегії малого підприємства роздрібної торгівлі будівельними матеріалами

Стратегії Умови використання
Стратегії мінімізації витрат

Економія на 
масштабах

Не може широко застосовуватися через обмеженість ресурсів малих підприємств, що торгують будівель-
ними товарами у роздріб. Навпаки, простежується тенденція до мінімізації партій, що закупаються для 
збереження ліквідності. Альтернативний сценарій припускає звуження асортиментного ряду, що супер-
ечить перевагам споживачів (сформованим ще в докризовий період), яким зручніше робити всі необхідні 
покупки в одному місці. 

Здешевлення 
товарів

Реалізація подібної стратегії протягом тривалого часу ускладнюється двома обставинами. По-перше, в 
нестабільних умовах високий ризик банкрутства постачальників, які дотримуються стратегії низьких цін. 
По-друге, постійне оновлення асортименту за рахунок нових постачальників дешевих товарів підвищу-
ють репутаційні ризики для магазину.
Мінімізація витрат за рахунок відмови від супутніх послуг, наприклад безкоштовних пластикових пакетів 
і упаковки, не дозволить добитися істотної економії, однак може відлякати клієнтів. 

Оптимізація 
виробництва

Навряд чи виявиться ефективною в невеликій роздрібній компанії, де основні процеси знаходяться в руч-
ному режимі і тому слабо сприйнятні до управлінських інновацій. 

Стратегії диференціації 

Підвищення 
якості товару

Може виявитися вдалою, однак використання цієї стратегії в сучасних умовах автоматично означає згоду 
підприємця з падінням обсягів бізнесу. Може розглядатися як стратегія реструктуризації проблемної ком-
панії або застосовуватися в поєднанні з іншими стратегіями. 

Підвищення 
якості  
обслуговування

Збут в комплексі з послугами (наприклад, абонентське обслуговування обладнання, додаткові гарантії, 
доставка, пуско-налагоджувальні та будівельно-ремонтні роботи) може використовуватися на ринках бу-
дівельних матеріалів.

Спеціалізація Відмова від частини асортименту і торгових марок може входити в заходи стратегії економії на масштабах. 
Стратегія диверсифікації 

Диверсифікація
Застосування в багатьох випадках утруднене, так як асортимент за період економічного зростання був 
сильно розширено і зараз стоїть завдання його оптимізації. Багато компаній проводять оптимізацію в 
щотижневому і щомісячному режимі, відмовляючись від товарів, які затрималися на торгових полицях.

 Pозроблено автором на основі 3



24

#4 (11) серпень 2014

можуть проводити гнучкої комерційної політики, проте в 
рамках збутової політики підтримуються постачальника-
ми – знижки і відстрочки платежів, спільні маркетингові 
акції. Перевагою роздрібної точки є сам факт наявності 
товару, так як багато магазинів, що торгували імпортни-
ми продуктами, зіткнулися з порушеннями термінів по-
ставок і опинилися з порожніми полицями. 

Основним напрямком для оптимізації роздрібної 
торгівлі будівельними товарами є зниження витрат на 
оренду та оплату праці. Однак на тлі падіння попиту цих 
заходів недостатньо. Щоб відповідати запитам клієнтів, 
компанії змушені оновлювати асортимент, включаючи в 
нього дешевші товари від вітчизняних виробників. 

Стимулювання продажів шляхом надання знижки 
виявляється не цілком ефективним. Число клієнтів об-
межена, і залучити нових не представляється можливим. 
У цьому зв’язку роздрібні компанії пропонують клієнтам 
додаткові послуги – транспортні, сервісні (наприклад, бу-
дівельно-ремонтні) і ін. 

Таким чином, роздрібна торгівля будівельними това-
рами безсумнівно виявляється під ударом кризи. Осно-
вні можливості виживання полягають або у спрощенні 
асортименту при монопольному становищі на локально-
му ринку, або в інтеграції в бізнес оптових або сервісних 
компаній. У табл. 1 наведені можливі антикризові страте-
гії малого підприємства, яке спеціалізується на торгівлі 
будівельними матеріалами.

Тобто погіршення умов кредитування в українській 
економіці вкрай болісно вдарило по малому підприєм-
ництву. Практично всі викладені антикризові стратегії 
передбачають розширення різних негрошових форм 
підтримки попиту. Ключовими факторами виживання 
малого бізнесу стають можливість отримати доступ до 
товарного кредиту і домогтися збільшення відстрочок 
платежу. Ресурси стратегії скорочення витрат і економії 
на масштабі наштовхуються на серйозні перешкоди – 
різке скорочення попиту і обігу. Порушення грошових 
потоків являє собою основну проблему малого бізнесу, 
який не має великих запасів готівки і в умовах кризи 
практично втратив доступ до кредиту (навіть коротко-

строковому – на розширення оборотних коштів). Оскіль-
ки у компаній малого бізнесу часто взагалі немає значних 
основних фондів, для багатьох підприємців стає актуаль-
ною стратегія «тимчасового виходу», коли дешевше за-
крити бізнес, щоб не нести поточні витрати, і відновити 
діяльність, лише дочекавшись пожвавлення ринку. 

Потрібні також спеціальні заходи по збільшенню 
кредитування малого бізнесу, адже програма держгаран-
тій по кредитах найважливіших підприємств не спрацю-
вала тому, що банки в умовах гострої бюджетної кризи 
сумніваються в можливості отримання з держскарбниці 
належні за цією програмою компенсації. Пряма ж держ-
підтримка малоефективна і корупційна, тому варто поду-
мати і про такі заходи, як зниження або навіть скасування 
окремих податків на малий бізнес. 

Загалом антикризова поведінка малого бізнесу надає 
вплив на економіку країни в цілому. Компанії вишукують 
можливості, щоб оптимізувати поточні бізнес-процеси, 
зменшують товарні запаси і асортимент товарів і послуг, 
переходять виключно на відрядну оплату, повертаються 
до бартерних схем, відмовляються від закупівлі певних 
позицій імпортних товарів і комплектуючих (через різке 
подорожчання внаслідок девальвації) і т.п. Але все це 
веде до зниження сукупного попиту. В окремих секторах 
дані процеси вже призвели до порушення традиційних 
логістичних ланцюжків. Нинішня криза поки веде лише 
до спрощення українського бізнес-середовища. 

Нарешті, практично у всіх видах діяльності малих під-
приємств є проблеми з придбанням активів і володінням 
ними. Самі підприємці вказують на те, що спрощення обо-
роту активів (насамперед нерухомості) може і повинно су-
проводжуватися посиленням контролю над цим оборотом. 

Таким чином, вкрай важливо вирішити проблему ак-
тивів. Не роздавати їх і не перерозподіляти, а спростити 
оборот. 

В результаті в країні з’явиться капітал малого бізне-
су. І якщо він не буде розкрадатись чиновниками, рейде-
рами, конкурентами, частка малого бізнесу почне рости 
і підприємці зможуть виправдовувати ті надії, які на них 
покладаються.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ МЕНЕДЖЕРІВ:  
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОЦІНЮВАННЯ І РОЗВИТКУ

Анотація: У статті узагальнено наукові підходи та сформульована авторська позиція щодо визначення емоційного 
інтелекту, його складових, принципів оцінювання та розвитку. Запропонована цільова структурна композиція 
емоційного інтелекту для менеджерів різних ієрархічних рівнів. 

Аннотация: В статье представлено обобщение научных подходов и сформирована авторская позиция определе-
ния эмоционального интеллекта, его составляющих, методов оценивания и развития. Предложена целевая структур-
ная композиция эмоционального интеллекта менеджеров разных иерархических уровней. 

Summary: In the article the scientific approaches are summarized, author’s position concerning determination, components 
and estimation methods of emotional intelligence are represented and development. The structural composition of emotional 
intelligence for managers of different hierarchical levels is prosed.

Актуальність. В умовах експонентного зростання 
ролі нематеріальних активів у процесі забезпечення кон-
курентних переваг підприємств в сучасному економічно-
му просторі особливу роль починає відігравати людський 
капітал. Серед домінуючих чинників, що змінюють логі-
ку і природу поведінки економічних суб’єктів в умовах 
економіки вражень, стає посилення ірраціональної скла-
дової прийняття управлінських рішень. За таких умов 
ключові переваги отримують підприємства, менеджмент 
яких має не тільки високий рівень професійних компе-
тенцій, фаховий досвід, інтелектуальний потенціал, але 
й емоційний інтелект (EQ від англ. emotional quotient). 
Фахівці кадрових агенцій стверджують, що наявність ви-
сокого рівня емоційного інтелекту у претендентів стає за-
порукою високих показників їх результативної діяльності 
на керівних посадах або таких, що пов’язані з бізнес-ко-
мунікаціями. Підтвердженням дієвості практики відбору 
персоналу за рівнем емоційного інтелекту демонструють 
західні компанії Boing, Kodak, Hilton, Microsoft, Shell, які 
активно застосовують у практиці корпоративного управ-
ління принципи формування і розвитку інтелектуального 
капіталу, зокрема його емоційної складової. 

Проблематика емоційної складової у діяльності люди-
ни завжди були предметом наукового пошуку соціологів і 
психологів. В управлінській науці емоційні аспекти діяль-
ності почали досліджуватися в контексті можливості оці-
нювання адаптивних здібностей працівника підприємства 
через їх комунікаційні здібності, в яких емоційна компе-
тентність грає важливу роль і відображається на резуль-
тативності діяльності персоналу і підприємств в цілому. 
Зрозуміло, що поліаспектність проблематики ідентифіка-
ції емоційного інтелекту працівників, їх діагностика і роз-
виток зумовлює необхідність виявлення механізмів впли-
ву емоційної складової на підвищення результативності 
процесу управління потребує вивчення чинників резуль-
тативності діяльності персоналу підприємства, взаємовп-
ливу емоційного інтелекту з рівнем і формами лідерства, 
методами мотивації і стимулювання персоналу. Суттєвий 
внесок у формуванні теоретико-методичного підґрунтя те-
орії соціології та управління зробили наукові праці Д. Го-
улмана [1-2], Дж. Мейера, П. Селовея [3], С. Файнмен [4], 
в яких досліджувалася роль емоційного інтелекту в усіх 
сферах життя людини, зокрема у економічній сфері. Се-
ред фундаментальних праць, які заклали фундамент цьому 
напряму досліджень варто виділити праці Д. Гоулмана, в 
яких розвинута ідея взаємозв’язку між рівнем емоційного 

інтелекту, ефективним лідерством та ефективністю орга-
нізації, а також наукові роботи Е Локка [5], Дж. Конгерата 
Р. Канунго [6], які розвивали теорію лідерства в контексті 
емоційного інтелекту. Виявленню впливу емоційних ста-
нів та настроїв лідера на творчість у процесі управління 
присвятили свої дослідження науковці А. Ісен та Р. Барон 
[7]. Потужний вплив на подальший розвиток управлін-
ської науки, зокрема виявлення впливу емоційного інте-
лекту на ефективність лідера, дали емпіричні дослідження, 
які здійснювали Дж. Барбуто, M. Барбач [8], Дж. Мейєр,  
П. Соловеу [9], Т. Панкова [10]. Власова О. І. [11]. Відмі-
тимо, що проблематикою розвитку емоційного інтелекту 
опікувалися вітчизняні і російські вчені Д. Бек, І.М. Ан-
дреєва, С. Дерев’янко, О. Свергун, А. Дрогобицький та ін.

Постановка проблеми. Поява в управлінській думці 
ідей, щодо необхідності балансу раціонального та ірраці-
онального у процесі прийняття і реалізації управлінських 
рішень, зростаюча роль когнетивності у забезпеченні 
ефективного менеджменту на підприємствах сформува-
ли запит на необхідність дослідження природи емоцій-
ного інтелекту, його ролі у процесі активізації лідерства, 
як ключового фактору успішності управління соціально-
економічними об’єктами. 

За експертною думкою Д. Гоулмена створення клі-
мату в організації на 50-70% залежить від керівника під-
приємства, управлінського лідера. Саме емоційний стан 
керівника є найвпливовішим чинником на психологіч-
ний клімат у колективі й тим самим – на ефективність 
роботи працівників [1]. Чим вищий ранг працівника та 
рівень його відповідальності за виконання кінцевої мети, 
тим вище має бути і рівень емоційного інтелекту. Згід-
но тестування 300 управлінців вищого рівня 15 світо-
вих компаній мають значно вищі показники емоційної 
компетентності ніж управлінці середньої ланки по 6 па-
раметрах: впливовість, командна робота, організаційні 
здібності, самоконтроль, стимулювання, лідерство [2]. 
На підтвердження суттєвого впливу EQ на ефективність 
діяльності працівників різних сфер діяльності свідчать 
проведені дослідження західних компаній. Так компанія 
L’Oreal відмічає, що впровадження в систему відбору 
кадрів EQ-тестування результативність менеджерів, при-
звело до суттєвого зростання ефективності менеджерів 
з продажів. Їх персональні продажі значно перевищили 
персональні обсяги продажів, ніж у колег, які не оцінюва-
лися за рівнем емоційного інтелекту. У пілотному проекті 
PepsiCo, керівники, відібрані за рівнем їх емоційної ком-
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петенції, демонструють більшу продуктивність праці (на 
10%), нижчу плинності кадрів (на 87%), створення додат-
кової економічної вартості і високі показники окупності 
інвестицій [12,13].

Емпіричні дослідження залежності результативності 
управлінської діяльності від рівня емоційного інтелекту 
підтверджують, але не розкривають механізму впливу та 
кореляції окремих складових EQ на окремі результати 
діяльності працівників, робочих груп та підприємства в 
цілому. Незважаючи на потужні дослідження емоційних 
аспектів діяльності у сфері управління, здобутків на-
уковців у теорії лідерства, залишаються відкритими для 
дискусії питання ідентифікації емоційного інтелекту ме-
неджерів, впливу емоційного інтелекту на ефективність 
менеджменту та виявлення механізмів його капіталіза-
ції емоційного інтелекту. З огляду на багатовекторність 
та складність вирішення всіх вищеозначених наукових 
завдань, вважаємо необхідним в межах цієї статті зосе-
редити свою увагу на визначенні економічної природи 
та методів оцінювання емоційного інтелекту менедже-
рів підприємства, а також визначити цільову структурну 
композицію емоційного інтелекту для менеджерів різних 
ієрархічних рівнів. 

Результати дослідження. У науковий обіг термін 
«емоційний інтелект» ввели Дж. Мейєром і П. Селовеєм, 
які запропонували його розглядати як здібність сприй-
мати і виражати емоції, асимілювати емоції і думки, 
розуміти і пояснювати емоції, регулювати свої емоції та 
емоції інших [3, с. 185-211]. Продовжуючи дослідження 
емоційних здібностей відомий американський вчений  
Д. Гоулмен запропонував визначати емоційний інтелект 
людини як можливість виявляти свої емоції, щоб усві-
домити і відчути їх, а також раціонально приймати рі-
шення на основі цього аналізу [2, c. 129]. Відмітимо, що 
емоційний інтелект більшість дослідників ідентифікує 
зі здатностями, компетентностями людини, які відобра-
жають «здатність до розрізнення, адекватного виражен-
ня та управління власними емоціями, переживаннями, 
прийняття відповідальності за їхній позитивний мо-
дус та відповідність суспільно виробленим еталонам»  
 [13, c. 56]. Природа емоційного інтелекту в залежності 
від теоретичного підґрунтя (теорія здібностей чи теорія 
особистості) може бути визначена або через навички і 
вміння або через особистісні якості, мотиваційні домі-
нанти і ціннісні орієнтації. Проте, на наш погляд, про-
тиставлення цих теоретичних течій недоречно, оскільки 
емоційний інтелект залежить як від вроджених, так і на-
бутих якостей, які охоплюють самосвідомість, соціальну 
адаптивність, саморегуляцію та управління відносинами. 

Для виявлення рівня емоційного інтелекту людини 
важливим аспектом є розуміння його складових, вияв-
лення можливості їх розвитку. У формуванні емоційно-
го інтелекту виділяють особистісні (самоусвідомлення і 
самоконтроль) та соціальні навики (соціальна чуйність 
та управління відносинами). Розвиненість особистісних 
навиків дозволяє керівнику розуміти, управляти і контро-
лювати власні емоції, а соціальні відображають здатність 
розуміти, управляти і контролювати емоції оточуючих 
людей, впливати на події, налагоджувати міжособистісні 
відносини,управляти конфліктами. Розуміння складових 
емоційного інтелекту, який проявляється у поведінці лю-
дини, традиційно оцінюють за допомогою спостережень 
та опитування з виконанням тестових завдань.

Розвиток управлінської науки наприкінці двадцятого 
століття проходив в русі пошуку чинників, які забезпе-
чують організаціям конкурентні переваги, лідирування 
у галузі. Серед джерел конкурентоспроможності розгля-
далися роль і компетенції менеджерів, здатних викону-
вати роль інноваторів. Нові завдання управлінців епохи 

тотальних змін потребують відповідних навичок і компе-
тенцій. Дослідники процесів управління змінами Е. Бру-
кінг, Д. Вечслер, Дж. П. Коттер відзначали, що нові умови 
роботи вимагають від персоналу компаній забезпечення 
результативності на основі стійкого тренду інновацій-
ного процесу. Тому серед ключових вимог до сучасних 
менеджерів актуальними стають здатності стратегічного 
мислення, динамічності у прийнятті рішень, вміння за-
безпечувати командну роботу. Ефективне формування 
взаємовідносин із людьми, керування власними емоція-
ми, недопущення і розв’язання міжособових конфліктів 
стають важливими чинниками лідирування у колективі. 

Зростаюча роль соціальних чинників у процесі за-
безпечення результативної діяльності зумовила необ-
хідність досліджень управлінської результативності, 
зокрема здібностей менеджерів, які здатні до виконання 
специфічних завдань керівника. Серед чисельних вимог 
до знань, навичок і компетенцій, які висувають сьогод-
ні менеджерам, значну роль відводять персональній 
ефективності, роботі в команді, лідерству,стійкості до 
стресу. Результативність роботи менеджера має прояв-
лятися передусім у показникам діяльності організації, 
досягненні цілей функціонування і розвитку підпри-
ємства. Проте крім результуючих індикаторів успішної 
роботи підприємства при оцінюванні управлінців варто 
звертати увагу на забезпечуючі механізми, ті параметри 
діяльності менеджера, що дають можливість виконува-
ти управлінські функції.

Тому при оцінюванні менеджерів використовують 
показники, що визначають його соціально-психологіч-
ний портрет, висвітлюють його внутрішні відчуття, уяв-
лення і переживання. За оцінками західних дослідників, 
успішне виконання керівником своїх функцій сприяє під-
вищенню психологічного комфорту, що включає в себе 
задоволеність діяльністю та її результатами, задоволе-
ність психологічним кліматом в колективі, а також адек-
ватність професійної ідентифікації та самооцінки [14].

 В основі оцінювання емоційного інтелекту менедже-
ра лежить ідея можливості і необхідності ідентифікації 
поведінки людини та її взаємодії, а кінцевим продуктом 
емоційного інтелекту менеджера є прийняття управ-
лінських рішень на основі сприйняття, осмислення та 
управління емоціями. 

В сучасній психології найбільш жваво обговорюють-
ся два основних підходи до виміру емоційного інтелекту. 
Перший базується на визначенні рівня емоційного інте-
лекту за допомогою об’єктивних тестів, які складаються 
із завдань, схожих на завдання традиційних інтелектуаль-
них тестів, з правильними і неправильними відповідями. 
Методику такого типу запропонували група дослідни-
ків Д. Мейєр, П. Селовей і Д. Карузо – (тест The Mayer 
Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) [3]. 

Інший методичний підхід до виміру емоційного інте-
лекту ґрунтується на принципах опитування, який зазнав 
серйозної критики, оскільки він базується на самоіден-
тифікації людини, самооцінки власного емоційного інте-
лекту, що ускладнює об’єктивність оцінювання власних 
здібностей. 

Ґрунтуючись на гіпотезі, що емоційний інтелект 
визначається як розуміння та управління власними 
емоціями й емоціями інших людей, вважаємо, що саме 
емоційний інтелект працівника формує і розвиває його 
компетенції використання сприятливих можливостей 
для підвищення загальної результативності як на рівні 
людини, окремих організаційних груп, так і підприєм-
ства в цілому. Тому в умовах становлення емоціональної 
економіки розвиток менеджерів, їх лідерських здібнос-
тей пов’язаний з формуванням та зростанням рівня їх 
емоційного інтелекту. Здатність прислухатися до чужих 
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переживань, вміння налаштуватися на широкий діапазон 
емоційних сигналів стає невід’ємною якістю сучасного 
менеджменту, який трансформує традиційний процес ад-
міністрування у якісно новий рівень процесу управління –  
управління в форматі коучингу. 

Рівень EQ менеджерів визначається знанням осно-
вних принципів соціальної взаємодії серед працівників, 
моралі, етики, розумінням можливості або неможливості 
прояву емоцій в тій або іншій ситуації, здатністю адек-
ватно реагувати на прояви відчуттів інших людей та здат-
ністю розуміти свої відчуття і причини їх виникнення, 
а значить і уміло управляти ними. Основою емоційного 
інтелекту є розвиненість таких здібностей людини як 
когнітивні, емоційні, адаптаційні і соціальні компетен-
ції. Саме такі компетенції формують лідерські навички, 
сприяють створенню позитивного клімату в колекти-
ві та запобігають виникненню в ньому організаційних 
конфліктів. Це обумовлює необхідність та можливість 
розвитку емоційного інтелекту у професійних менедже-
рів. У зв’язку з цим відчуття керівником психологічного 
комфорту, його вміння створювати і підтримувати даний 
стан є важливою і необхідною передумовою ефективнос-
ті діяльності групи в цілому [10].

Зрозуміло, що кількісні параметри індикаторів ре-
зультативності діяльності менеджерів та організацій 
залежать не тільки від рівня емоційного інтелекту ме-
неджерів, проте спробуємо виявити вплив емоційної 
складової в процесі забезпечення успішності діяльності 
менеджерів підприємств. 

Ключовими критеріями результативності управлін-
ської праці стає досягнення встановлених цілей організа-
ції. Для забезпечення цілеспрямованого управлінського 
впливу менеджери використовують різні методи та ін-
струменти. Серед найвпливовіших управлінських інстру-
ментів фахівці виділяють мотиваційні інструменти, які 
забезпечують спрямування ресурсів (зокрема трудових) 
на виконання завдань організації. Мотивація є специфіч-
ною функцією менеджера, адже в процесі управління 
персоналом важливими стають не тільки економічні та 
управлінські знання, але й соціально-психологічні аспек-
ти діяльності. 

Мотиваційна складова процесу управління пов’язана 
зі створенням умов, що дозволяють працівникам задо-
вольнити свої потреби поведінкою, яка забезпечує до-
сягнення цілей організації. Розмаїття теорій мотивації в 
психології та менеджменті, що базуються на визначенні 
вагомості та ієрархії потреб, задоволення яких стає важ-
ливим завданням менеджменту. Задоволення потреб пер-
соналу у межах організації є компетенцією менеджера, 
який має ідентифікувати соціально-економічні потреби 
різних співробітників, департаментів та підприємства в 
цілому. Згадаємо відому типологію Ф. Герцберга, який 
визначає особливу значущість мотиваційних факторів, 
пов’язані з характером і сутністю самої роботи. Прак-
тично всі класичні теорії мотивації менеджменту ґрун-
туються на тому що головним є нематеріальне у процесі 
спонукання виконавців до ефективної роботи. Найбільш 
типовими нематеріальними методами впливу в компа-
ніях є створення атмосфери, що поліпшує міжособові 
контакти працівників організації; підтримка виникнення 
неформальних груп в організації; делегування підлеглим 
додаткових прав і повноважень; організації курсів з на-
вчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації ка-
дрів; знаходження можливостей задоволення вищих по-
треб працівників за межами фірми [15].

Ключовим завданням менеджерів будь-якої органі-
зації є здатність координації діяльність персоналу для 
досягнення очікуваного результату з мінімальними ви-
тратами, уміння повести за собою, оперативно ухвали-

ти важливе рішення в складній ситуації, здатність бути 
лідером. Відповідно досліджень Д. Гоулмена, для ефек-
тивності управлінської роботи емоційний інтелект має 
домінуюче значення. Так, успішність будь-якої діяль-
ності лише на 33% визначається технічними навичками, 
знаннями та інтелектуальними здібностями, а на 67% –  
емоційною компетентністю. Причому для керівників 
(апарату управління) ці цифри різняться ще більше: 85% 
визначається вказаним індикатором, і тільки на 15% він 
залежить від IQ [2].

Отже зростаюча роль емоційного інтелекту у про-
цесі зростання ефективності керівництва, появляється 
через а) розвиток колективного почуття цілі і завдання 
і як їх досягати;б) виховання в інших знання і розуміння 
важливості трудової діяльності та поведінки; в) форму-
вання і підтримка ентузіазму, упевненості і оптимізму в 
організації, а також співпрацю і довіру; г) стимулювання 
гнучкості в прийнятті рішень.

Відомо, що лідери, які володіють високим емоцій-
ним інтелектом можуть краще використовувати свої 
позитивні настрої та емоції для поліпшення функціо-
нування своєї організації. Проте варто звернути увагу 
і на ризики, що можуть супроводжувати діяльність ме-
неджери з високим ЕQ, інколи їх занадто піднесений 
настрій може призвести до надмірної оптимістичності 
у власних діях. Тому Дж. Майер пропонує переглядати 
важливі управлінські рішення за інших емоційних ста-
нів менеджерів: більш нейтрального чи навпаки нега-
тивного, для забезпечення об’єктивності [9]. 

Серед найважливіших механізмів впливу рівня емо-
ційного капіталу менеджменту вважаємо слід виділити 
вміння ідентифікувати, оцінювати та корегувати емоцій-
ного стану підлеглих. Спираючись на власні емоційні 
компетенції менеджер має змогу зрозуміти природу по-
ведінки, логіку рішень підлеглих, їх мотивацію, що забез-
печує можливість впливати на емоційні почуття з метою 
сприятливої підтримки цілей менеджера та організації в 
цілому. Високий емоційний інтелект сприяє забезпечен-
ню дієвого управлінського впливу внаслідок підвищення 
рівня довіри до менеджерів, їх експертної думки, їх вмін-
нями керувати інформаційними потоками за умов зрос-
таючої невизначеності та неоднозначності. Не менш чут-
ливими до рівня емоційної компетенції керівництва стає 
стан творчого та інноваційного потенціалу працівників 
підприємства, що забезпечують розвиток підприємства. 

Менеджери повинні повідомляти про всі серйозні 
проблеми організації своїм підлеглим, делегувати їм по-
вноваження. Це один з процесів контролю за емоційним 
станом, адже лідер з розвинутим емоційним інтелектом 
повинен знати, що настрій та ефективність підлеглих 
підвищується внаслідок поліпшення стану, вирішення 
проблем, досягнення цілей організації, у порівнянні з по-
передніми умовами. Підвищення емоційного стану під-
леглих досягається шляхом відчуття їх належності, впев-
неності у важливості персональному внеску у роботі. 

Чисельні соціально-психологічні дослідження свід-
чать про можливість розвитку людських здібностей, 
зокрема як інтелектуальних, так і емоційних. Для ви-
явлення найефективніших методів розвитку емоційного 
інтелекту менеджерів уточнимо його складові та принци-
пи впливу на них. Емоційний інтелект менеджера фор-
мується на природній та соціальній складових. Природна 
складова, що включає в себе темперамент і вміння об-
робки інформації є вродженою або формується на ранніх 
стадіях розвитку. Однак соціальна складова, що включає 
впевненість у своїй емоційній компетентності та розви-
ток емоційних знань і навичок є вищою за рангом, і може 
бути керованою. Соціальна надбудова ЕQ формується в 
процесі соціалізації і має здатність до розвитку. Проце-



28

#4 (11) серпень 2014

сами соціальної складової є самооцінка, саморегуляція, 
набуті процедурні та декларативні навички. 

Зазначимо, що відповідно до специфіки завдань і 
функцій, які входять у зону відповідальності менеджерів 
різних рівнів управлінської ієрархії, є критичні складові 
емоційного капіталу, притаманні для кожної ланки керів-
ників (табл. 1). 

Чим вищий рівень менеджменту, тим більш в зна-
чущими стають концептуальні здібності (здатність усві-
домлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації). 
На нижчих рівнях управлінської ієрархії найважливі-
шим є володіння технічними навичками менеджера. 
Проте для всіх рівнів і функціональних напрямів акту-
альними є комунікативні здібності менеджерів, які ста-
ють каталізаторами ефективної взаємодії людей, підроз-
ділів, формують мотиваційний процес і спрямовують 
зусилля колективу на виконання встановлених завдань. 
За комунікаційні і концептуальні навички відповідають 
певні групи здібностей: когнітивні, емоційні, адаптацій-
ні і соціальні. Саме такі здібності формують лідерські 
навички, сприяють формуванню сприятливої атмосфе-
ри в колективі та запобігають виникненню в ньому ор-
ганізаційних конфліктів.

Для нижчого рівня менеджменту важливим є засто-
сування когнітивних та соціальних здібностей ЕQ. Вони 
відображають сприйняття емоцій (ідентифікація емо-
цій; розуміння емоцій, усвідомлення емоцій, їх аналіз і 
встановлення зв’язків між ними); та соціальну емпатію 
(здатність до співпереживання емоційного стану іншої 
людини); управління чужими емоціями (вміння впливати 
на емоційний стан інших).

Специфіка вищого рівня менеджменту вимагає роз-
витку адаптаційної групи здібностей, яка відповідає за 
управління емоціями в стресових ситуаціях (самокон-
троль, вибір продуктивних стратегій поведінки) та само-
мотивацію (здатність викликати та підтримувати емоції, 
які спонукають до діяльності). Особливого значення має 
емоційна група здібностей. Вона є важливою для управ-
ління на всіх рівнях, оскільки відповідає за регулятивну 
функцію емоційного інтелекту і виражає комунікативні 
здібності менеджера. 

Відмітимо, що на всіх рівнях управлінської ієрархії 
для менеджерів стає актуальною запобігання стану емо-
ційної нестабільності. Саме емоційний стан керівника 

реально впливає на психологічний клімат у колективі й 
тим самим – на ефективність роботи працівників [16].

Емоційний інтелект, як здатності на набуті компе-
тенції, здатен до розвитку, що дає змогу підвищувати 
компетенції менеджера щодо управління та мотивації 
персоналу, що в свою чергу підвищує ефективність ді-
яльності компанії. Для посилення емоційного інтелекту 
працівників сьогодні активно використовують тренінги, 
командні навчання та ігрові симуляції, спрямовані на роз-
виток комунікаційних здібностей. Активні методи розви-
тку емоційного інтелекту мають розглядатися як довго-
строкові інвестиції у розвиток організацій, формування 
стратегічних компетенцій і конкурентних переваг.

Висновки. Зростаюча невизначеність, гіпердина-
мічність та когнітивність прийняття управлінських рі-
шень формують нові вимоги до менеджерів, змінюють 
акценти у процесі забезпечення результативною діяль-
ністю організацій. За умов зростання ролі комунікацій, 
лідерства, командної роботи мотиваційні системи, за-
сновані виключно на матеріальному заохоченні, пока-
зали свою недостатню ефективність. Практика управ-
лінської результативності довела, що практично всі 
складові ефективного управляння менеджера напряму 
залежить від його емоційного інтелекту. Менеджер з ви-
соким емоційним інтелектом здатен розпізнати і вдало 
управляти почуттями та настроями підлеглих з метою 
ефективної мотивації. 

Високий рівень розвитку емоційного інтелекту харак-
теризується здатністю особистості розпізнавати власні 
емоції, оцінювати свій емоційний стан, визначати причини 
і пояснювати значення своїх емоцій, позитивно сприймати 
власні емоції та емоції інших людей, стримувати власні 
емоції, проявляти емоції відповідно до ситуації, контр-
олювати та регулювати свої емоції й емоції інших, бути 
емпатійним, емоційно стійким, гнучким у прояві емоцій, 
схильним до екстраверсії; орієнтуватись на позитивні емо-
ції і зближуватися з людьми на емоційній основі.

В залежності від функціональної приналежності та 
рівня в управлінської ієрархії, компетенції менеджерів 
і складові емоційного інтелекту можуть суттєво відріз-
нятися. Емоційний інтелект здатен до розвитку, що дає 
змогу підвищувати компетенції менеджера щодо управ-
ління та мотивації персоналу, що в свою чергу підвищує 
ефективність діяльності компанії. 

Таблиця 1
Структура емоційного інтелекту менеджерів різних ієрархічних рівнів*

Група  
здібностей

Структурні компоненти  
емоційного інтелекту

Функції емоційного 
інтелекту Рівень менеджера за ієрархією

Когнітивні
Сприйняття емоцій (ідентифікація емоцій; 
розуміння емоцій (усвідомлення емоцій, їх 
аналіз і встановлення зв’язків між ними).

Інтерпретативна Начальник відділу

Емоційні Управління емоціями Регулятивна Топ-менеджер, начальник відділу

Адаптаційні

Управління емоціями в стресових ситуаціях 
(самоконтроль, вибір продуктивних 
подолаючих стратегій поведінки); 
самомотивація (здатність викликати та 
підтримувати емоції, які спонукають до 
діяльності).

Адаптивна,  
стресозахисна Топ-менеджер

Соціальні
Соціальна емпатія (здатність до співпере-
живання емоційного стану іншої людини); 
управління чужими емоціями (вміння вплива-
ти на емоційний стан інших).

Активізуюча Начальник відділу

*Джерело: авторська розробка
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СУЧАСНИЙ СТАН МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ДІЄВІСТЬ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація: У статті досліджено сучасний стан міжбанківського кредитного ринку та дієвість міжбанківських кре-
дитних операцій у забезпечення ліквідності банківської системи України.

Аннотация: В статье исследовано современное состояние межбанковского кредитного рынка и действенность 
межбанковских кредитных операций в обеспечение ликвидности банковской системы Украины.

Summary: The article investigates the current state of the interbank money market and interbank lending operations 
effectiveness in providing liquidity to the banking system of Ukraine.

Постановка проблеми. В теперішній час вітчизня-
ний ринок міжбанківських кредитів являє собою один із 
ключових сегментів фінансового ринку. А міжбанківський 
кредит займає особливе місце в системі кредитних відно-
син і має значний вплив на розвиток банківської системи в 
цілому. Потоки міжбанківських кредитів зачіпають інтере-
си багатьох галузей господарювання, а також взаємодіють 
з ринком цінних паперів та валютним ринком. 

Однією з характеристик міжбанківських кредитів є 
їх дієвість у забезпеченні ліквідності банківської системи 
України. Банківська ліквідність відіграє життєво важливу 
роль як у діяльності окремого банку, так і у фінансовій 
системі держави. Від ліквідності банку залежить якість 
та повнота надання послуг клієнтам. Неліквідний банк 
не може виконувати свої функції і проводити операції з 

обслуговування клієнтів, його рейтинг знижується, що 
значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх дже-
рел, банк втрачає потенційний прибуток. Від ліквідності 
банків, а також розвитку міжбанківського ринку, залежить 
ліквідність банківської системи в цілому. Із всіх існуючих 
фінансових інструментів міжбанківські кредити найбільш 
оперативно реагують на зміну кон’юнктури фінансового 
ринку, так як банки часто розглядають ринок міжбанків-
ських кредитів в якості оперативного джерела засобів для 
активних операцій на інших сегментах фінансового ринку.

Тому на сьогоднішній день питання дієвості міжбан-
ківських кредитних операцій в забезпеченні ліквідності 
банків України є досить актуальним.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання статті: дослідження сучасно-
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Таблиця 1
Структура міжбанківських кредитів наданих депозитними корпораціям – резидентам за 2011-2013 рр.

Міжбанківські кредити 2011 рік 2012 рік 2013 рік

сума, млн грн частка в 
структурі % сума, млн грн частка в 

структурі % сума, млн грн частка в 
структурі %

Овердрафт 62 0,005 29 0,002 39 0,004
Овернайт 777407 59,2 1033795 67,2 890334 82,1
Від 2 до 7 днів 303265 23,1 269215 17,5 106665 9,84
Від 7 днів до 1 місяця 192106 14,6 187980 12,2 58740 5,42
Від 1 місяця до 3 місяців 34552 2,6 44060 2,9 22119 2,04
Від 3 до 6 місяців 633 0,05 758 0,05 440 0,04
Від 6 до 12 місяців 845 0,1 1449 0,1 5742 0,53
Більше 1 року 4399 0,3 1498 0,1 441 0,04
Всього 1313269 100 1538784 100 1084520 100

Джерело: розроблено авторами за даними [1]

го стану міжбанківських кредитних операцій та аналізу 
дієвості міжбанківських кредитів у забезпеченні ліквід-
ності банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. На су-
часному етапі міжбанківське кредитування займає осо-
бливе місце в економіці, оскільки є не лише додатковим 
джерелом коштів для підтримання ліквідності комерцій-
них банків, а й визначає фінансову стабільність як банків-
ської системи, так і економіки в цілому. Міжбанківський 
кредитний ринок України за обсягами, структурою та ін-
струментами відрізняється від ринків розвинених країн, 
а розвиток операцій банків з міжбанківськими кредитами 
знаходиться на відносно низькому рівні [3, c. 201].

Міжбанківський кредит (interbank loans) – кредит, нада-
ний на міжбанківському ринку одним банком іншому. Кре-
дитні відносини між банками визначаються на договірних 
засадах шляхом укладання кредитних угод, які передбача-
ють умови розміщення тимчасово вільних коштів, права та 
зобов’язання сторін з належним оформленням справ за між-
банківським кредитом. Також для подальшого розуміння ді-
євості міжбанківських кредитних операцій доцільно дати 
визначення ліквідності банківської установи.

Ліквідність (liquidity) – спроможність окремої уста-
нови чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, по-
вноту та безперервність виконання усіх своїх грошових 
зобов’язань (від лат. liquidus – рідкий, текучий) [5].

З метою аналізу дієвості міжбанківського кредиту-
вання у забезпеченні ліквідності банків України складено 
таблицю 1, яка показує загальний обсяг міжбанківських 
кредитів [1, c. 155].

За даними таблиці 1 можна зробити такі висновки 
щодо змін у структурі міжбанківських кредитів на бан-
ківському ринку України протягом 2011-2013 рр.: загаль-
ний обсяг міжбанківських кредитів у 2012 р. збільшився 
225 515 млн грн у порівнянні з 2011 р., проте у 2013 р.  
відбулось зменшення на 454 264 млн грн (загальний 
обсяг становив 1 084 520 млн грн); найбільшу частку в 
структурі протягом 2011-2013 рр. займає кредит овер-
найт: у 2011 р. – 59,2 %, у 2012 р. – 67,2 %; у 2013 р. –  
82,1%; обсяг кредитів від 2 до 7 днів протягом зазначено-
го періоду зменшився з 303 265 млн грн до 106 665 млн 
грн. Це говорить про те, що попит на такі кредити падає.

На підставі звітних даних Національного банку 
України побудовано гістограму (рис. 1), яка відображає 
динаміку зростання операцій на ринку міжбанківського 
кредиту за 2011-2013 рр. по кварталах.

Зростання обсягу операцій у 2012 р. свідчить про те, 
що ринок міжбанківського кредиту в цей час використову-
вався як джерело залучення відносно дешевих ресурсів. За 
перший квартал 2013 р. обсяг кредитних операцій був на 

рекордно низькому рівні, хоча відсоткові ставки за міжбан-
ківськими кредитами не перевищували 6% річних (рис 2).
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Рис. 1. Обсяг операцій на ринку міжбанківського 
кредиту в Україні за 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [1]  
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Рис. 2. Динаміка відсоткових ставок на ринку 

міжбанківського кредиту в Україні  
за 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

Для цього періоду характерними є брак мотивації та 
небажання одних банків надавати кредити іншим. Спри-
чинено це тим, що навіть системні банки в цей період 
притримували кошти про всяк випадок як «подушку без-
пеки» (існували очікування погіршення ситуації).
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Рис. 3. Обсяг залишків на кореспондентських рахунках 
банків України за 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [4]
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За І квартал 2013 р. обсяг операцій з міжбанківського 
кредитування перебував на найменшому рівні, хоча залишки 
на кореспондентських рахунках за І квартал 2013 року збіль-
шувалися (рисунок 3). Більше пожвавлення на ринку між-
банківського кредиту відбулось у IV кварталі 2013 р. Проте 
залишки на кореспондентських рахунках майже досягнули 
рівня І кварталу 2013 р. Таким чином банки все ще тримали 
надлишкову ліквідність, побоюючись погіршення ситуації.

Фактично з метою оперативного виконання актив-
них, пасивних та розрахунково-касових операцій за-
лишки на коррахунках банків необхідно підтримувати на 
оптимальному рівні. Аналіз коштів комерційних банків 
на кореспондентських рахунках підтверджує це, а також 
свідчить, що за період із початку 2011 р. до ІV кв. 2012 
року залишки коштів коливалися в певному діапазоні, 
утримуючись при цьому приблизно на однаковому рівні. 
Це свідчить про стабільність банківської системи. А вже 
з першого кварталу 2013 року відбулося поступове збіль-
шення залишків коштів банків на коррахунках (унаслідок 
розширення пасивних операцій в умовах незначного по-
жвавлення кредитування). 

Крім обсягів операцій на ринку міжбанківського 
кредитування та залишків коштів на кореспондентських 
рахунках банків, потрібно проаналізувати обсяг опера-
цій НБУ з підтримки ліквідності банківської системи та 
мобілізації її надлишків. За даними НБУ побудовано гіс-
тограму (рис. 4), яка відображає динаміку зміни чистого 
сальдо операцій (підтримка мінус мобілізація).
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Рис. 4. Чисте сальдо операцій НБУ  
(підтримка – мобілізація) в 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

Чисте сальдо операцій з підтримки/мобілізації лік-
відності Національним банком України здебільшого по 
кварталах спостерігалося відхилення цього показника 
від рівноважного значення (переважно в бік мобілізації 
ліквідності, яка фактично відбувалася за рахунок сте-
рилізації надлишкової грошової маси в результаті про-
ведення інтервенцій із придбання іноземної валюти на 
валютному ринку). Це свідчить про те, що Національний 
банк або проводив дуже мало операцій, або ж вони ба-
лансувалися (підтримка дорівнює мобілізації). 

Найбільше сальдо було у четвертому кварталі 2012 
року. Потім ситуація змінилася на протилежну. Починаю-
чи з І кварталу 2013 року, відбувалася чиста мобілізація 
коштів. Більше того, її обсяги постійно зростали аж до 
третього кварталу 2013 року. Цей процес також можемо 
пояснити тим, що банки притримували кошти, очікую-
чи подальшого погіршення ситуації. Саме тому вони не 
здійснювали у цей період активного кредитування еко-
номіки. У першому кварталі 2013 року були передумови 
для пожвавлення ділової активності як результату суттє-
вого поліпшення ліквідності банківської системи, що і 
відбулось наступних кварталах 2013 р.

Для виявлення процесу циклічності ліквідності бан-
ківської системи та проведення на базі цього глибшого 

аналізу було побудовано сукупність синтетичних графі-
ків, а саме – чистої ліквідної позиції (рис. 2.6) та загаль-
ної пропозиції ліквідності (рис. 5) банківської системи 
України. 

Чиста ліквідна позиція банківської системи представ-
лена як різниця між залишками на кореспондентських 
рахунках комерційних банків і сальдо операцій НБУ з 
підтримки/мобілізації ліквідності.

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

І к
в.

 2
01

1 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
1 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
1 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
1 

р.

І к
в.

 2
01

2 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
2 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
2 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
2 

р.

І к
в.

 2
01

3 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
3 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
3 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
3 

р.

мл
н 

гр
н

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000

І к
в.

 2
01

1 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
1 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
1 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
1 

р.

І к
в.

 2
01

2 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
2 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
2 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
2 

р.

І к
в.

 2
01

3 
р.

ІІ
 к

в.
 2

01
3 

р.

ІІ
І к

в.
 2

01
3 

р.

ІV
 к

в.
 2

01
3 

р.

мл
н 

гр
н

Фаза зростання:
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Рис. 5. Чиста ліквідна позиція банківської системи 
України за 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

Загальний стан пропозиції ліквідності за той самий 
період часу подано як різницю між обсягами операцій на 
ринку міжбанківського кредитування та сальдо операцій 
НБУ з підтримки/мобілізації ліквідності.  
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Фаза зростання:
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Рис. 6. Загальна пропозиція ліквідності банківської 
системи України за 2011-2013 рр. по кварталах

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

Одночасний аналіз побудованих діаграм дає змогу 
виявити процес циклічності ліквідності банківської сис-
теми в класичному форматі чотирьох фаз (пожвавлення, 
зростання, рецесія, депресія). 

Фаза пожвавлення (позначена круглими точками) 
характеризується зменшенням активних операцій та 
збільшенням депозитів. Банки намагаються утриму-
вати (резервувати) значний обсяг ліквідних коштів на 
випадок погіршення ситуації. Це призводить до змен-
шення обсягів операцій на ринку міжбанківського кре-
дитування. 

Фаза зростання (позначена суцільною лінією) харак-
теризується зростанням обсягів залучення депозитів та 
паралельного зростання обсягів кредитування на ринку 
міжбанківського кредитування, так і поза ним. 

Фаза рецесії (позначена штрих-пунктирною лінією)– 
в деяких банках виникає нестача ліквідних коштів, які 
вони починають активно залучати на ринку міжбанків-
ського кредитування, що може бути спричинене або ви-
переджаючим зростанням обсягів активних операцій, або 
відпливом депозитів з окремих банків. 

Фаза депресії (позначена штриховою лінією) – ха-
рактеризується повною кризою ліквідності банківської 
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системи. У банках не вистачає ліквідних коштів. Навіть 
системні банки обмежують кредити на міжбанківському 
ринку і дедалі частіше виступають на ньому лише як чис-
ті позичальники. Обсяг операцій суттєво зменшується, 
кошти залучити майже неможливо [6, с. 25]. 

Процес управління ліквідною позицією (обсягом 
банківських резервів) банку або банківської системи за-
галом полягає у збалансування керуванні активами та па-
сивами. На рис 7 відображено динамічний процес управ-
ління ліквідною позицією банку.

Врахування процесу циклічності дає змогу робити 
акценти на управлінні активами або пасивами залежно 
від доцільності й економічної ефективності того чи ін-
шого напряму в певній фазі циклу.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, міжбанківський кредитний ринок України за об-
сягами, структурою та інструментами відрізняється від 
ринків розвинених країн, а розвиток операцій банків з 
міжбанківськими кредитами знаходиться на відносно 
низькому рівні. Проведений аналіз свідчить, що поки що 
в Україні міжбанківські кредити є лише короткостроко-
вим інструментом, для підтримки поточної ліквідності. 
Для підвищення впливу міжбанківського кредитування 
на розвиток банківської системи можна стверджувати, 
що для активізації роботи банківської системи на ринку 
міжбанківських кредитів необхідно вжити заходів щодо 
оптимізації існуючої організації ринку міжбанківських 
кредитів, вдосконалити інструменти рефінансування.
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Анотація: Досліджено правовий та економічний аспект участі України у групі Світового банку та портфель 
проектів Світового Банку щодо України.

Аннотация: Исследованы правовой и экономический аспект участия Украины в группе Всемирного банка и порт-
фель проектов Всемирного Банка по Украине.

Summary: The legal and economic aspects of Ukraine’s participation in the World Bank Group and the World Bank’s 
portfolio of projects for Ukraine.

Постановка проблеми. На сьогодні Україна здійснює 
активну діяльність з реформування державної влади та 
органів місцевого самоврядування, енергетичної системи, 
економічного клімату та систем соціального захисту неза-
хищених верств населення. Проте для такої модернізації 
та реформування необхідне залучення значних коштів, 
яких зазвичай в Україні не вистачає. Щоб допомогти дер-
жавам у їхньому прагненні вдосконалення власних право-
вих інститутів та економіки група Світового банку надає 
кредити (позики) для швидшої реалізації таких проектів.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає в 
тому, що необхідно визначити яке правове значення має 
участь України у діяльності тих чи інших міжнародних 
організацій, дослідити портфель проектів Світового бан-
ку щодо України та проаналізувати реальні джерела фі-
нансування таких проектів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оста-
точне юридичне оформлення міжнародної фінансової 
системи відбулося після її інституціоналізації з огляду на 
створення Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

а також Міжнародного валютного фонду, укладенням між-
народних угод на валютно-фінансовій конференції ООН у 
Бреттон-Вудсі у 1944 році (США, Нью-Гемпшир) [7, с. 10].

Значні ускладнення, пов’язані зі становленням ко-
лишніх радянських республік як незалежних держав, 
спонукали їх до розуміння значущості взаємних зв’язків 
як кардинальної передумови виходу їх економік з глибо-
кої кризи, подальшого динамічного розвитку [10]. 

Україна ж в свою чергу мала значну перевагу серед 
пострадянських країн у зовнішньополітичних відноси-
нах, адже УРСР (разом з БРСР та СРСР) була однією із 
країн-засновниць ООН, а отже на відміну від інших со-
юзних республік, вже з 1945 року позиціонувала себе як 
незалежна та суверенна держава, що здатна самостійно 
здійснювати власну зовнішньополітичну та економічну 
діяльність у міжнародних відносинах. 

Проте участь України у цих фінансових організа-
ціях була неможливою до здобуття незалежності та 
обрання геополітичного курсу на трансформацію ко-
мандної економіки в ринкову та її прагнення до інте-
грації у світову економіку.
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Група Світового банку – кредитна установа, головна 
мета якої полягає у наданні допомоги країнам для їх ін-
теграції у світову економіку та сприянню тривалому еко-
номічному зростанню і зниженню рівня бідності у краї-
нах, що розвиваються. До групи Світового банку входять  
5 агентств: Міжнародний банк реконструкції та розви-
тку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), 
Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє 
агентство гарантій та інвестицій (БАГІ) та Міжнародний 
центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС) [6]. 
Проте саме МБРР та МАР є Світовим банком.

Одним із досягнень України, яке здійснилося завдя-
ки підтримці Світового банку є розбудова державного 
сектору та гармонізація законодавства України до світо-
вих стандартів. За більш ніж 20 років співпраці в Украї-
ні було створено Державну комісію з цінних паперів і 
фондового ринку, розроблено і схвалено в повному об-
сязі Національні стандарти бухгалтерського обліку для 
державного сектору, розроблено і впроваджено повніс-
тю функціональну автоматизовану систему Державного 
казначейства, ухвалено Закон України «Про здійснення 
державних закупівель», розпочато податкову та пенсійну 
реформи [12].

Для України участь у Світовому банку є важливою та 
пріоритетною з багатьох причин. Однією із найголовні-
ших є те, що Україна отримує фінансову підтримку для 
реалізації програм Світового банку з однієї сторони, та 
можливість здійснювати одночасно значну кількість ре-
форм з іншої. Це, щонайменше, збільшує інтегрованість 
української економіки до світового господарства у таких 
темпах, які є бажаними та прийнятними для України.

Основна мета діяльності Світового банку в Україні –  
допомога урядові в переході до ринкової економіки, зо-
крема у відновленні стабільного економічного зростан-
ня та поліпшенні рівня життя населення. Починаючи з  
1994 року Банк виконував провідну роль у наданні до-
помоги відповідним державним установам у визна-
ченні основних напрямів реформ та їх впровадженні 
(лібералізація цін, реформа торгівлі, приватизація, ре-
форма фінансового сектора та сектора енергетики). За-
гальна Реабілітаційна позика, ухвалена в грудні 1994 
року, стала першою позикою на структурну перебудову  
 [11, с. 715-716].

За роки співробітництва Світовий банк затвердив для 
України 47 позик загальним обсягом 7,5 млрд. дол. США, 
з яких станом на 1 січня 2014 року Україна отримала  
5,8 млрд. дол. США. Спільно зі Світовим банком прово-
диться робота щодо підготовки нових інвестиційних про-
ектів, що передбачатиме залучення інвестицій в обсязі 1.7 
млрд. дол. США, зокрема, готуються два проекти у кому-
нальному секторі обсягом до 732 млн. дол. США [8; 9].

Світовий банк співпрацює з українськими урядовими 
структурами, неурядовими організаціями, багатосторон-
німи інституціями та донорами. Крім того, для підготов-
ки проектів в Україні Банк залучає грантові ресурси з 
багатьох джерел [11, с. 715].

Фінансування економічних реформ є важливою фор-
мою підтримки держави зі сторони міжнародних орга-
нізацій та інших держав, які в свою чергу зацікавлені у 
такому реформуванні. Якщо говорити про групу Світо-
вого банку, то варто пам’ятати про те, що його позики 
підлягають поверненню, хоча із надзвичайно вигідним 
для держави відсотком. А ефективним засобом для пере-
вірки використання таких кредитних коштів був, є і за-
лишається поділ основної суми на частини з проміжком у 
часі (так зване – траншування). 

Світовий банк як інвестор може собі дозволити 
вкласти частину коштів у менш значний проект чи час-
тину великого проекту щодо реформування системи дер-

жавного управління чи національної економіки шляхом 
прийняття тих чи інших правових норм, а через певний 
період часу здійснити перевірку використання коштів 
щодо поставленої мети та прийняти рішення щодо того, 
чи варто видавати наступну частину позики, якщо її ці-
льове призначення було порушено, а отже і перспективи 
позитивного впливу на економіку не простежуються.

Співробітництво зі Світовим банком здійснюється на 
основі прийнятої у лютому 2012 року нової «Стратегії 
партнерства з Україною на 2012-2016 роки». Ця Страте-
гія спрямована на допомогу Уряду у реалізації програми 
економічних реформ та інтеграції з ЄС. У 2015-2016 фі-
нансових роках передбачена можливість фінансування 
інвестиційних проектів в таких сферах: транспорт, енер-
гоефективність, комунальні послуги, охорона здоров’я [9].

Група Світового банку є найактивнішим і найбіль-
шим серед міжнародних донорів партнером України, 
який надає їй широкомасштабну і багатосекторальну до-
помогу як фінансового, так і технічного характеру. Члени 
Групи Світового банку відіграють провідну роль серед 
інших донорів України у відновленні і розбудові потен-
ціалу ключових секторів економіки, впровадженні струк-
турних реформ економіки та розвитку інституційної 
інфраструктури. Світовий банк співпрацює як з урядом, 
так і безпосередньо з підприємствами та неурядовими 
організаціями. Однак кредити Банку не можна назвати 
повністю пільговими, оскільки сам Банк залучає кошти 
на міжнародному ринку капіталів. У структурі співпраці 
Банку з Україною інвестиційні проекти поки що мають 
дуже незначну вагу. Виконання своїх програм в Україні 
Група Світового банку ставить у залежність від виконан-
ня Україною вимог МВФ [11, с. 722].

Слід відзначити, що участь держави у групі Світово-
го банку зажди тісно пов’язана із участю з Міжнародним 
валютним фондом. Тому при аналізі науковці часто нази-
вають ці організації – Бреттон-Вудською системою.

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР). Україна вступила до Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку 3 вересня 1992 року відповідно 
до Закону України № 2402-XII «Про вступ України до 
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової кор-
порації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатосто-
роннього агентства по гарантіях інвестицій» [1; 3; 6].

Головною установою Світового банку є Міжнарод-
ний банк реконструкції та розвитку, що був створений у 
1944 році. Це одна з найбільших і найвпливовіших у світі 
міжнародних фінансово-кредитних установ. Членство у 
МБРР є відкритим для всіх членів МВФ [6].

Однією із вагомих причин усвідомлення необхіднос-
ті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями 
були тогочасні нагальні потреби, пов’язані з розгортан-
ням в Україні політичних та економічних трансформа-
ційних процесів та пошуком ефективної стратегії рин-
кових змін, а вагомим впливом на державний апарат та 
на реалізацію стабілізаційної політики має кредитування 
МБРР, що виявляється у фінансуванні програм галузевої 
адаптації та структурної перебудови. Загалом структурне 
регулювання є основною умовою у процесі надання по-
зик МБРР [13, с. 162].

Як вже зазначалось вище, реформування держави, 
її законодавства та органів значним чином залежить від 
джерела фінансування таких реформ та цілей, яких праг-
не досягнути «інвестор». 

Цілями Міжнародного банку реконструкції та розви-
тку щодо фінансування реформ в Україні визначено:

– сприяння реконструкції і розвиткові територій його 
членів шляхом інвестування капіталу для відродження 
економік, зруйнованих війною;
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– сприяння інвестуванню іноземного капіталу шля-
хом гарантування або участі у позиках та інших інвести-
ціях, що здійснюються іноземними інвесторами;

– сприяння довгостроковому збалансованому зрос-
танню міжнародної торгівлі та підтримки рівності і 
збалансованості у розрахункових балансах шляхом за-
охочення міжнародного інвестування у розвиток вироб-
ничих ресурсів своїх членів [2; 6].

Найбільш продуктивними та ефективними у цьо-
му співробітництві були періоди 1996-1998 роки та  
2007-2011 роки. Особливо варто звернути увагу на  
1996-1998 роки, адже саме тоді відбувалось закладення 
основ сучасної української економіки та політики, а ко-
шти, що були отримані від міжнародних фінансово-кре-
дитних організацій, у тому числі і від МБРР, відіграли 
важливу роль у становленні та розвитку фінансової сис-
теми молодої демократичної держави у центрі Європи 
[13, с. 164].

Тому становлення економіки (а отже і політико-пра-
вового устрою) незалежної України головним чином за-
лежала від коштів міжнародних економічних організацій, 
що вказує на те, яким рушійним інструментарієм для дер-
жави і права вони володіють.

2. Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 
Україна стала повноправним членом Міжнародної фі-
нансової корпорації 18 жовтня 1993 року відповідно 
до Закону України від 3 червня 1992 року № 2402-XII  
«Про вступ України до Міжнародного валютного фон-
ду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 
Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асо-
ціації розвитку та Багатостороннього агентства по га-
рантіях інвестицій» [1; 3].

Міжнародна фінансова корпорація поряд з МБРР 
входить до групи Світового банку. Ця міжнародна орга-
нізація була створена 1956 року з ініціативи США. Кор-
порація має на меті сприяти економічному розвиткові 
шляхом підтримки зростання продуктивності приватного 
підприємництва у країнах-членах корпорації, передусім 
у найменш розвинених регіонах, що доповнює діяльність 
МБРР. У співпраці з приватними інвесторами корпорація 
допомагає фінансувати створення, вдосконалення і роз-
ширення приватних підприємств з високою продуктив-
ністю, що сприятиме розвиткові країн-членів корпорації 
завдяки капіталовкладенням без гарантій їх погашення 
відповідними урядами. Членами корпорації можуть бути 
лише члени МБРР [6].

Діяльність Міжнародної фінансової корпорації в 
Україні обмежується технічною допомогою. В основно-
му МФК управляє коштами донорських програм допо-
моги сектору малих і середніх підприємств, включаючи 
полегшення доступу малих і середніх підприємств до 
джерел фінансування та сприяння земельній реформі. 
Крім того, МФК співфінансувала два проекти Світового 
банку, виступає партнером в проекті організації Банку 
мікрофінансування. МФК також запроваджує проекти з 
приватизації, розвитку підприємництва та земельної ре-
форми. Також МФК підтримує розвиток приватного сек-
тора в Україні, здійснюючи прямі інвестиції та надаючи 
технічну допомогу [11, с. 720].

Міжнародна фінансова корпорація лише опосередко-
вано впливає на державно-правові інститути, адже забез-
печуючи та фінансуючи діяльність певних підприємств, 
держава отримує додаткові надходження до бюджету від 
діяльності таких підприємств через податки та розвиток 
тих галузей економічної діяльності, метою фінансування 
яких і були прямі інвестиції від МФК.

3. Багатостороння агенція з гарантування інвес-
тицій (БАГІ). Україна стала повноправним членом Ба-
гатосторонньої агенції з гарантування інвестицій 27 лип-

ня 1994 року відповідно до Закону України від 3 червня  
1992 року № 2402-XII «Про вступ України до Міжна-
родного валютного фонду, Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, 
Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього 
агентства по гарантіях інвестицій» [1; 3].

Країни-члени Світового банку створили у 1988 році 
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій, що 
страхує капіталовкладення від політичного ризику, на 
випадок експропріації, війни, зриву контрактів, інших 
форс-мажорних обставин. Головним завданням БАГІ є 
стимулювання потоку інвестицій на виробничі цілі між 
країнами – членами та особливо в країни, що розвива-
ються, доповнюючи таким чином діяльність МБРР, МФК 
та інших міжнародних фінансових організацій. Членами 
БАГІ можуть бути лише члени МБРР [6].

Багатостороння агенція з гарантування інвестицій 
на сьогодні веде в Україні лише одну операцію. Однак 
якщо умови інвестиційного клімату в Україні поліпшать-
ся, Агентство буде готове розширити свою присутність 
в Україні. Наразі БАГІ розглядає можливості здійснення 
нової невеликої операції і може стати разом з МФК по-
тенційним партнером у програмі сприяння конверсії про-
мисловості високих технологій [11, с. 722].

Задля поліпшення умов інвестиційного клімату 
Україна постійно вдосконалює інвестиційне законо-
давство, зокрема закон України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність». 

Варто зазначити, що таке вдосконалення законодав-
ства має на меті не лише розширення діяльності Багато-
сторонньої агенції з гарантування інвестицій в Україні, 
але й збільшення обсягу надходжень іноземних інвести-
цій в підприємства України усіх форм власності, а осо-
бливо в приватні підприємства, адже розвиток таких 
підприємств зумовлює ріст надходжень до Державного 
бюджету, збільшує кількість робочих місць, підвищує 
вартість робочої сили, а отже і розмір заробітної плати, 
тощо. Це все дозволяє змінити та удосконалити податко-
ву, соціальну та економічну діяльність держави, а отже і 
впливає на державно-правовий апарат. 

4. Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Україна 
стала повноправним членом Міжнародної асоціації роз-
витку 27 травня 2004 року відповідно до Закону України 
від 3 червня 1992 року № 2402-XII «Про вступ України 
до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової кор-
порації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатосто-
роннього агентства по гарантіях інвестицій» [1; 3].

Міжнародна асоціація розвитку була створена як фі-
лія МБРР у 1960 році. Метою асоціації є підтримка еко-
номічного розвитку, збільшення продуктивності і життє-
вих стандартів життя у менш розвинутих країнах світу, 
що є членами асоціації, в особливості запровадження 
фінансування для задоволення важливих потреб їх роз-
витку на сприятливіших умовах для балансу платежів, 
ніж надаються звичайними кредитами і таким чином 
продовження завдання розвитку МБРР та підтримки його 
діяльності. Для досягнення поставленої мети МАР надає 
безпроцентні кредити на 35-40 років. Погашення креди-
тів починається з 11-го року після початку їх викорис-
тання. МАР стягує 0,75% комісійних. Членами асоціації 
можуть бути лише члени МБРР [6].

Діяльність Міжнародної асоціації розвитку є надзви-
чайно важливою для менш розвинутих країн світу, адже 
допомагає підняти темпи економічного зростання шля-
хом надання кредитів на спеціальних умовах, що є більш 
лояльними, ніж умови МБРР. 

Проте, слід звернути увагу на те, що обов’язковою 
умовою для членства у МАР є членство у МБРР. Це озна-
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чає, що кредитування Міжнародної асоціації розвитку 
відіграє лише факультативний характер, порівняно із 
фінансовими механізмами, які запроваджуються Міжна-
родним банком реконструкції та розвитку, а отже їх за-
вданням є допомога у реалізації планів МБРР.

Оскільки отримання тих чи інших позик від між-
народних (міждержавних, міжурядових) організацій 
зобов’язує державу на виконання умов відповідного між-
народного договору, то повернення кредиту є важливою 
умовою розвитку подальших міжнародних відносин дер-
жави. Тому, за загальним правилом, держава намагається 
задіяти всі механізми для такого повернення. Звідси ви-
пливає, що тягар погашення боргу покладається на Дер-
жавний бюджет, а отже, змушує державу до ухвалення 
непопулярних податкових законів.

5. Міжнародний центр з врегулювання інвести-
ційних спорів (МЦВІС). МЦВІС є автономною міжна-
родною установою, створеною відповідно до Конвенції 
про врегулювання інвестиційних спорів між державами 
та громадянами інших держав (МЦВІС або Вашинг-
тонська конвенція), до якої входять більш, ніж 140 дер-
жав-членів. Конвенція встановлює мандат, організацію 
та основні функції МЦВІС. Основною метою МЦВІС є 
надання можливості для примирення, а також арбітраж 
міжнародних інвестиційних спорів.

Конвенція МЦВІС є багатостороннім договором, що 
був сформульований виконавчими директорами Між-
народного банку реконструкції та розвитку (Світовий 
банк). Конвенція була відкрита для підписання з 18 бе-
резня 1965 року і набула чинності 14 жовтня 1966 року.

Метою конвенції є зняття основних перешкод задля 
звільнення міжнародних потоків приватних інвестицій 
через некомерційні ризики і відсутність спеціалізованих 
міжнародних методів врегулювання інвестиційних спорів. 
МЦВІС був створений відповідно до Конвенції, як безсто-
ронній міжнародний форум з наданням коштів для вирішен-
ня правових спорів, що виникають з права сторін, шляхом 
погоджувальних або арбітражних процедур. Звернення до 
ICSID об’єктів здійснюється завжди лише за згодою сторін.

Кількість членів, значна завантаженість та чис-
ленні посилання на рішення арбітражних установ у 
спорах щодо інвестиційних договорів та нормативно-
правових актів свідчать про те, що МЦВІС відіграє 
важливу роль в області міжнародних інвестицій та еко-
номічного розвитку.

Сьогодні, МЦВІС вважається провідною міжна-
родною арбітражною установою, основним завданням 
якої є врегулювання співпраці між інвесторами та дер-
жавою [4].

6. Портфель проектів Світового банку щодо 
Украї ни. На сьогодні «портфель» проектів Світового 
банку щодо України налічує 18 активних проектів, 44 ви-
конаних, 16 відхилених на стадії затвердження, а також 1, 
який поки очікує свого затвердження.

Процедура отримання коштів за відповідними про-
ектами починається зі заявки зацікавленого суб’єкта 
(позичальника) до Світового банку із описом проекту, 
його доцільності та шляхом його реалізації. Такий про-
ект розглядається Світовим банком з метою встановлен-
ня доцільності фінансування такого проекту та визна-
чення джерел фінансування. За результатами розгляду 
заявки приймається рішення щодо погодження проекту 
чи відмови у погоджені проекту (відхиленні на стадії за-
твердження). Опісля Кабінет Міністрів України приймає 
розпорядження, за яким кошти приймаються Україною 
(а саме на депозитарний рахунок Національного банку 
України). Такими коштами безпосередньо керує Мініс-
терство фінансів України і в необмеженій кількості у разі 
необхідності Кабінет Міністрів України [1].

Позичальниками активних проектів України на сьо-
годні виступають – Україна як держава, уряд України та 
Державний експортно-імпортний банк України.

Активні проекти за їх тематичним спрямуванням 
можна віднести до таких груп:

– проекти щодо державного управління та інфра-
структури (управління центрального уряду; загальний 
сектор державної адміністрації; державна адміністрація –  
транспорт; міські та міжміські дороги і шосе; управління 
адміністративно-територіальних об’єктів; інші соціальні 
послуги) – загальна кількість проектів – 12, і вони займа-
ють 67% усіх активних проектів;

– проекти щодо енергетичної сфери (Energy efficiency 
in Heat and Power; загальний сектор енергетики; гідро-
електроенергія; енергетика; передача і розподіл електро-
енергії) – загальна кількість проектів – 11, і вони займа-
ють 61% усіх активних проектів;

– проекти щодо еколого-економічної сфери (водопос-
тачання; державна адміністрація – водопостачання, саніта-
рія та захист від повеней; санітарія; збір і транспортування 
стічних вод; обробка і видалення стічних вод; утиліза-
ція твердих відходів) – загальна кількість проектів – 8,  
і вони займають 44% усіх активних проектів;

– проекти щодо банківської діяльності, промисловості 
та торгівлі (банківська діяльність; загальний сектор про-
мисловості та торгівлі) – загальна кількість проектів – 5,  
і вони займають 28% усіх активних проектів.

Варто зазначити, що кожен проект може відноси-
тись більш, ніж до одної тематичної групи. Загальна 
вартість активних проектів складає 3 601,73 млн. дол. 
США. Основна інформація по активних проектах вмі-
щена у таблиці 1.

Як помітно із таблиці 1, проекти, що виконує Мініс-
терство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України складають 22,2%:

– проекти, виконання яких покладено на Державний 
експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк) скла-
дають 16,7% усіх активних проектів;

– проекти, що виконують такі центральні органи 
виконавчої влади як Міністерство соціальної політики, 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості та 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг, складають 16,8% (по 5,6% 
кожен);

– проекти, що виконують такі державні підприємства 
як Укравтодор, Укргідроенерго та Укренерго складають 
разом 27,8% (по 11,1% – Укравтодор та Укргідроенерго 
та 5,6% – Укренерго).

Також є серед активних є проекти, за якими не зазна-
чено певного державного органу чи установи, за якими 
було б закріплено проект. Вони складають 16,7% усіх ак-
тивних проектів.

Як помітно із таблиці 2, загальна погоджена вартість 
проектів складає 3 601,73 млн. дол. США, з яких: 

– 3 592,5 млн. дол. США підлягає до оплати через 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку і передба-
чено на 14 активних проектів;

– 109,23 млн. дол. США підлягає до оплати через спеці-
алізовані фонди, які діють при Міжнародному банку рекон-
струкції та розвитку і передбачено на 6 активних проектів.

Також із зазначеної таблиці ми спостерігаємо, що 
Україна також самостійно виділяє додаткові кошти для 
реалізації певних проектів. Серед вищезазначених про-
ектів Україна співфінансує 6 активних на загальну суму 
539,5 млн. дол. США. Тому загальна сума портфелю ак-
тивних проектів України може бути скорегована і визна-
чена у розмірі 4 241,23 млн. дол. США.

Також варто визначити частку Міжнародного банку 
реконструкцій та розвитку, фондів Світового банку та 
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України як позичальника у фінансуванні та участі порт-
феля активних проектів України. Дані розрахунків пока-
зані у таблиці 3.

Таким чином, Україна співфінансує третину проектів.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 

вище можна зробити наступні висновки. 

Таблиця 1
Активні проекти у хронологічному порядку

Назва проекту Дата 
затвердження

Установа,  
що виконує проект 

(Implementing Agency)
Погоджена вартість 

(млн. дол. США)

Проект модернізації систем соціального за-
хисту – Social Safety Nets Modernization Project 3 липня, 2014 Міністерство соціальної 

політики 300,00 

Сприяння Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг: регуляторна рефор-
ма підтримки програми централізованого 
теплопостачання – Assistance to the National 
Commission for Regulation of Communal 
Services: District Heating Regulatory Reform 
Support Program

16 червня, 2014
Національна комісія, що 
здійснює державне регулю-
вання у сфері комунальних 
послуг

2,23 

Другий проект щодо міської інфраструктури –  
Second Urban Infrastructure Project 22 травня, 2014

Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

300,00 

Енергоефективність централізованого 
теплопостачання – District Heating Energy 
Efficiency

22 травня, 2014
Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

332,00 

Політика розвитку кредитування (перша) – 
Development Policy Loan 1 22 травня, 2014 н/д 750,00 

Україна – Smart Grid проект – PPG – Ukraine 
– Smart Grid Project – PPG 9 вересня, 2013 Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 0,50 

CTF в Україні – CTF in Ukraine 8 листопада, 2012
Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

1,00 

Другий проект щодо покращення доріг та 
безпеки на дорогах – Second Road and Safety 
Improvement Project

20 вересня, 2012 Укравтодор 450,00 

Друге додаткове фінансування розвитку 
експорту – Export Development 2 Additional 
Financing

25 серпня, 2011
Державний експортно-
імпортний банк України 
(Укрексімбанк)

150,00 

Україна – Енергоефективність – UA – Energy 
Efficiency 17 травня, 2011

Державний експортно-
імпортний банк України 
(Укрексімбанк)

200,00 

Гідроенергетика – додаткове фінансування – 
Hydropower – Additional Financing

19 листопада, 
2009 Укргідроенерго 60,00 

Дороги та підвищення безпеки – Roads and 
Safety Improvement 7 квітня, 2009 Укравтодор 400,00 

Проект модернізації державних фінансів – 
Public Finance Modernization Project 8 січня, 2008 н/д 50,00 

Проект щодо міської інфраструктури – 
Urban Infrastructure Project 28 серпня, 2007

Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

140,00 

Проект перенесення енергії на підтримку 
реформ у сфері енергетики та програми 
розвитку енергосектора – Power Transmission 
Project in Support of the Energy Sector Reform & 
Development Program

2 серпня, 2007 Укренерго 200,00 

Фінансовий проект протовуглецевої 
реабілітації гідроенергетики – Hydropower 
Rehabilitation Proto-Carbon Finance Project

15 вересня, 2006 Укргідроенерго 5,50 

Другий проект експортного розвитку – 
Second Export Develoment Project 27 липня, 2006

Державний експортно-
імпортний банк України 
(Укрексімбанк)

154,50 

Проект реабілітації гідроенергетики – 
Hydropower Rehabilitation Project 21 червня, 2005 н/д 106,00 

Джерело: Таблиця складена автором на підставі даних зі сайту Світового банку [5] 
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1. Співробітництво зі Світовим банком здійснюється 
на основі прийнятої у лютому 2012 року нової «Стратегії 
партнерства з Україною на 2012-2016 роки». Ця Страте-
гія спрямована на допомогу Уряду у реалізації програми 
економічних реформ та інтеграції з ЄС.

2. Група Світового банку здійснює фінансування не 
усіх проектів, з якими звертається Україна. Близько 20% 
(16 зі 79) проектів було відхилено.

3. Необхідно переглянути норму Закону України від 
3 червня 1992 року «Про вступ України до Міжнародно-

го валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції 
та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Між-
народної асоціації розвитку та Багатостороннього агент-
ства по гарантіях інвестицій» з метою зміни положення 
щодо розпорядження коштами. Слід надати можливість 
окрім Міністерства фінансів України розпоряджатися ко-
штами і органам місцевого самоврядування задля швид-
шої реалізації проектів і уникнення бюрократичного 
зловживання посадових осіб у центральних органах ви-
конавчої влади.

Таблиця 2
Фінансування активних проектів

Назва проекту Погоджена вартість 
(млн. дол. США) Джерела фінансування* Загальна вартість проекту 

(млн. дол. США)
Проект модернізації систем соціаль-
ного захисту 300,00 МБРР (300) 300

Сприяння Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг: регуля-
торна реформа підтримки програми 
централізованого теплопостачання

2,23 Free-Standing Tfs For Eca 
Sd Sector Unit (2,23) 2,23

Другий проект щодо міської інфра-
структури 300,00 МБРР (300) + Clean 

Technology Fund (50) 350

Енергоефективність централізовано-
го теплопостачання 332,00 МБРР (332) + Clean 

Technology Fund (50) 382

Політика розвитку кредитування 
(перша) 750,00 МБРР (750) 750

Україна – Smart Grid проект – PPG 0,50 Clean Technology Fund 
(0,5) 0,5

CTF в Україні 1,00 Clean Technology Fund 
(1,0) 1

Другий проект щодо покращення 
доріг та безпеки на дорогах 450,00 МБРР (450) + Україна 

(112) 562

Друге додаткове фінансування розви-
тку експорту 150,00 МБРР (150) 150

Україна – Енергоефективність 200,00 МБРР (200) 200
Гідроенергетика – додаткове фінан-
сування 60,00 МБРР (60) + Україна (6) 66

Дороги та підвищення безпеки 400,00 МБРР (400) + Україна 
(100) 500

Проект модернізації державних 
фінансів 50,00 МБРР (50) + Україна (15) 65

Проект щодо міської інфраструктури 140,00 МБРР (140) 140
Проект перенесення енергії на під-
тримку реформ у сфері енергетики та 
програми розвитку енергосектора 

200,00 МБРР (200) + Україна (38) 238

Фінансовий проект протовуглецевої 
реабілітації гідроенергетики 5,50 Prototype Carbon Fund 

(5,5) 5,5

Другий проект експортного розвитку 154,50 МБРР (154,5) 154,5

Проект реабілітації гідроенергетики 106,00 МБРР (106) + Україна 
(268,5) 374,5

Примітка. 1. *Джерела фінансування – джерела фінансування із зазначенням у дужках сум, які передбаченні на виконання про-
екту у млн. дол. США.

Джерело: Таблиця складена автором на підставі даних зі сайту Світового банку [5] 

Таблиця 3
Частка участі МБРР, його спеціалізованих фондів та України як позичальника  

у фінансуванні портфеля активних проектів 
Джерело фінансування Кількість проектів Частка Сума Частка

МБРР 14 77,8% 3 592,50 84,7%
Спеціалізовані фонди 6 33,3% 109,23 2,6%

Україна, як позичальник 6 33,3% 539,50 12,7%
Всього 18 100,0% 4 241,23 100,0%

Примітка. Таблиця складена авторами на підставі даних зі сайту Світового банку [5]
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4. Найстарший активний проект України від  
21 червня 2005 року «Проект реабілітації гідроенер-
гетики» слід найближчим часом виконати, адже його 
невиконання свідчить про нецільове використання 
коштів, які були виділені Міжнародним банком рекон-
струкцій та розвитку.

5. Позики, які надаються Світовим банком, зобов’язують 
Україну (чи будь якого іншого позичальника) до виконання 
проекту, проте така позика є лише допомогою у реалізації і в 
жодному випадку не є єдиним джерелом фінансування. Тому 
ми вважаємо, що частка участі України у фінансуванні проек-
тів лише у розмірі 13% є недостатньою і мала б бути вищою.
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація: Проаналізовано типи мотивацій, їх переваги і недоліки. Приведено результати досліджень зміни ве-
личини заробітної плати на підприємствах міста Кре-менчука і в Полтавській області в цілому за останні п’ять років 
паралельно зі зміною кількості штатних працівників на цих підприємствах.

Аннотация: Проанализированы типы мотиваций, их преимущества и недо-статки. Приведены результаты иссле-
дований изменения величины заработной платы на предприятиях города Кременчуга и Полтавской области в целом за 
последние пять лет параллельно с изменением количества штатных работников на этих предприятиях.

Summary: Analyzed types of motivations, their advantages and disadvantages. The results of studies of changes of wages 
at the enterprises of the city of Kremenchug and Poltava region as a whole over the last five years, in parallel with the change 
in the number of full-time workers in these enterprises.

Постановка проблеми. Продукція вітчизняних ма-
шинобудівних підприємств поряду показників не відпо-
відає сучасним вимогам і як результат поряду напрямків 
є конкурентоспроможною на світових ринках.

А так як машинобудування є однією з провідних га-
лузей промисловості України, то підвищення його про-
дукції є надзвичайно актуальною науково-технічною і 
народногосподарською проблемою.

Продукція машинобудування займає значну частку в 
експортному потенціалі нашої країни.

В наш час для того щоб стати більш стабільним, стій-
ким та конкурентоспроможним підприємством – необ-
хідно дбати про свою систему управління. А важливою 
складовою системи управління підприємством є моти-
вація персоналу. Адже саме від неї залежить ефективна 
діяльність кожного підприємства.

Основна мета процесу мотивації – це запорука досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей, що стоять перед 
підприємством для забезпечення його конкурентоспро-
можності на ринку за допомогою трудових ресурсів. 

На вітчизняних підприємствах застосовують різні 
методи мотивації. 

Однак більшу перевагу надають матеріальній моти-
вації як основному засобу стимулюванню праці. 

Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і 
побудови методів та механізмів реалізації мотивації щодо 
підвищення продуктивності трудової діяльності в працях 
економістів-класиків: А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак-
Грегора, А. Врума.

Проблеми мотивації персоналу досліджуються ба-
гатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, зо-
крема О. І. Амошою [2], Л. В. Балобановою [4], О. В. 
Би кановою [5], Р. Л. Дарфтом [6 с.49], Н. Дряхловою та  
Є. Купріяновою [7 с.85], А. М. Колотом [8], А. Я. Линько-
вим [3 с. 24], Ю. В. Лисенком [9], Н. Д. Лук’янченком [10], 
В. Г. Никифопенком [11, с. 337], М. Мексоном [13 с.485], 
С.Фишманом [14], С. А. Шапиром [15 с.7] та іншими.

У вищезазначених працях відображені окремі ас-
пекти мотивації праці управлінського персоналу, ефек-
тивного використання трудового потенціалу, мотивації 
трудової діяльності, підвищення продуктивності, резуль-
тативності та ефективності праці. Однак, через склад-
ність й багатоаспектність цієї проблеми в сучасних умо-
вах деякі питання розроблені недостатньо.

Постановка завдання. Аналіз сучасних методів ма-
теріальної та нематеріальної мотивації персоналу на під-
приємствах машинобудівної галузі, як важливого факто-
ру збільшення ефективності праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотива-
ція персоналу є однією з провідних функцій управління 
на підприємстві, оскільки досягнення ефективної праці 
залежить від злагодженої роботи працівників.

 Кожен підприємець намагається створити кращі 
умови ніж у конкурентів, тим самим спонукає працівни-
ків до активної трудової діяльності, підтримує інтерес до 
праці в цілому.

В економічній науковій літературі поняття «мотива-
ція персоналу» трактується по-різному. Наприклад М. 
Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають мотивацію 
як процес спонукання себе й інших до діяльності для до-
сягнення цілей чи цілей організації [13 с. 485].

Колот А.М. вважає, що мотивація – це сукупність вну-
трішніх та зовнішніх рушійних сил,які спонукають пра-
цівника до діяльності, визначають поведінку,форми діяль-
ності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої 
на досягнення особистих цілей і цілей підприємства [8].

Існує два типи мотивації персоналу: матеріальна і не-
матеріальна (рис. 1).

Мотивація персоналу на підприємстві
Мотивація персоналу на підприємстві

Матеріальна
(прагнення достатку, 

певного рівня добробуту, 
матеріального 

достатку життя)

Нематеріальна
(прагнення до творчості, 
самореалізації, розвиток 
трудового потенціалу)
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Рис. 1. Типи мотивації персоналу
Джерело: власна розробка авторів 

Мотивацію поділяються на матеріальні і нематеріальні. 
Матеріальна мотивація заснована на винагороді пра-

цівника у грошовому виразі. Вона може виражатися як в 
готівковій та безготівковій формі.

Готівкова форма мотивування – це заробітна плата, 
премії, доплати, надбавки, оплата навчання, податкові 
пільги й ін. 

Безготівкова форма – являє собою блага, надані пра-
цівникам в безготівковій формі. До них відносять по-
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слуги соціального характеру (путівки на відпочинок і 
лікування, періодичні безкоштовні медичні обстеження, 
пільгове харчування, оплата підвищення кваліфікації, до-
даткові послуги, які можна оцінити в грошовому виразі –  
одержання юридичних консультацій, надання службово-
го автомобіля для особистого використання, оплата теле-
фону співробітникам і т.д.). 

Непряма матеріальна форма мотивування – це насам-
перед, скорочений робочий день; гнучкі робочі графіки, 
що дозволяють працівникам використовувати вільний 
час для своїх потреб.

Незважаючи на те, що матеріальна мотивація віді-
грає провідну роль в управлінні підприємством, вона має 
свої недоліки: по-перше, такий метод мотивації найдо-
рожчий; по-друге, веде до короткострокового зростання 
продуктивності праці, адже ефект «надбавки» проходить 
досить швидко.

Нематеріальний тип мотивації поділяється на соці-
альні, моральні, творчі і психологічні категорії.

До соціальної категорії відносяться, мотиви, які пов'язані 
із самоствер-дженням (участь в управлінні виробництвом, 
працею і колективом; перспектива кар’єрного росту й ін.). 

Моральні мотиви пов'язані з потребою в повазі, що 
виявляється в особистому чи публічному визнанні. 

Категорія творчих мотивів заснована на потребах у 
самореалізації, самовираженні і самовдосконаленні. До 
них відносять змістовність роботи, можливість рішення 
творчих задач і підвищення кваліфікації. 

Щодо психологічної категорії – це насамперед, забез-
печення нормального спілкування в колективі, сприятли-
вого соціально-психологічного клімату, ефект успішного 
виконання завдання. 

Мотивація персоналу на підприємстві

Матеріальна
(прагнення достатку, 

певного рівня добробуту, 
матеріального 

достатку життя)

Нематеріальна
(прагнення до творчості, 
самореалізації, розвиток 
трудового потенціалу)
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Зростання конкурентоспроможності

Рис. 2. Вплив високої заробітної плати  
на життєдіяльність підприємства в цілому  
та підвищення ефективності виробництва

Джерело: власна розробка авторів 

У наш час на промислових підприємствах перевага 
надається матеріальній мотивації, а саме зростанню за-
робітної плати.

Вплив високої заробітної плати на мотивацію персо-
налу та підвищення ефективності виробництва полягає у 
такому як: по-перше, вищий рівень заробітної плати по-
рівняно з середнім рівнем, сприяє зниженню плинності 
кадрів, а отже, забезпечує формування стабільності тру-
дового колективу. 

У разі зниження плинності персоналу роботодавець 
має можливість скоротити витрати на його прийом і на-
вчання, спрямувавши вивільнені кошти на розвиток ви-

робництва, що у свою чергу забезпечить підвищення 
конкурентоспроможності послуг; по-друге, проведення 
політики високої заробітної плати дає змогу відібрати 
на ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, 
ініціативних, орієнтованих на успіх працівників, продук-
тивність праці яких потенційно вища за середній рівень; 
по-третє, висока заробітна плата є чинником підвищення 
сумлінного, відповідального ставлення до праці (рис.2).

Ці умови доцільно застосовувати в положеннях ко-
лективних договорів промислових підприємств.

Слід зазначити, що на західних підприємствах засто-
совують дещо інші методи матеріальної мотивації персо-
налу, а саме матеріальні винагороди:

• ставка заробітної плати;
• додаткові виплати;
• участь в акціонерному капіталі;
• медичне обслу говування;
• страхування;
• відпочинок за містом. 
Сучасна практика країн з розвинутою економікою 

свідчить про тенден-цію до суттєвих змін в системі мо-
тивації персоналу на підприємствах стосовно 2011 року 
(рис. 3). Для працівників характерні інші ціннісні заходи 
спонукальних мотивів до трудової діяльності, на першо-
му плані знаходяться самореалізація та саморозвиток 
(нематеріальна мотивація).

 

Нематеріаль
ні мотиви; 

55%
Матеріальна 
винагорода; 

45%

 

Рис. 3. Структура найманих робітників у країн  
із розвинутою економікою за домінуючими мотивами 

трудової діяльності у 2011році [2, с. 86]

За допомогою нематеріальної мотивації досягається 
зацікавленість пра-цівників у підприємстві та підвищу-
ється рівень лояльності. Тому керівникам треба приділи-
ти особливу увагу, складаючи гнучку систему пільг для 
працівників, а саме: визнавати цінність працівника для 
підприємства, надавати йому певну свободу; застосувати 
програми збагачення праці; застосувати гнучкий графік 
роботи; неповний робочий тиждень; можливість працю-
вати як на робочому місці, так і вдома.

Отже, нематеріальні мотиви направлені на підвищен-
ня соціального статусу працівника в трудовому колективі 
завдяки залишенню за ним займаної посади чи робочого 
місця, можливість оволодіти новими знаннями, вміннями 
та практичними навичками, планування кар’єри та про-
сування тощо.

Значну роль у розвитку машинобудівної галузі Украї-
ни відіграє Полтавська область. У регіоні станом на 2012 
рік є 65 значних підприємств; всього ж підприємств і ор-
ганізацій, які випускають продукцію машинобудування 
і металообробки, в області близько чотирьохсот. У про-
мисловості Полтавського регіону галузь машинобудуван-
ня займає провідне місце.

На машинобудівний комплекс припадає понад 40% 
усього промислово-виробничого потенціалу індустріаль-
ного виробництва України [13 с. 84].

На провідних машинобудівних підприємствах міста 
Кременчука використовують як матеріальну, так і нема-
теріальну мотивацію. Як було з’ясовано вище, найголо-



41

«Кримський економiчний вiсник»

Таблиця 1 
Основні показники кількості працівників та середньомісячної заро-бітної плати  

на машинобудівних підприємствах м. Кременчука та Полтавської обл.
Показники 2008 2009 2010 2011 2012

Середньомісячна номінальна заробітна плата на підприєм-
ствах машинобудівної галузі Полтавської обл., грн 1923 1543 2603 3238 3720

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників 
у м. Кременчук, грн 2079 1960 2609 3036 3386

Середньорічна кількість найманих робітників на підпри-
ємствах машинобудівної галузі Полтавської обл., осіб 38000 31000 36000 36000 37000

ПАТ «КВБЗ»
Кіл-сть штатних працівників, осіб 7604 6959 7128 8030 8450
Середньомісячна зарплата, грн 2588 2105 3940,7 4365,5 5052,5
ФОП, тис. грн 236165,5 175795,9 337069,7 420661,5 512323,9

ПАТ «Кредмаш»
Кіл-сть штатних працівників, осіб 2986 2720 2464 2476 2483
Середньомісячна зарплата, грн 2322,6 1356 1956 3460,8 4285,6
ФОП, тис. грн 83224,9 44262,9 57847,3 102828,1 127693,7

ХК «АвтоКрАЗ»
Кіл-сть штатних працівників, осіб 6 692 5 484 4 703 4 653 4340
Середньомісячна зарплата, грн 1633 864 1290 1693 1983
ФОП, тис. грн 131122,0 56844,5 72794,6 94 545,0 103298,0

ВАТ «Кременчуцький 
колiсний завод»

Кіл-сть штатних працівників, осіб 2991 1959 1797 1828 1612
Середньомісячна зарплата, грн 2264 1819 2839 3058 3201
ФОП, тис. грн 81275,5 42772,3 61222,2 67091,2 61920,4

Джерело: розроблено авторами за данними [1]

Таблиця 2 
 Середньорічна кількість найманих працівників за деякими видами переробної промисловості 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 28000 24000 23000 22000 23000

Легка промисловість 4000 3000 3000 2000 30000
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 0 0 1000 1000 0
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 6000 6000 5000 5000 6000
Хімічна та нафтохімічна промисловість 2000 2000 2000 3000 1000
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 5000 4000 4000 3000 3000
Металургійне виробництво та ви-робництво готових мета-
левих виробів 8000 7000 2000 2000 2000

Машинобудування 38000 31000 36000 36000 37000
Інші галузі промисловості 1000 1000 1000 1000 1000

Джерело: розроблено авторами за данними [1]

вніший метод матеріальної мотивації – це підвищення 
заробітній плати працівникам. Проаналізуємо зміну за-
робітної плати на деяких машинобудівних підприємствах 
міста за останні роки, та порівняємо їх з середньою заро-
бітною платою на підприємствах машинобудівної галузі 
в загалом по аналогічним періодам у Полтавській області 
в цілому (табл. 1). 

Аналіз середньої заробітної плати за п’ять останніх 
років засвідчив, що прослідковується тенденція до зрос-
тання заробітної плати як в місті Кременчуці так і у об-
ласті в цілому. 

Якщо у 2011 році обсяг заробітної плати на підпри-
ємствах машинобудівної галузі у Полтавській обл. стано-
вив 3238 грн, то у 2012 році він складав 3720 грн, що на 
14,9 % більше, ніж у попередньому 2011 році. 

 У місті Кременчук у 2012 році теж відбулося під-
вищення середньої заробітної плати порівняно з попере-
днім періодом на 11,5 %. 

На провідних підприємствах машинобудівної галузі 
міста Кременчука в цілому спостерігається аналогічна 
ситуація, а саме: ПАТ «КВБЗ» – 15,7 %, ПАТ «Кредмаш» –  
23,8 %, ХК «АвтоКрАЗ» – 17,1 %, ВАТ «Кременчуцький 
колiсний завод» – 4,7%.

Найменший приріст заробітної плати спостерігався 
в ВАТ «Кременчуцький колiсний завод». Розглянемо це 
графічно (рис. 4).

Для визначення ефективності системи матеріальної 
мотивації, необхідно щоб отриманий ефект від викорис-
тання певного методу мотивації праці переважав витрати 
на його проведення.
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Джерело: розроблено авторами за данними [1]
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машинобудівної галузі провідних підприємств 

Кременчука та Полтавської області
Джерело: розроблено авторами за данними [1]

Галузь машинобудування за кількістю робочих місць 
займає лідируючих позицію (табл.2).

Розглянемо динаміку кількості найманих працівників 
за останні роки на провідних підприємствах міста Кре-
менчука та Полтавської області (рис.5). На ньому прослі-
джується зростання кількості найманих працівників як на 

окремих машинобудівних підприємствах міста так і облас-
ті в цілому. 

В 2012 році на машинобудівних підприємствах Пол-
тавської області працювало 37000 осіб, що на 1000 більше 
ніж у 2011році. Така ж тенденція просліджується і на усіх 
підприємствах машинобудівної галузі міста Кременчука.

Висновки з проведеного результата дослідження. 
З усього вище сказаного можна зробити висновок, що 
паралельно з зростом заробітної плати підвищується й 
кількість працівників та з’являється все більше і більше 
охочих працювати. Це все показує прямий вплив матері-
альної мотивації в даній галузі.

Але згідно з досвідом зарубіжних країн, треба ще 
враховувати, що кожний працівник індивідуальність і у 
нього є свої мотиви. 

Нові працівники, які приходять на підприємство, по-
винні бути впевнені у стабільній, своєчасній заробітній 
платі та у кар’єрному рості в перспективі.

На підприємствах необхідно розробити таку систему 
мотивації, яка б забезпечувала конкурентоспроможність 
підприємства за рахунок налагодження зворотного зв’язку 
з працівниками, стимулювала моральний розвиток праців-
ників та індивідуальних досягнень кожного з метою фор-
мування механізму цільового управління підприємством.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація: Досліджено важливість фінансування аграрного сектора для розвитку економіки, а саме наскільки 
розвиток аграрного сектору впливає на відтворення виробничого процесу сільськогосподарських підприємств.

Аннотация: Исследовано важность финансирования аграрного сектора для развития экономики, а именно на-
сколько развитие аграрного сектору влияет на воссоздание производственного процесса сельскохозяйственных пред-
приятий.

Summary: Investigational importance of financing of agrarian sector for development of economy, namely as far as 
development agrarian a sector influences on the recreation of production process of agricultural enterprises.

Постановка проблеми. В сучасних умовах, усві-
домлення важливості аграрного сектору призвело до 
впровадження у різних країнах спеціалізованих систем 
фінансування сільського господарства, а також різнома-
нітних міжнародних та національних інститутів фінан-
сування аграрної сфери, діяльність яких спрямована на 
надання допомоги у вдосконаленні підтримки сільсько-
го господарства. Розвиток аграрного сектору в Україні 
завжди займав вагоме значення в розвитку економіки 
країни загалом. Досить велику роль у розвитку аграрної 
сфери займає саме фінансове забезпечення, яке сприяє 
відтворенню виробничого процесу сільськогосподар-
ських підприємств.

Фінансування вітчизняного аграрного сектору має 
велике значення в умовах світової фінансової нестабіль-
ності, це насамперед зумовлено необхідністю забезпе-
чення населення якісними та недорогими продуктами 
харчування, унікальними можливостями розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні. Проте до-
сягнення цієї мети можливо тільки при розроблені дієвих 
методів та інструментів фінансування сільського госпо-
дарства, що дозволить ефективно функціонувати та роз-
виватися аграрній сфері. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослі-
дження основних методів фінансування аграрної сфери 
та визначення їх особливостей. Також важливого значен-
ня набуває визначення методик фінансування сільського 
господарства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Підприємства 
аграрного сектору, так само як і інших галузей наці-
ональної економіки, потребують достатнього обсягу 
коштів для фінансування своєї поточної господар-
ської діяльності, впровадження новітніх технологій, 
страхування існуючих ризиків, розбудови торговель-
ної та транспортної інфраструктури. З цією метою 
звичайно використовуються власні та залучені фінан-
сові ресурси: кредитування, в тому числі іпотечне, 
ф’ючерсні механізми, інструменти фондового ринку, 
можливості лізингових, факторингових та страхових 
компаній. Специфіку аграрного виробництва визна-
чає його залежність від природно-кліматичних умов, 
сезонний характер, тривалий інвестиційний період та 
пов’язані з цим ризики недоотримання прибутку на 
вкладений капітал. В Україні до цього додається ще 
нерозвиненість ринкових відносин в аграрній сфері, 
що знаходить свій прояв у відсутності сучасної бір-
жової торгівлі сільськогосподарською продукцією, 
дієвих технологій хеджування аграрних ризиків, ви-
важеної стратегії участі держави у підтримці сіль-
ськогосподарських виробників [1, c. 26-27]. 

Фінансові інструменти політики сталого розвитку 
агросфери набувають все більшої ваги як «перша лінія 
оборони» від зовнішніх шоків та фінансових штормів, 
оскільки вони можуть бути значно маневренішими і 
гнучкішими, ніж інші інструменти макроекономічної по-
літики [2, с. 22]. Фінансування господарської діяльності 
може здійснюватися як за рахунок внутрішніх ресурсів, 
так і за рахунок зовнішніх. Амортизація і прибуток – як 
основна частина внутрішніх джерел відтворення – є не-
достатніми, тому залучення коштів інших фінансових 
установ, тобто зовнішнє фінансування є перспективні-
шим [3, c. 93]. 

До основних методик фінансування аграрного секто-
ру належать:

– державне фінансування;
– кредитування;
– фінансування шляхом випуску та розміщення цін-

них паперів.
Розглянемо детальніше кожну із даних методик на 

основі дослідження зарубіжного досвіду та можливості 
їх впровадження в Україні.

Державне фінансування – це цільове спрямування 
коштів державного та місцевого бюджетів на фінан-
сування відповідної сфери чи галузі країни, яка має 
важливе соціально-економічне значення. Зарубіжний 
досвід даної методики фінансування розглянемо на 
прикладі Естонії. 

Основна частка дотацій на сільське господарство 
і управління земельними ресурсами фінансуються за 
підтримки єдиної політики в сфері сільського госпо-
дарства. В рамках I ступеня єдиної політики засто-
совуються заходи по організації ринку і безпосередні 
дотації. У рамках II ступеня – розвиток естонського 
сільського господарства та сільського життя підтри-
муються за допомогою різних дотацій (дотації на 
поліпшення конкурентоспроможнос ті сільського та 
лісового господарства, в тому числі на поліпшення 
благополуччя навколишнього середовища і тварин; 
дотації на впровадження таких способів виробництва 
в сфері сільського господарства, за допомогою яких 
буде досягнуто стабільний стан навколишнього серед-
овища та землекористування; заходи спрямовані на 
поліпшення якості життя сільських регіонів і підви-
щення різноманітності економічної діяльності;заходи 
спрямовані на заохочення місцевої ініціативи, коли 
внаслідок кращого використання внутрішніх можли-
востей сільського регіону надаватиметься сприяння 
досягненню попередніх заходів) [4]. 

Основні засади бюджетного фінансування сільсько-
го господарства в Україні визначені в Законах Укра-
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їни «Про державну підтримку сільського господарства 
України» [5], «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року» [6], а також у «Дер-
жавній цільовій програмі розвитку українського села на 
період до 2015 року» та «Стратегії розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року» та ін. 

Розглянемо суму державних видатків на фінансуван-
ня аграрного сектору в Україні протягом 2011-2013 років 
(табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка видатків загального фонду Державного 
бюджету на фінансування аграрної сфери України  

в 2011-2013 роках [7, с. 265]

Показники
Сума видатків Відхилення (+;-)

2011 2012 2013 2012/ 
2011

2013/ 
2012

Видатки 
Державного 
бюджету, 
млрд. грн.

342,79 360,50 363,60 +17,71 +3,1

% до загаль-
ного обсягу 
видатків 
бюджету

3,1 2,4 2,3 -0,7 -0,1

З таблиці 1 бачимо, що абсолютна величина ви-
датків з Державного бюджету на фінансування сіль-
ського господарства зростає протягом вказаного пе-
ріоду: у 2012 році сума видатків зросла 17,71 млрд. 
грн. або на 5,2%, порівняно з 2011 роком, а у 2013 – на  
3,1 млрд. грн. або на 0,9%, порівняно з 2012 роком. Що 
ж до частки видатків на фінансування аграрної сфери 
у загальній сумі видатків Державного бюджету, то у  
2011 році вона становила 3,1% і протягом дослі-
джуваного періоду надалі зменшувалася: до 2,4% у  
2012 році, та до 2,3% у 2011. Тобто проаналізувавши 
дану таблицю можна побачити, що з Державного бю-
джету виділяється досить мала частка коштів на фінан-
сування сільського господарства країни.

Кредитування – це економічні відносини, які вини-
кають з приводу отримання коштів у користування на 
умовах строковості, платності та поверненості. Згідно 
Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» одним із видів фінансової під-
тримка суб'єктів господарювання агропромислового 
комплексу є механізм здешевлення кредитів та ком-
пенсації лізингових платежів [5]. На сучасному етапі 
аграрної реформи в Україні за державної підтримки 
здійснюється формування системи кредитного забез-
печення аграрного виробництва. Невід’ємним скла-
довим механізмом цієї програми підтримки аграрного 
виробництва є спеціальний режим кредитування, який 
введено в дію з 2000 року шляхом часткової компенса-
ції з державного бюджету відсоткової ставки за креди-
тами банків сільськогосподарськими товаровиробни-
ками та іншими підприємствами АПК. Цей механізм 
спрямовано на забезпечення та стимулювання грошо-
вого кредитування та поліпшення умов надання позик 
аграрним виробникам [8, c. 4].

У 2013 році аграрними підприємствами регіонів 
України було залучено кредитних коштів на суму 5904,9 
млн. грн., з них найбільша частка в загальному обсязі 
припадає на аграрні підприємства Черкаської області – 
14,0% до загального обсягу залучених коштів, Полтав-
ської – 12,3%, Донецької – 10,4%, Миколаївської – 8,5%, 
Одеської – 6,6%, Запорізької – 6,5%, Вінницької – 6,0%, 
Харківської – 5,8% [11]. 
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Рис. Частка отриманих кредитів в загальному обсязі 
окремими областями України у 2013 році

Банківський сектор України залишається відносно 
невеликим і, на цей момент, не відіграє суттєвої ролі в 
економічному розвитку. Сукупні показники української 
банківської системи станом на 01.01.2012 р. свідчать про 
значний відсоток активів та кредитів в загальній сукуп-
ності ВВП: активи/ВВП – 45–53 %, капітал/ВВП – 6,5–
7,5 %, кредити, надані суб’єктам господарювання/ВВП –  
30–32 % [9, с. 86]. 

Що ж до 2013 року, то обсяг кредитів, наданих бан-
ківським сектором підприємствам сільського господар-
ства, мисливства й лісового господарства, збільшився 
порівняно з жовтнем 2012 року на 6,2%, а з груднем 2012 
року – на 10,1%. Загальний обсяг наданих кредитів у 
сільське господарство, полювання й лісове господарство 
на кінець жовтня 2013 р. склав 40,2 млрд. грн. [11].

Разом з тим для українських аграрних підприємств 
банківське кредитування є досить складною та витрат-
ною процедурою. Переважна частина підприємницьких 
структур, що працює в аграрному секторі економіки, на 
сьогодні не мають доступу до банківських кредитів. Це 
пояснюється як високими процентними ставками, так 
і низькою кредитоспроможністю виробників сільсько-
господарської продукції. Якщо порівняти кредитування 
України із досвідом кредитування у Франції, то у 2011 р. 
кредит на капіталовкладення у Франції перевищив 68% 
загального обсягу пільгових позик і забезпечив майже 
третину всієї потреби в інвестиційних кредитах сіль-
ського господарства.

Ці позики характеризуються відносно низькими про-
центними ставками порівняно з іншими видами. Вищу 
ставку має пільговий земельний кредит. Для отриман-
ня пільгових кредитів необхідно, щоб фермерство було 
основним заняттям претендента, 50 % робочого часу 
фермер повинен витрачати на ведення сільського госпо-
дарства, а дохід від сільськогосподарської діяльності не 
може бути менше половини загального доходу ферми. 
Обов’язковими також є професійна підготовка фермера 
і регулярне ведення типової бухгалтерської звітності [10, 
c. 48]. В Україні на даний момент відсутні такі програми 
кредитування для фермерів, що обтяжує отримання кре-
дитів для розвитку та ведення сільського господарства. 

Домінуючою формою фінансування агарного сек-
тору в зарубіжних країнах є кредитування сільськогос-
подарських підприємств під заставу землі (земельно-
іпотечне кредитування)з подальшим рефінансуванням 
відповідних кредитних вимог [1, c.28]. В Україні даних 
систем земельно-іпотечного кредитування ще немає, але 
законодавчі основи для його розвитку вже встановлені в 
Законі України «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року», де одним із основних 
шляхів розвитку земельних відносин є створення систе-
ми земельного іпотечного кредитування [6].

 Для цього необхідне функціонування повноцінного 
ринку землі, розробка та напрацювання досвіду застосу-
вання відповідних іпотечних механізмів.
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За відсутності земельної іпотеки в якості кредитної 
застави можуть використовуватися складські свідоцтва 
та інші товаророзпорядчі документи на сільськогоспо-
дарську продукцію. За допомогою складських свідоцтв 
можливо забезпечити доступ виробників сільськогоспо-
дарської продукції до короткострокових банківських кре-
дитів та мінімізувати ризики учасників аграрного ринку. 

Система складських свідоцтв успішно діє не один де-
сяток років в США, Аргентині, Індонезії. Вони викорис-
товуються також в Туреччині, Кенії, Польщі, Казахстані, 
Росії, Словенії, та інших країнах світу.

Ще одним сучасним інструментом фінансування 
виробників сільськогосподарської продукції є аграрні 
розписки. Передбачається, що за допомогою розписок 
виробники аграрної продукції, насамперед дрібні та 
середні, зможуть за спрощеною процедурою отримува-
ти кредити для фінансування своєї поточної діяльнос-
ті під заставу майбутнього врожаю. Аграрні розписки 
являють собою безумовне зобов’язання здійснити по-
ставку сільськогосподарської продукції або сплатити 
певну грошову суму, на умовах, що зазначені у цьому 
документі [1, c. 29]. 

Фінансування шляхом випуску та розміщення цінних 
паперів. Під залученням коштів з фондового ринку перш 
за все розуміють випуск та розміщення акцій. Проте в 
Україні цей інструмент не набув достатнього поширен-
ня, що зумовлюється пануючою організаційно-правовою 
формою бізнесу, яка домінує в аграрній сфері та нерозви-
неністю фондового ринку. 

Іншим інструментом залучення довгострокових фі-
нансових ресурсів є корпоративні облігації. Пік випуску 
облігацій для боргового фінансування в Україні припав 
на 2004-2008 роки. За цей період було здійснено близь-
ко 900 випусків облігацій, за допомогою яких отримано 
фінансування на суму, що перевищує 80 млрд. гривень, 
в тому числі і для аграрного сектору. Однак за даними 
рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», понад 100 
емітентів допустили 139 дефолтів на загальну суму 7,4 
млрд. грн. Тобто майже кожен шостий емітент не зміг або 
не захотів виконати боргові зобов’язання за своїми облі-
гаціями. Така ситуація значною мірою пов’язана з тим, 

що вітчизняні корпоративні облігації не мають належно-
го забезпечення. Стосовно облігацій, що випускаються 
підприємствами аграрного сектора, це пояснюється не-
можливістю використання землі у якості такого забез-
печення. Певним способом вирішення проблеми підви-
щення надійності та інвестиційної привабливості даного 
фінансового інструменту міг би стати випуск конвертова-
них облігацій [1, c. 30].

Висновки. Отже, методики фінансування аграрного 
сектору загалом об’єднані в три групи: державне фінансу-
вання, приватне кредитування, емісія цінних паперів. Дер-
жавне фінансування представлене в основну виділенням 
коштів із Державного бюджету (субсидії, дотації) на певні 
конкретно визначені цілі та заходи. Кредитування включає в 
себе як державне кредитування (у вигляді надання гарантії, 
фінансування повернення частини позикових коштів), так і 
приватне кредитування, яке включає в себе банківське кре-
дитування, лізинг тощо. Що ж до фінансування у вигляді 
емісії цінними паперами, то воно являє собою випуск акції, 
облігацій, аграрних розписок та іпотечне кредитування.

Найдоречнішими та найпоширенішими методами, 
які використовуються в сільському господарстві є дер-
жавні дотації, субсидії, банківське кредитування, склад-
ські свідоцтва, випуск корпоративних облігацій. 

Найбільш поширеним методом фінансування залиша-
ється державне фінансування, від якого в основному і за-
лежить весь сільськогосподарський комплекс країни. Дер-
жавна підтримка розвитку аграрної економіки повинна 
здійснюватись з метою сприяння забезпечення доступу 
аграрних товаровиробників до інвестиційних ресурсів для 
формування продовольчої безпеки країни в довгостроко-
вій перспективі та підвищення життєвого рівня громадян. 
Для ефективного розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва в Україні та підвищення його конкурентноздатнос-
ті перш за все необхідно впорядкувати процес державного 
фінансування сільського господарства, забезпечити його 
значне зростання та ефективність використання, що відпо-
відає як принципам ринкової економіки, так і підходам до 
державного стимулювання сільськогосподарського вироб-
ництва в інших країнах. Впорядкування потребує меха-
нізм прямої державної підтримки сільського господарства. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація: У даній статті розглянуто та обґрунтовано основні фактори, що впливають та визначають подаль-
ший розвиток фондового ринку України у економічній системі країни. Проведено групування факторів впливу та їх 
деталізація. Відображено детермінанти розвитку фондового ринку. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и обоснованы основные факторы, влияющие и определяющие даль-
нейшее развитие фондового рынка Украины в экономической системе страны. Проведена группировка факторов вли-
яния и их детализация. Отражены детерминанты развития фондового рынка.

Summary: This article reviews and proved the main factors that influence and determine the further development of the 
stock market in Ukraine economic system. A grouping of influence factors and their details. Displaying determinants of stock 
market development.

Постановка проблеми. При реалізації фондовим 
ринком України головних завдань і визначення прі-
оритетних напрямів, щодо залучення інвестиційних 
ресурсів у реальний сектор економіки та забезпечення 
сталого економічного розвитку країни, обов’язковим є 
дослідження основних факторів, що визначають сьо-
годнішній стан фондового ринку та впливають на його 
подальший розвиток. Відповідно, актуальним питанням 
при дослідженні вітчизняного фондового ринку, визна-
ченні подальшого його розвитку, місця і ролі ринку у 
економічній системі країни є обґрунтування основних 
факторів впливу.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних та прак-
тичних аспектів функціонування фондових ринку, та його 
вплив на економічну систему країни здійснили такі вче-
ні: В. Базилевич, Т. Берднікова, Н. Берзон, В. Галанов,  
Ю. Кравченко, Р. Левіні, Г. Марковіц, М. Міллер, Я. Мір-
кін, О. Мозговий, С. Мошенскій, Е. Найман, У. О`Нил, 
Б. Рубцов, О. Сохацька, М. Столбов, Д. Тобін, Р. Тьюлз, 
У Шарп, М. Шоулз. Але, у свою чергу недостатніми за-
лишаються питання стосовно обґрунтування факторів, що 
впливають на фондові ринки та здійснення їх групування.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в обґрунтуванні основних детермінант (факторів), що 
впливають на стан фондового ринку України та визнача-
ють подальший його розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. Врахо-
вуючи величезну кількість факторів, які впливають на 
фондовий ринок України та відмінності у якості та силі 
впливу, важливо провести їх групування за основними 
ознаками. Так, необхідно виділяти фактори, що множи-
но, через взаємопов’язані елементи системи впливають 
на середовище фондового ринку України. Важливо ви-
значити фактори які безпосередньо взаємодіють та пря-
мо впливають на функціонування та розвиток фондового 
ринку України. Варто також розглянути фактори, які пря-
мо не впливають на процес функціонування фондового 
ринку України, але опосередковано визначають напрями 
подальшого розвитку ринку. Відповідно до перерахова-
них ознак необхідно провести групування факторів, що 
впливають на функціонування та визначатимуть подаль-
ші напрями розвитку фондового ринку України на сис-
темні фактори, внутрішньоринкові фактори та фактори 
опосередкованого впливу. 

Загальну сукупність даних факторів враховуючи гру-
пові ознаки, необхідно розглядати як детермінанти роз-
витку фондового ринку України. Отже, детермінанти (від 
лат. determinare – «визначати») розвитку фондового рин-
ку України – це загальна сукупність згрупованих факто-
рів, що системно, прямо та опосередковано впливають на 
процес функціонування та визначають подальші напрями 
розвитку фондового ринку України. Для детального до-
слідження важливим є графічне зображення детермінант 
розвитку фондового ринку України (рис. 1).
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Рис. 1. Детермінанти розвитку фондового ринку України*
*побудовано автором

1. Системні фактори. Системні фактори – це сукупність 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на функ-
ціонування та розвиток фондового ринку України. Тобто за-
гальна характеристика розвитку фондового ринку України є 
функцією від системних факторів. Частина даних факторів 
є зовнішніми, тобто зовні впливають через світові тенден-
ції світового фондового ринку на вітчизняний фондовий 
ринок, частина внутрішніми, що впливають на ринок через 
економічну та соціальну структуру країни. Відповідно до 
системних факторів необхідно віднести:

1.1. Макроекономічні або фундаментальні факто-
ри. Макроекономічні фактори характеризують вплив на 
фондовий ринок України загального стану економіки 
країни, темпів її росту та прогнозу їх зміни у найближ-
чі роки. Основним джерелом капіталу, що інвестується 
у ціні папери є валовий внутрішній продукт країни, при 
чому на фондовому ринку він не створюється, а тільки 
розподіляється та перерозподіляється. Відповідно при 
зростанні темпів ВВП країни можливо стверджувати про 
збільшення інвестицій на фондовому ринку. Підвищення 
темпів росту ВВП країни, позитивно впливає на функ-
ціонування вітчизняного фондового ринку та стимулює 
подальший розвиток ринку. 

Всю сукупність макроекономічних (фундаменталь-
них) факторів необхідно класифікувати на три групи в 
залежності від їх вагомості впливу на фондовий ринок 
України. До першої групи відносяться макроеконо-
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Таблиця 1
Макроекономічні фактори впливу на фондовий ринок України*

Група Макроекономічний фактор Характеристика впливу макроекономічного фактору

І 1.1. Темпи росту ВВП 
України

Підвищення темпів росту ВВП країни, позитивно впливає на функціонування вітчиз-
няного фондового ринку та стимулює подальший розвиток ринку

1.2. Офіційна облікова 
ставка НБУ

При зростанні облікової ставки НБУ, індекси на фондовому ринку України як пра-
вило знижуються. Низька облікова ставка призводить до здешевлення національної 
валюти, збільшенню активності на вітчизняному фондовому ринку, відповідно під-
вищуються основні показники стану та розвитку ринку 

1.3.Дефіцит торговельного 
балансу 

Збільшення дефіциту торговельного балансу країни негативно впливає на процес 
функціонування фондового ринку України, відбувається зменшення основних по-
казників стану та фондових індексів країни

1.4.Дефіцит платіжного 
балансу 

При збільшенні дефіциту платіжного балансу показники стану та індекси фондового 
ринку України знижуються

1.5. Індекс інфляції в 
Україні 

Внаслідок зростання індексу інфляції зростає рівень фінансових ризиків, що не-
гативно впливає на стан та розвиток фондового ринку України

1.6. Рівень безробіття в 
Україні

Зростання рівня безробіття в країні призводить до зменшення заощаджень населен-
ня, що безперечно є негативним моментом у процесі функціонування фондового 
ринку України, адже призводить до зменшення частки заощаджень населення у цінні 
папери і супроводжується зменшенням капіталізації вітчизняного фондового ринку 

1.7. Грошова маса, агрегат 
М2

Зростання грошової маси, як правило супроводжується зниженням показників стану 
фондового ринку України

1.8. Реальний курс націо-
нальної валюти

При підвищенні реального курсу національної валюти, показники стану фондового 
ринку України як правило знижуються 

1.9. Розмір прямих та 
портфельних іноземних 
інвестицій 

Збільшення іноземних інвестиції, що потрапляють на фондовий ринок України 
безперечно позитивно впливають на функціонування ринку, адже призводять до під-
вищення показників стану та розвитку вітчизняного фондового ринку

1.10. Рівень оподаткування Зростання податкового тягаря, збільшення частки грошових ресурсів, що використо-
вуються державою, призводить до зменшення вільних грошових коштів, які є у роз-
порядженні недержавних компаній і населення, що, у свою чергу, негативно впливає 
на функціонування вітчизняного фондового ринку.

1.11. Розмір доходів на-
селення України

Збільшення доходів населення України може сприяти підвищенню частки заоща-
джень населення у цінні папери, що позитивно впливає на процес функціонування 
вітчизняного фондового ринку 

ІІ 2.1.Розмір роздрібних 
продажів

При зростанні розмірів продажів у країні, показники стану та розвитку фондового 
ринку України як правило підвищуються 

2.2.Обсяг промислових 
заказів

Збільшення обсягу промислових заказів, як правило супроводжується підвищенням 
показників стану вітчизняного фондового ринку

2.3.Індекс цін промислово-
го виробництва 

Зростання індексу цін промислового виробництва може призвести до зниження 
фондових індексів та як наслідок негативно вплинути на процес функціонування 
фондового ринку України

2.4.Рівень продуктивності 
праці 

Зростання рівня продуктивності праці в економіці країни підвищує доходи населення 
та може позитивно вплинути на процес функціонування фондового ринку України

ІІІ
3.1.Обсяг виробничих 
запасів

Збільшення обсягу виробничих запасів може призвести до незначного зниження 
фондових індексів, що у свою чергу може негативно вплинути на процес функціону-
вання фондового ринку України

3.2. Форвардні курси на-
ціональної валюти

Підвищення форвардних курсів національної валюти може призвести до незначного 
підвищення основних фондових індексів України

3.3.Обсяг промислового та 
житлового будівництва

Збільшення обсягу промислового та житлового будівництва може призвести до під-
вищення фондових індексів, та в цілому позитивно вплине на процес функціонуван-
ня фондового ринку України

3.4.Рівень депозитних 
ставок

Зростання рівня депозитних ставок, призведе до зменшення зацікавленості на-
селення у інструментах фондового ринку і може призвести до незначного зниження 
показників стану фондового ринку України 

3.5.Курси державних об-
лігацій

Підвищення курсів державних облігацій може призвести до загального підвищення 
капіталізації та обсягів торгів на фондовому ринку України

*Побудовано автором на основі джерел: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

мічні фактори з досить високим ступенем впливу на 
вітчизняний фондовий ринок. Їх вплив на фондовий 
ринок носить об’єктивний характер та не залежить від 
суб’єктивних оцінок експертів. До другої групи слід 
віднести макроекономічні фактори з меншим ступенем 
впливу. До третьої групи відносять макроекономічні 
фактори, що мають не значний вплив на фондовий ри-
нок України. 

Відповідно загальну сукупність макроекономічних 
(фундаментальних) факторів, за ступенем їх впливу на 
фондовий ринок України можливо узагальнити сформу-
вавши таблицю 1.

1.2. Тенденції світових фондових ринків. В умовах 
глобалізації, на фондовий ринок України впливають та 

визначають напрям подальшого розвитку тенденції сві-
тових фондових ринків. 

Загальні тенденції розвитку фондових риків світу як 
фактори впливу на фондовий ринок України, необхідно 
групувати за трьома основними ознаками: відповідно 
до історично сформованих напрямів розвитку, що не за-
лежать від короткострокових змін, але приймають різні 
зовнішні форми, адекватні конкретним історичним умо-
вам; відповідно до напрямів розвитку фондових ринків у 
цілому, що сформувалися на сучасному етапі; відповідно 
до напрямів розвитку, що відносяться до окремих частин 
фондових ринків. Згідно визначених ознак, тенденції 
розвитку фондових ринків країн світу важливо система-
тизувати за трьома основними групами:
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1. Історичні (закономірні) тенденції розвитку фондо-
вих ринків.

2. Загальноринкові тенденції розвитку фондових 
ринків.

3. Структурні тенденції розвитку фондових ринків.
Історичні або закономірні тенденції розвитку фон-

дових ринків необхідно визначати, як тенденції, що 
діють протягом тривалого історичного періоду часу та 
набувають характеру економічних законів, адже їх сут-
ність має довгостроковий характер. Історичні тенденції 
вже існують протягом довгострокового періоду часу і 
показують у якому напрямку змінюються короткостро-
кові тенденції. Під загальноринковими тенденціями 
розвитку фондових ринків слід розуміти короткостроко-
ві тенденції розвитку, що визначають напрями розвитку 
саме фондових ринків у цілому за останнє десятиліття 
розвитку. Тобто це тенденції, що сформовані всередині 
самого фондового ринку. У свою чергу, структурні тен-
денції розвитку фондових ринків відносяться до певних 
частин функціонування фондових ринків. Окремі струк-
турні частини (сегменти) фондових ринків розвивають-
ся нерівномірно і в деякій мірі відокремлено один від 
одного. Структурні тенденції є найбільш практичними 
та короткостроковими тенденціями розвитку сучасних 
фондових ринків. 

Необхідно зазначити, що між історичними, загаль-
норинковими та структурними тенденціями розвитку 
фондових ринків присутній тісний взаємозв’язок. Ко-
роткострокові тенденції розвитку фондових ринків (за-
гальноринкові та структурні) впливають на формування 
напряму розвитку історичних тенденцій. У свою чергу, 
саме історичні тенденції визначають загальний вектор 
направленості короткострокових тенденцій розвитку 
фондових ринків. Історія розвитку фондових ринків сві-
ту складає вже декілька століть. За цей час на ньому чітко 
проявилися наступні закономірності розвитку: цикліч-
ність розвитку фондових ринків, тенденція до постійного 
зростання розмірів фондового ринку, системний характер 
кризових явищ на фондових ринках, заміна матеріально-
го капіталу, капіталом у формі цінних паперів. 

2. Внутрішньоринкові фактори. Внутрішньоринок-
ві фактори – це ряд факторів які впливають на процес 
функціонування та безпосередньо взаємодіють з фондо-
вим ринком України. Обґрунтовано основні внутрішньо-
ринкові фактори.

2.1. Механізм регулювання фондового ринку України. 
В умовах становлення фондового ринку України, його не 
розвиненості та постійного виникнення кризових явищ, 
об’єктивним вагомим фактором, що впливає та визначає роз-
виток ринку є його регулювання з боку держави та інших 
суб’єктів ринку. Вплив механізму регулювання на фондовий 
ринок України полягає саме у збалансуванні, тобто виборі 
оптимальних форм та методів регулювання ринку у конкрет-
ний історичний проміжок часу, що забезпечать розвиток фон-
дового ринку в рамках економічних інтересів країни. 

2.2. Суб’єкти фондового ринку України. Безпосеред-
ній вплив на процес функціонування фондового ринку 

здійснюють саме суб’єкти ринку. До основних суб’єктів 
фондового ринку України слід віднести: організатори 
біржових торгів (фондові біржі); інвестори (інституційні, 
приватні, зарубіжні); емітенти (держава, підприємства, 
організації); спекулянти та інтернет-трейдери; інфра-
структурні інституції фондового ринку України (депози-
тарії, реєстратори, зберігачі). 

2.3. Електронні торговельні системи. Розвиток та 
широке використання електронних торговельних систем 
в цілому підвищує ліквідність фондового ринку Укра-
їни, шляхом залучення нових приватних інвесторів та 
спрощення їх доступу до вітчизняного ринку. Відповід-
но електронні торговельні системи виступають одним с 
основних факторів, що визначають подальший розвиток 
фондового ринку України.

2.4. Ступень розвитку фондового ринку України. По-
точний стан вітчизняного фондового ринку та визнання 
його міжнародними агентствами, як «граничного» фон-
дового ринку негативно впливає на імідж ринку, шляхом 
значного зменшення кількості потенційних іноземних 
інвесторів. Відповідно, нерозвиненість та ненадійність ві-
тчизняного фондового ринку виступає основним негатив-
ним фактором, що визначає подальший розвиток ринку. 

3. Фактори опосередкованого впливу. Фактори опосе-
редкованого впливу – це ряд факторів, що опосередковано, 
не прямо впливають на процес функціонування фондового 
ринку України та визначають напрями його розвитку. 

3.1. Фінансова політика держави (бюджетна, подат-
кова, грошово-кредитна, митна, боргова та інвестиційна 
політика). Завданням економічної політики держави є за-
безпечення економічного зростання в країні через меха-
нізм фінансового впливу на попит і пропозицію, спожи-
вання, заощадження та інвестиції. Відповідно фінансова 
політика, через свої складові опосередковано впливає на 
процес функціонування фондового ринку України.

3.2. Технологічний розвиток країни. Поява та широ-
ке використання телекомунікаційних мереж та Інтернету 
спрощує та забезпечує швидкий та надійний доступ, об-
робку та зберігання фондової інформації, а отже опосе-
редковано впливає на фондовий ринок України. 

3.3. Політична ситуація в Україні. Політична ситуація 
в Україні опосередковано впливає на функціонування ві-
тчизняного фондового ринку, шляхом створення оптиміс-
тичних або песимістичних настроїв серед вітчизняних та 
зарубіжних інвесторів.

3.4. Структура власності в Україні. Важливим факто-
ром, що опосередковано впливає на процес функціону-
вання вітчизняного фондового ринку є зміна частки акці-
онерних товариств в Україні. Зміна їх частки призводить 
до зміни кількості емітентів цінних паперів на фондово-
му рикну України.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, роз-
глянуті детермінанти, обґрунтування їх впливу на фондо-
вий ринок України та врахування наслідків, є важливим 
та необхідним аспектом, при визначенні подальшого роз-
витку вітчизняного фондового ринку як надійного меха-
нізму розподілу валового внутрішнього продукту країни. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЭКОНОМ-КЛАССА В РФ

Аннотация: Рассмотрены вопросы современного состояния рынка жилья экономического класса в Российской 
Федерации. Исследованы перспективы развития и его роль в экономике России. На основе проведенного анализа 
предложены рекомендации по увеличению объемов строительства жилья эконом-класса. 

Summary: Questions of a current state of the market of housing of economy class in the Russian Federation are 
considered. Prospects of development and its role in economy of Russia are investigated. On the basis of the carried-out 
analysis recommendations about increase in volumes of construction of housing of economy class are offered.

Постановка проблемы. Строительство доступного 
жилья в Российской Федерации является одним из наи-
более важных, динамично развивающихся сегментов 
рынка недвижимости и во многом определяет уровень 
развития общества и его производительных сил. Обеспе-
ченность населения жильем и его доступность влияют на 
уровень жизни, рождаемости, экономической культуры. 
Приобретение жилья в собственность – первоочередная 
потребность для каждой семьи, социальный приоритет 
общества. Реализация данной потребности граждан рас-
сматривается как важнейшая социально-политическая 
и экономическая проблема. Тема строительства жилья 
эконом-класса все более и более активно рассматривает-
ся на всех уровнях государственной власти Российской 
Федерации. Появляются новые про-
граммы и проекты ориентированные 
на конкретные регионы, призванные 
улучшить ситуацию со строитель-
ством доступного жилья. Девело-
перы понимают, что сегмент жилья 
эконом-класса является более при-
влекательным, спрос на такое жилье 
растет. Однако реализация подобных 
проектов сопровождается большими 
рисками, что увеличивает требования 
к инвесторам-застройщикам со сто-
роны государства.

Постановка задачи. Анализ те-
кущего состояния рынка жилья эко-
номического класса в Российской Фе-
дерации и перспективы его развития, 
как приоритетного направления госу-
дарственной политики.

Изложение основного матери-
ала исследования. Жилье эконом-
класса, как самостоятельный сег-
мент рынка жилья стал выделяться в  
2010 году с опубликованием приказа 
Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27 фев-
раля 2010 года № 79, где были опре-
делены технические характеристики. 

В настоящее время, в России пред-
принимаются попытки решить вопрос 
о развитии жилищного строительства 
эконом-класса и социального жилья. 
Все это будет зависеть от многих фак-
торов: от проекта, технологии строи-
тельства, себестоимости квадратного 
метра и стоимости земли. 

Для этих целей государственны-
ми органами власти были разрабо-
таны множество программ. Так по 

данным программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» общий объем ввода жилья в РФ 
должен к 2016году составлять 92000кв.м, а 60% (55200 
кв.м) будет составлять жилье эконом-класса (рис. 1). 

На рис. 1 показана доля возводимого жилья эконом-
класса в Российской Федерации. На рисунке видно, что на-
чиная с 2016 года планируется, что объем строящегося жи-
лья эконом-класса будет составлять 60%, в ближайшие годы 
планируется значительное увеличение данного показателя. 

Хочется отметить, что официальные статистические 
данные по жилью эконом-класса появляются только за 
2012 год. Ранее данный сегмент рынка жилой недвижи-
мости не выделялся.

Рис. 1. Основные тенденции развития рынка жилья  
эконом-класса в РФ за 2010-2020 гг. 

Рис. 2. Тенденции развития рынка жилья эконом-класса в РФ за 2013 год
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Плановые показатели по жилью эконом-клас-
са в 2012 г. увеличились на 1,9% и составили 46,9%  
(30,58 тыс. кв. м) от общего объема ввода жилья. Это 
связано с тем, что в 2012году активно велось индиви-
дуальное жилищное строительство, которое и состави-
ло основную долю жилья эконом-класса. В настоящее 
время данный сегмент строительной отрасли замедлил 
темпы развития в следствии чего, по данным за октябрь 
2013года, мы и наблюдает значительное сокращение объ-
емы строительства жилья эконом-класса. (рис. 2). 

Как видно на рис. 2 в 2013 году в России планирова-
лось построить 71 000 кв.м жилья, но на конец года данный 
показатель выполнен только на 75,97% (53942,93кв.м), а 
по жилью эконом-класса только на 37,54% (20251,91 кв.м), 
что на 57,86% меньше запланированного в Госпрограмме. 

В течении года, так же произошли изменения в доле 
строительства жилья эконом-класса Федеральных окру-
гов относительно всей территории России (рис. 3). Так 
в июле на Центральный Федеральный округ (ЦФО) при-
ходилось 23% от общего ввода жилья эконом-класса, а к 

ноябрю этот показатель сократился до 21%. Отрицатель-
ные изменения коснулись и Дальневосточный Федераль-
ный округ (ДФО), а увеличения произошли в Приволж-
ском Федеральном округе (ПФО) и Северо-Кавказском 
(СКФО). Рейтинг Федеральных округов по вводу жилья 
экономического класса представлен на рис. 4.

В течении года, так же произошли изменения в доле 
строительства жилья эконом-класса Федеральных окру-
гов относительно всей территории России. Так в июле на 
Центральный Федеральный округ (ЦФО) приходилось 
23% от общего ввода жилья эконом-класса, а к ноябрю 
этот показатель сократился до 21%. Отрицательные изме-
нения коснулись и Дальневосточный Федеральный округ 
(ДФО), а увеличения произошли в Приволжском Феде-
ральном округе (ПФО) и Северо-Кавказском (СКФО).

Произведем анализ строительства жилья экономиче-
ского класса в РФ по Федеральным округам (рис. 5, рис. 6). 

На рис. 5 представлено изменение ввода жилья по 
месяцам 2013 года, на рис 6 показан цепной индекс роста 
объема строительства по стандартам эконом-класса по 

Федеральным округам. Как видно, 
что наибольшие колебания присущи 
ЦФО. В августе там было введено 
наименьший объем жилья эконом-
класса, однако в сентябре объемы 
резко увеличились.

ДФО присуще самое равномер-
ное введение строительства данного 
сегмента рынка недвижимости, но и 
самые минимальные объемы строи-
тельства. Наибольших показателей в 
данной области добились Централь-
ный, Приволжский и Сибирский Фе-
деральные округа (СФО). 

Развитие жилищного фонда соци-
ального использования, обеспечение 
условий для жилищного строитель-
ства должны опираться на новые фор-
мы и механизмы улучшения жилищ-
ных условий жителей. В долгосрочной 
перспективе необходимо удовлетво-
рять жилищные потребности населе-
ния без привлечения значительных 
объемов бюджетных средств.

По мнению автора, этих целей 
можно добиться за счет комплекс-
ной застройки территории жильем 
эконом-класса с оптимальными па-
раметрами государственно-частного 
партнерства при реализации таких 
проектов. Но есть целый ряд про-
блем, без решения которых строи-
тельство не сможет развиваться в 
данной области. Главное – это стои-
мость квадратного метра жилья в на-
стоящее время не доступна среднему 
классу населения и намного превы-
шает стоимость, определенную для 
жилья экономического класса.

На рис. 7 представлен график 
изменения стоимости квадратного 
метра жилья на первичном и вторич-
ном рынках недвижимости, а так же 
показатель средней рыночной стои-
мости, устанавливаемый Министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. 

 Данный показатель устанавли-
вается каждый квартал для каждого 

Рис. 3. Ввод жилья по стандартам эконом-класса  
в относительных показателях по Федеральным округам

Рис. 4. Рейтинг Федеральных округов по объемам возводимого жилья  
по стандартам эконом-класса за 2013 год

Рис. 5. Ввод жилья по стандартам эконом-класса  
в абсолютных показателях по Федеральным округам

Рис. 6. Цепной индекс роста объема строительства по стандартам  
эконом-класса по Федеральным округам
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региона и применяется для расчета 
размеров безвозмездных субсидий 
для приобретения или строительства 
жилых помещений гражданами за 
счет средств федерального бюдже-
та. По мнению многих экспертов и 
специалистов этот показатель и при-
нимается как стоимость жилья эконо-
мического класса.

Как видно на рис. 7 стоимость 
жилья эконом-класса гораздо ниже, 
чем стоимость жилья на рынке не-
движимости [6]. Однако прослежи-
вается положительная тенденция 
изменения стоимости жилья эконом-
класса на конец года она увеличи-
лась на 4,7%, а стоимость на первич-
ном рынке на 2,5%, на вторичном на 
3,9%. Изменения стоимости на жи-
лье по Федеральным округам пред-
ставлена на рис. 8. Самая большая 
стоимость жилья присуща ДФО и 
СЗФО, а самая наименьшая СКФО. 
В этих округах строительство жилья 
эконом-класса ведется самыми мед-
ленными темпами. В ПФО наблюда-
ется наибольший разброс в стоимо-
сти жилья. 

 Выводы. Из выше проведенного 
анализа строительства жилья эконом-
класса посредством комплексной за-
стройки можно сказать, что: 

– строительство жилья эконом-
класса не выгодно инвестору-за-
стройщику так, как стоимость намно-
го меньше рыночной стоимости; 

– рентабельность проектов комплексного освоения 
территории жильем эконом-класса очень мала; 

– строительство инженерных коммуникаций, дорог, 
школ, детских садов, больниц и других объектов инфра-
структуры является также очень дорогостоящим, а в свя-
зи с низкой стоимостью квадратного метра не выгодно, 
что ведет к низкому уровню инвестиционной привлека-
тельности проектов данного типа;

– данный сегмент рынка недвижимости является мо-
лодым;

– ввод жилья эконом-класса выполняется не равно-
мерно в течении года, это связано с влиянием экономики 
на рынок недвижимости, особенно на рынок жилья эко-
ном-класса. Этот сегмент рынка не может развиваться 
без поддержки бюджетов всех уровней власти, а так же 
бизнес структур.

Для решения этой проблемы необходимо полнее ис-
пользовать возможности, принципы и приемы государ-
ственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Доступность жилья эконом-класса в нашей стране для 
30–40% населения может быть достигнута только с помо-
щью дальнейшего снижения его стоимости для продажи, 
а также поддержки государством отдельных категорий 
граждан. Все это возможно, по мнению, автора при эффек-
тивном управлении инвестиционной стоимостью земель-
ных участков под комплексную застройку территории жи-
льем экономического класса с определением оптимальных 
параметров государственно-частного партнерства в реали-
зации данных инвестиционно-строительных проектов.

Важную роль в управлении инвестиционной стоимо-
стью могли бы сыграть территориальные подразделения 
Фонда РЖС [4], формирование которых началось в конце 
2010 года. По мнению многих экспертов на них можно 
возложить действия направленные на сокращение сроков 
строительства жилья, особенно в части проведения со-
гласований проектов строительства и снижения себесто-
имости строительства жилья за счет минимизации затрат 
на приобретение прав на земельный участок, подключе-
ний к основным инженерным коммуникациям.

Рис. 7. Анализ изменения стоимости квадратного метра жилья в РФ

Рис. 8. Изменение стоимости квадратного метра жилья  
по Федеральным округам РФ
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УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ 

Анотація: Розглянуто проблеми заснування та фінансової підтримки стартапів, проаналізовано підходи до 
оцінювання ефективності інвестицій у розвиток даних структур та завдання трансформування їх потенціалу при 
збільшенні масштабів діяльності.

Аннотация: Рассмотрено проблемы основания и финансовой поддержки стартапов, проанализированы подходы 
к оценке эффективности инвестиций в развитие данных структур и задачи трансформации их потенциала при увели-
чении масштабов деятельности.

Summary: The problems of the base and financial support for start-ups are discussed; approaches to assessing the 
investment effectiveness in the development of these structures and the tasks of transformation of their potential by increasing 
the scales of activity are analyzed. 

Постановка проблеми. Для переходу на інновацій-
ний тип розвитку економіки важливо створити сприятли-
ве середовище для сприйняття інновацій, усунути бар’єри 
на шляху втілення нових ідей та управлінських рішень, 
забезпечити умови для припливу інвестицій у розвиток 
економіки. Вирішення даних завдань передбачає акти-
візацію діяльності кластерів, технологічних і наукових 
парків, технополісів, а також локальних структур: біз-
нес-інкубаторів, стартапів, спін-оффів, спін-аутів та ін.,  
які можуть входити до складу та координувати свою ді-
яльність з більш потужними об’єднаннями. Можливість 
вибору різних шляхів розвитку ставить перед наукою 
та бізнесом завдання концентрації зусиль на найбільш 
ефективних варіантах реалізації інновацій, одним із 
яких є створення стартапів. Однак на практиці при не-
достатньому обґрунтуванні ефективності інноваційних 
проектів інвестиції в їх реалізацію не забезпечують на-
лежної віддачі. Все це вимагає розробки нових підходів 
до залучення інвестицій у стартапи, створення умов для 
трансферу знань і технологій та забезпечення успішної 
реалізації проектів розвитку. 

Проблеми розвитку та ефективності діяльності 
стартапів досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені 
С. Бланк, К. Веннберг, Й. Віклунд, Б. Дорф, Ю. Пігнер, 
М. Райт, Е. Ріс, О. Романовський, Л. Федулова, С. Холм, 
П. Цибульов, Н. Чухрай. Однак у їх працях недостатньо 
висвітлено науково-практичні аспекти взаємодії сторін-
учасниць інноваційного процесу і перспективи ство-
рення умов для реалізації нових ідей в конкурентному 
середовищі. Немає також єдиної думки стосовно транс-
формування наукового потенціалу з метою пришвидшен-
ня процесів трансферу технологій.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
проблем створення і функціонування стартапів в Україні 
для активізації інноваційної діяльності. Для цього важ-
ливо розробити методичні підходи до обґрунтованого ви-
бору варіантів нових управлінських ідей та інноваційних 
проектів, які сприятимуть перспективному розвитку нау-
ки, бізнесу й економіки й створити ефективний механізм 
підтримки оригінальних перспективних бізнес-ідей. Ви-
конання даних завдань передбачає вивчення передового 
зарубіжного досвіду та адаптування кращих моделей до 
особливостей вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
стартапом (англ. startup, startup company) розуміють мо-
лоду компанію на початковому етапі розвитку. Головна 
відмінна риса стартапу полягає у наявності нової оригі-
нальної ідеї для бізнесу. Серед основних стадій розви-
тку стартапів розрізняють: посівну стадію (seed stage), 
стадію запуску (startup stage), стадію зростання (growth 

stage), стадію розширення (expansion stage) і стадію «ви-
ходу» (exit stage). За умов успішного розвитку стартап 
може перетворитися у велику компанію.

Державної підтримки потребують як стартапи, так і 
малий бізнес. Проте їх потреби є якісно різними. Тому 
слід враховувати особливості даних видів діяльності. 
Для цього важливо виокремити їх ознаки. Поділ ново-
створених підприємств на представників малого бізне-
су та стартапи за сучасних умов відбувається насампе-
ред за якісними ознаками, до яких відносять швидкість 
розвитку (часто потенційну), інноваційність (а отже й 
більші ризики), прозорість капіталу і його структури, зо-
рієнтованість на експорт продукції та/чи послуг за межі 
регіону (країни). Стартап порівняно із малим підприєм-
ством зорієнтований на здобуття конкурентних переваг 
за рахунок застосування нових рішень та технологій, що 
пов’язане з більшим ризиком. 

Для сприяння процесам переходу на інноваційну мо-
дель розвитку економіки першочергова увага повинна 
приділятися підтримці стартапів з огляду на перспек-
тивність їх діяльності. Проте, як зазначає С. Бланк, уряд 
зазвичай стає перепоною на шляху до інновацій, так як 
часто ухиляється від розробки інвестиційних пріорите-
тів, а державні чиновники не спроможні приймати швид-
кі ефективні рішення, які б давали сигнал венчурному 
бізнесу про вкладення інвестицій в стартапи конкретних 
галузей економіки [1, с. 116].

З метою розмежування стартапів і малого бізнесу 
фахівці Kauffman Foundation рекомендують розглядати 
стартап як бізнес із глобальними можливостями, з оче-
видними конкурентними перевагами та високим потен-
ціалом зростання, в основу якого покладені нові бізнес-
моделі на відміну від звичайних малих підприємств, які 
працюють на традиційних ринках з використанням іс-
нуючих бізнес-моделей. Основні відмінності між цими 
формами ведення бізнесу показано у табл. 1.

Конкурентні переваги стартапів над великими під-
приємствами полягають у їх гнучкості, мобільності, 
швидкості прийняття рішень. Інновації, на основі яких 
будують свій бізнес стартапи, можуть бути як глобаль-
ними (світового рівня), так і локальними (в окремо узятій 
країні чи регіоні). Зі стартапів утворились такі всесвіт-
ньовідомі компанії як Hewlett-Packard, Microsoft, Apple 
Computer inc., Google, а також соцмережі Facebook, 
Twitter, «Вконтакте» та ін. Саме зі стартапу почався роз-
виток Силіконової Долини. 

Стартапи у багатьох випадках не мають прив’язки до 
місць попереднього базування і є вигідними для прийма-
ючих країн за рахунок створених ними нових робочих 
місць, кількість яких тільки в ЄС вимірюється десятками 
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тисяч на рік. Результати діяльності стартапів стають до-
ступними споживачу набагато швидше, ніж це має місце 
у загальному випадку. 

Таблиця 1
Відмінності між стартапами та малим бізнесом* 

Підприємства малого 
бізнесу

Стартапи (підприємства 
інноваційного типу)

Зосередження на вирішенні 
завдань місцевого та регіо-
нального рівня

Зосередження на глобально-
му ринку

Інновації не є необхідними 
для розвитку і здобуття 
конкурентних переваг

В основі розвитку лежать 
інновації (процесні, техно-
логічні) та/чи оригінальна 
бізнес-модель 

Робочі місця локального 
типу (стаціонарні), пере-
важно у сфері послуг

Робота на «експорт», яка 
може виконуватися у вірту-
альному просторі

Підприємства з невеликою 
часткою залученого капіта-
лу або сімейні підприємства

Різноманітні форми 
володіння, зорієнтовані на 
широке залучення капіталу 
із зовнішніх джерел

Лінійна швидкість зростан-
ня з переважно постійним 
характером віддачі ресурсів 

Нелінійні залежності і 
значний часовий лаг між 
вкладеннями у розвиток та 
їх віддачею 

*складено автором з використанням [2]

Багато країн пропонують для підприємців-новаторів 
особливо вигідні умови для початку своєї справи. За да-
ними сайту «Habrahabr», в Чилі не потрібно шукати гро-
ші на стартап – при наявності хорошої ідеї їх видає уряд 
країни. А у Великобританії, Канаді та ряді інших країн 
активно працюють спеціальні фонди фінансування стар-
тапів. Створене урядом Ірландії агентство «Enterprise 
Ireland» з річним бюджетом 440 млн.євро реалізує про-
мислову політику країни і підтримує весь цикл розвитку 
стартапів [3]. 

Агентство підтримує екосистеми стартапів в Ірлан-
дії, де діє 14 стартап-інкубаторів, здійснюються профіль-
ні заходи з підтримки стартап-ком’юніті через менторів, 
бізнес-тренерів і експертів в області стартапів шляхом їх 
запрошення на конференції і надання консультаційних 
послуг. Частиною стартап-спільноти в Ірландії стали 
мультинаціональні компанії Facebook, Twitter, LinkedIn, 
які підтримують нормальну роботу даної екосистеми. 
Агентство серйозно займається проблемами інвестицій-
ного супроводу, безпосередньо фінансуючи ірландські 
стартапи у процесі їх розвитку. Основна увага звертаєть-
ся на компанії, які розвивають технології, здатні конку-
рувати на глобальному ринку і вирости, як мінімум, до  
10 повноцінно задіяних співробітників та 1 мільйона 
євро прибутку протягом 2-3 років. За рік агентство вкладає 
інвестиції більш як у 100 стартапів, які покривають поло-
вину існуючих потреб стартапу, а решту коштів залучають 
за рахунок інших інвесторів. Найчастіше співінвесторами 
виступають бізнес-ангели, seed-фонди або венчурні капі-
талісти. Середній розмір seed-інвестиції для стартапу в 
Ірландії коливається в межах 250-400 тис. євро.

Цікавою і повчальною є також історія розвитку тех-
нопарків та стартапів у Швеції, що дозволило на практи-
ці втілити в життя концепцію «потрійної спіралі» взаємо-
дії університетів, держави і бізнесу [4].

У 1983 році команда молодих вчених з університету 
Лунда на чолі з С.Холмом запропонувала побудувати в 
місті перший у Скандинавії технопарк (у світі зараз діє 
понад три тисячі технопарків, а тоді їх було всього вісім). 
За 28 років, що минули з дня його відкриття, тут створе-
но понад 10 тис. робочих місць, розміщено 280 компаній, 

які реалізують проекти у сфері ІКТ, фармацевтики, біо-
технологій і «зелених» технологій. Через три роки після 
створення тут виживає більше 80% наукоємних стартапів 
(в середньому по Західній Європі 60%). В Ідеоні вдалося 
створити стійку й ефективну систему управління (в ке-
руючої компанії працює всього 12 співробітників, так як 
багато функцій передано на аутсорсинг). 

Сьогодні шведські університети отримують бюджет-
не фінансування на навчання студентів, проведення до-
сліджень та розповсюдження знань шляхом їх комерціалі-
зації. Комерціалізацію університетських розробок значно 
полегшує шведське законодавство, яке передбачає, що 
створена на бюджетні кошти інтелектуальна власність 
повністю належить досліднику, а не університету чи дер-
жаві. Обсяги фінансування університету з держбюджету 
безпосередньо залежать від кількості виведених ним на 
ринок розробок. Університет Лунда створив власну сис-
тему комерціалізації розробок, що включає в себе офіс 
трансферу технологій, структури, що надають консуль-
тативну підтримку проектам стартапів, а також власний 
бізнес-інкубатор. Окрім двох бізнес-інкубаторів, створе-
них самим технопарком, – Ideon Innovation і спеціалізова-
ного інкубатора для проектів в галузі біотехнологій Ideon 
Bioincubator – в структурі технопарку також працює сту-
дентський бізнес-інкубатор VentureLab, який фінансуєть-
ся університетом. Для відкриття бізнесу команда проекту 
може звернутися за умовно-поворотним кредитом, який 
виділяє державне агентство підтримки інноваційного 
підприємництва. Якщо стартап долає труднощі росту, 
то він повертає кредит з невеликими відсотками,якщо 
ж зазнає невдачі і ліквідується, то не повертає нічого. 
Результати свідчать про доцільність даного механізму 
підтримки, так як кредити повернули понад 80% старта-
пів. Компанії, що вийшли на стадію зростання, можуть 
претендувати на інвестиції з державного інвестиційного 
фонду. Складна мережа інститутів підтримки інновацій-
ної екосистеми ніким не координується згори і при цьому 
працює як злагоджений механізм. 

Наприкінці 2012 р. дослідницька група «Startup 
Genome» разом із телекомунікаційною компанією 
«Telefonica Digital» опублікували звіт про сприятли-
вість середовища функціонування стартапів у різних 
частинах світу. Для його підготовки було зібрано дані 
про більш ніж 50 тис. стартапів по всьому світу через 
Startup Compass і проведені інтерв’ю з підприємцями та 
інвесторами. При складанні рейтингу центрів стартапів 
використовувалося 50 змінних для визначення 8 підін-
дексів: Startup-результат, фінансування, рівень виконан-
ня, талант, інфраструктурна підтримка, підприємницьке 
мислення, тенденції розвитку трендів, диференціація 
екосистем. У результаті було отримано 20 найкращих 
місць для заснування стартапів: 1) Силіконова Долина; 
2) Тель-Авів; 3) Лос-Анжелес; 4) Сіетл; 5) Нью-Йорк;  
6) Бостон; 7) Лондон; 8) Торонто; 9) Ванкувер; 10) Чі-
каго; 11) Париж; 12) Сідней; 13) Сан-Пауло; 14)Москва;  
15) Берлін; 16) Ватерлоо (Канада); 17) Сінгапур; 18) 
Мельбурн; 19)Бангалор; 20) Сантьяго [5].

Україна поки що значно відстає у процесах іннова-
ційного розвитку та у підтримці діяльності стартапів. 
Це пов’язане із незадовільним станом інноваційної інф-
раструктури, відсутністю дієвих механізмів підтрим-
ки інноваційного підприємництва, зокрема, процесів 
трансферу знань і технологій. Вимагає більшої уваги 
нормативно-правове регулювання механізмів трансфе-
ру технологій, забезпечення захисту прав винахідників 
та інвесторів, порядок оформлення угод щодо передачі 
технологій і фінансування створення високих техноло-
гій, формування кластерної моделі управління науково-
технологічним розвитком. У США особливий наголос 
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роблять на перших трьох етапах структури трансферу: 
інвестування, НДДКР і право на інтелектуальну влас-
ність. Маючи права власності, виконавці можуть ко-
мерціалізувати результати своїх НДДКР і отримати 
економічну вигоду. Метою законодавчих актів у царині 
трансферу технологій (включно із законом Бея-Доула) 
є надання можливостей усім учасникам інноваційного 
процесу комерціалізувати винаходи, що фінансуються з 
урядом. Комерціалізацією технологій повинні займатися 
працівники відділів із ліцензування і трансферу техноло-
гій і зв’язків з промисловістю університетів, які повинні 
надавати інформацію про існуючі розробки науковцям 
та компаніям, аналізувати хід виконання НДДКР. У ході 
комерціалізації акцент має робитися на створенні нових 
малих підприємств і робочих місць, а не на отримання 
роялті від патентно-ліцензійної діяльності [6].

Порівняльний аналіз ефективності університетських 
та корпоративних стартапів К.Веннбергом та його швед-
ськими колегами показав, що більш конкурентоспромож-
ними є останні, які швидше нарощують обсяги продажів 
і кількість робочих місць. Під сумнів також поставлено 
економічну ефективність Центрів трансферів технологій 
при університетах. На думку вчених, цей трансфер відбу-
вається набагато ширше і успішніше сам по собі за умов 
створення відповідного бізнес-середовища та стимулю-
вання цього процесу [7].

В Україні комерціалізація результатів НДДКР відбу-
вається незадовільно, що знижує ефективність викорис-
тання ресурсів та конкурентоспроможність економіки. 
На процес комерціалізації інновацій негативний вплив 
справляє недосконалість вітчизняної інноваційної інф-
раструктури. Уряд не дозволяє науці створювати малі 
інноваційні підприємства, побоюючись нецільового ви-
користання коштів. Оренда приміщень є надто дорогою. 
До основних п’яти груп бар’єрів, що існують на шляху 
комерціалізації результатів наукових досліджень в Украї-
ні, оцінених за п’ятибальною шкалою було віднесено [8]:

– недостатню компетентність суб’єктів інноваційної 
діяльності (3,68±0,84); 

– недостатнє фінансування інноваційної діяльності 
(3,67±0,71); 

– недоліки нормативно-правової бази інноваційної 
діяльності (3,52±0,87); 

– відсутність ефективної інноваційної інфраструкту-
ри (3,39±1,00); 

– неефективний інноваційний менеджмент 
(3,31±1,01). 

Відсутні діалог та взаємна довіра учасників інно-
ваційного процесу, зокрема, вчених та підприємців, які 

по різному сприймають цілі досліджень і призначення 
НДДКР. Вчені зазвичай відстоюють своє право займатися 
наукою і не втручатися в бізнес-процеси, інвестори ж на-
полягають на готовності вкладати кошти тільки у ті роз-
робки, які можуть знайти застосування на ринку. 

Процес комерціалізації результатів наукових до-
сліджень може бути успішним за умов налагодження 
співпраці з промисловістю як шляхом передачі знань 
(інтелектуальної власності), так і в результаті створення 
стартапів. 

З метою створення умов для розвитку стартапів про-
понується створити новий механізм взаємодії учасників 
інноваційного процесу (табл. 2).

Таблиця 2
Елементи механізму підтримки розвитку стартапів*

Учасники Джерела Середовище 
(екосистема)

Держава Інвестиції, пільги Соціальні й бізнес-
комунікації, транс-
фер знань і техно-
логій, конкуренція і 
взаємодія, контроль 
і взаємодопомога

Наука Ідеї та розробки, 
ліцензії

Бізнес Інвестиції, спільні дії
Громада 
(споживачі) Краудсорсинг

* – розроблено автором

Отже для формування сприятливих умов для ефек-
тивної діяльності стартапів слід налагодити належну 
мотивацію всіх учасників інноваційного процесу, що за-
безпечить їх продуктивні комунікації між собою з метою 
досягнення поставлених цілей розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. У стат-
ті на основі аналізу умов розвитку та ефективності 
діяльності стартапів виявлено основні чинники, що 
гальмують процес інноваційного розвитку економіки. 
Досліджено сутність відмінностей між малим бізне-
сом і новими інноваційними підприємствами. Про-
аналізовано конкурентні переваги стартапів у сучасній 
економіці та приклади створення успішних екосистем 
їхньої підтримки. Виявлено основні бар’єри на шляху 
своєчасної комерціалізації інновацій в Україні та шля-
хи їх усунення. З метою створення умов для розвитку 
стартапів запропоновано елементи механізму підтрим-
ки їх діяльності, які мають забезпечити продуктивні 
комунікації учасників інноваційного процесу. Подаль-
ші дослідження мають виявити конкретні можливості 
розкриття інноваційного потенціалу стартапів і його 
ефективного використання.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ  
РОЗВИТКУ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ВРХ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація: Досліджено теоретичну основу інвестування польового кормовиробництва та сформовано його 
особливості розвитку для ВРХ в сільськогосподарських підприємствах.

Аннотация: Исследована теоретическая основа инвестирования полевого кормопроизводства и сформировано 
его особенности развития для КРС в сельскохозяйственных предприятиях.

Summary: The theoretical basis of investing field forage production and formed its features for the development of cattle 
in farms.

Постановка проблеми. Вагомий теоретичний 
внесок з питань інвестиційного забезпечення розви-
тку економіки а в аграрному секторі – В. Г. Андрійчук,  
О. І. Гуторов, М. Я. Дем’яненко, С. М. Кваша, М. І. Кі-
сіль, М. Ю. Коденська, М. М. Кропивко, Є. О. Ланченко, 
В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ролінський, П. Т. Саблук,  
О. М. Шестопаль та інші. Проте теоретичні та методичні 
аспекти та особливості інвестування польового кормо-
виробництва для для ВРХ в сільськогосподарських під-
приємствах не досліждені, що зумовило тематику дослі-
дження, а також виділення окремої групи інвестицій, що 
має ряд характерних особливостей, а також важливе зна-
чення інвестиційного розвитку даного напрямку. 

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформувати завдання досліждення, яке полягає в об-
грунтувані та виділенні окремої групи інвестицій у поль-
ве кормовиробництво за рядом характерних тенденцій 
галузі, а також фактори,які впливають на цей розвиток.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Інвестиційний процес 
у кожній галузі має свої характерні 
особливості, що визначаються ста-
ном галузевих ресурсів – виробни-
чих, трудових, фінансових, а також 
тенденціями розвитку галузі, її ризи-
ковістю тощо. 

До особливостей розвитку ін-
вестиційних процесів у польовому 
кормовиробницті для ВРХ в сільсько-
господарських підприємствах, можна 
віднести наступне: 

– залежність виробництва від 
природно-кліматичних умов;

– використання у виробничому 
процесі біологічних активів – рослин 
і тварин, землі; 

– недосконалий рівень організа-
ції менеджменту інвестиційних про-
цесів; 

– значно вищі, в порівнянні з ін-
шими галузями, виробничо-фінансо-
ві ризики [1, с. 1].

Залежність від природно-кліма-
тичних умов, а відтак і високі ризики 
інвестування в галузі тваринництва, 
перш за все, пов’язані саме із забез-
печенням сільськогосподарських 
тварин кормами. Адже у випадку не-
сприятливих погодних умов зростає 
ризик виникнення дефіциту кормів, 

зростання цін на них тощо. Ризиковість інвестиційних 
проектів у тваринництві значною мірою пов’язана з кор-
мовиробництвом та кормозабезпеченням. Тому одним з 
найбільш впливових чинників інвестиційного розвитку 
кормовиробництва для молочного скотарства стає, поряд 
з іншими факторами, державна підтримка. 

В цілому, усі чинники інвестиційного розвитку кор-
мовиробництва в умовах ринку можна поділити на дві 
основні групи: 

– ринкові (економічні); 
– неринкові (неекономічні).
Кожна з цих груп включає в себе значну кількість 

інших чинників, що в загальній своїй сукупності скла-
дають єдину систему факторів інвестиційного розвитку 
кормовиробництва (рис. 1).

Досить суттєвий вплив на інвестиційну привабливість, 
обсяги залучення інвестицій та їх ефективність у галузі 
кормовиробництва мають неекономічні (неринкові) фак-

Рис. 1. Чинники інвестиційного розвитку кормовиробництва
Джерело: побудовано автором 

ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  КОРМОВИРОБНИЦТВА
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тори, які включають в себе регіонально-кліматичні умови 
та ґрунтові чинники (стан грунту та його орного шару). 

Усі ринкові (економічні) фактори інвестиційного роз-
витку кормовиробництва можна поділити на дві групи:

1) макроекономічні (зовнішні) фактори;
2) мікроекономічні (внутрішні) фактори.
Серед зовнішніх факторів макросередовища, що 

впливають на інвестиційний розвиток кормовиробництва 
в Україні, можна виділити наступні: 

– стан законодавчого врегулювання питань щодо 
ринку кормів та розвитку тваринництва, формування іпо-
теки землі, випуску та обігу цінних іпотечних паперів; 

– нормативно-правове регулювання проблеми пари-
тетності цін між ресурсами, що використовуються в га-
лузі кормовиробництва та цінами на корми (а в кінцевому 
результаті – цінами на продукцію тваринництва); 

– рівень державної підтримки кормовиробництва в 
цілому та зокрема стимулювання державою інвестицій у 
галузь; 

– рівень податкового навантаження, яке значно впливає 
на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств;

– стан розвитку тваринництва (фактор попиту на 
корми);

– рівень розвитку ринку кормів (фактор попиту) тощо. 
Макроекономічні фактори інвестиційного розвитку 

кормовиробництва у значній мірі такі ж, як і в сільському 
господарстві загалом. При цьому важливим зовнішнім 
фактором, що викликає проблеми розвитку галузі, є рі-
вень паритетності цін між ресурсами, що використову-
ються в кормовиробництві, та ціною на корми. 

В умовах ринкових відносин важливим чинником по-
єднання інтересів рослинництва і тваринництва, переду-
сім у частині виробництва кормів та поголів’я худоби, є 
дотримання послідовності економічних перетворень – це 
пов’язано з необхідністю поетапного забезпечення струк-
турної перебудови діючої системи тваринництва та сис-
теми кормовиробництва, науково обґрунтованого норму-
ванням виробничого потенціалу в зазначених галузях з 
одночасним кадровим та інформаційно-консультаційним 
забезпеченням, зі створенням умов поступової адаптації 
товаровиробників до ринкових умов господарювання.

При цьому основним ринкоутворюючим чинником 
розвитку кормової бази має бути місцева, регіональна 
та загальнодержавна потреба в продукції тваринництва, 
включаючи можливості її експорту. Кормова база, як і 
поголів’я худоби, в основному повинні формуватись під 
впливом ринку, який у свою чергу розвивається за зако-
ном попиту та пропозиції, а також цінової кон’єктури та 
конкурентоспроможності, тобто на основі саморегулю-
вання, але при постійній підтримці держави. 

Серед внутрішніх (мікроекономічних) факторів ін-
вестиційного розвитку кормовиробництва можна виділи-
ти наступні групи чинників:

1) організаційні (система організації кормовиробни-
цтва, селекційні фактори, агротехнічні чинники);

2) ресурсні (забезпеченість ресурсами: основними 
засобами в тому числі земельними ресурсами, фінансо-
вими ресурсами, трудовими ресурсами, науково-техніч-
ними ресурсами);

3) управлінсько-маркетингові (стан маркетингової 
діяльності в сільськогосподарських підприємствах, стан 
інвестиційного менеджменту). 

Вся сукупність цих факторів у своїй єдності та 
взаємозв’язку визначають ефективність кормовиробни-
цтва і перспективи його подальшого інвестиційного роз-
витку як окремої галузі сільського господарства.

До основних характерних особливостей інвестицій 
у кормовиробництво, перш за все, відносяться об’єкти 
інвестицій.

Виходячи з галузевих особливостей, капітальні ви-
трати у кормовиробництво слід включати до класифікації 
об’єктів інвестування такими двома групами, як вкладен-
ня у земельний капітал і майновий капітал.

До земельних ресурсів, що є об’єктом інвестування у 
кормовиробництві, слід відносити: 

– ріллю, що використовується під посіви кормових 
культур;

– пасовища;
– сіножаті. 
Вказані земельні ресурси утворюють кормову площу 

як об’єкт інвестицій у кормовиробництво для молочного 
скотарства. Розрізняють декілька типів зеленого конве-
єру, які складаються тільки з природних пасовищ, тіль-
ки із сіяних кормових культур у поєднанні природними 
кормовими угіддями і сіяних на орних землях кормових 
культур. Найбільш поширеним є останній тип [2, с. 3].

На сучасному етапі в українських фермерів, щодо 
земельних ресурсів, достатньо умов для здійснення їх 
діяльності. Нормативно-правова база також розроблена. 
Способом придбання сільгоспземель для створення сіль-
ськогосподарських підприємств є оренда, зокрема довго-
строкова (до 50 років). Витрати на оренду землі в інвес-
тиційних проектах по створенню сільськогосподарських 
підприємств відносяться не до капітальних вкладень, а 
до поточних (щорічних) витрат.

Слід підкреслити, що особливо важливою у земель-
ному капіталі є його якісна складова. Здатність землі 
відтворювати продукт залежно від родючості є найваж-
ливішим чинником, що впливає на ефективність кормо-
виробництва в цілому. Проте інтенсивне використання 
землі може призвести до зниження родючості. Тому 
запорукою успіху є проведення заходів щодо її підви-
щення [1, с. 2]. Суттєвою складовою поточних витрат на 
кормовиробництво в інвестиційних проектах створення 
молочних сільськогосподарських підприємств будуть 
витрати на поліпшення земель, зокрема на придбання 
та внесення добрив.

Характеризуючи майнові об’єкти інвестування, з їх 
складу доцільно виділяти такі групи:

– будівлі та споруди; 
– технічні засоби (сільськогосподарська техніка, ма-

шини та обладнання);
– біологічні активи;
– інше. 
Основний майновий капітал кормовиробництва зна-

чною мірою уречевлений у будівлях і спорудах. Це сі-
носховища, кормосховища, силососховища тощо. Для за-
безпечення сільськогосподарських підприємств кормами 
особливу роль відіграють спеціалізовані споруди для си-
лосування та сінажування. Так, якщо під зберігання сіна 
чи комбікормів може бути відведено майже будь-який 
сарай, то для виготовлення та зберігання силосу і сінажу 
необхідні спеціальні споруди – силосно-сінажні бурти, 
башти, траншеї тощо.

При розрахунку обсягу інвестицій на будівлі та спо-
руди у кормовиробництві потрібно прорахувати обсяг по-
чаткових вкладень на будівництво цих споруд. Поточні 
витрати на їх утримання практично відсутні. При цьому 
слід враховувати, що обсяг капітальних інвестицій на 
спорудження будівель та споруд у кормовиробництві пе-
редбачає такі статті витрат:

– сировина та матеріали;
– витрати праці (оплата будівельно-монтажних 

робіт). 
Технічні засоби, що використовуються у кормови-

робництві, поділяються на дві групи:
– перша – універсального призначення, що викорис-

товуються не лише в кормовиробництві, але й у інших 
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галузях рослинництва. До цієї групи можна віднести 
більшість сільськогосподарської техніки та обладнання;

– друга – спеціальна техніка та обладнання, що за-
стосовується виключно в кормовиробництві. До цієї гру-
пи можуть бути віднесені корморізки, змішувачі кормів, 
косарки, кормозбиральні комбайни, жатки, ворушилки і 
валкоутворювачі, прес-підбирачі, візки-підбирачі та інша 
спеціальна техніка для збирання, транспортування, укла-
дання та обробки кормів. 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств 
вказаними технічними засобами є важливим чинником 
ефективного функціонування кормовиробництва, а від-
так і тваринництва.

Схематично об’єкти інвестування у кормовироб-
ництві на етапі створення молочних сільськогосподар-
ських підприємств представлено на рис. 2.

земельні ресурси
(для створення пасовищ, 

сіножатей, для посіву 
кормових культур)

будівлі та споруди
(сіносховища, 

кормосховища, силосно-
сінажні траншеї)

технічні засоби
(сільгосптехніка та обладнання для 

вирощування і збирання кормових культур, 
сіна, закладання сінажу та силосу, 

приготування та змішування кормів)

Інвестиції в земельний капітал у 
формі орендної плати та 

набуття інших прав

переважно капітальні 
інвестиційні витрати на 

придбання + поточні
витрати на амортизацію, 

паливно-мастильні матеріали

переважно капітальні 
інвестиційні витрати на 
будівництво (матеріали 
+ вартість будівельно-

монтажних робіт)

Рис. 2. Об’єкти інвестування у кормовиробництво 
Джерело: побудовано автором

Звичайно перелік об’єктів інвестування у кормо-
виробництво, а також обсяг необхідних вкладень, мо-
жуть суттєво відрізнятися в кожному інвестиційному 
проекті зі створення молочних сільськогосподарських 
підприємств.

В загальному випадку під інвестиційним проектом 
розуміють викладення цілей та особливостей конкрет-
ного інвестування й обгрунтування його доцільності 
[4, с. 6.]. 

Кожен інвестиційний проект має певні відмінності 
та особливості. В залежності від конкретних його па-
раметрів потреба в інвестиціях буде змінюватися. До 
найбільш впливових чинників, що зумовлюють зміну 
потреби в інвестиціях у кормовиробництво, відносять-
ся наступні:

1. Організаційно-управлінські чинники. 
а) спосіб утворення сільськогосподарських під-

приємств;
б) тип кормозабезпечення;
в) масштаб проекту.
2. Технологічні чинники.
3. Технічні чинники.
4. Біологічні чинники.
5. Природно-кліматичні чинники.
6. Політичні чинники.
Найчастіше інвестиційний проект – це об’єкт реаль-

ного інвестування, який може бути представленим у ви-
гляді інвестицій:

– у підвищення ефективності виробництва. Їх метою 
є, насамперед, створення умов для зниження витрат фір-
ми за рахунок удосконаленішого обладнання тощо; 

– у розширення виробництва. Завданням такого виду 
інвестування є розширення можливостей випуску това-
рів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках вже 
існуючих виробництв;

– у створення нових підприємств. Такі інвестиції 
забезпечують створення зовсім нових підприємств, які 

будуть випускати товари, що раніше не виготовлялися 
фірмою [5, с. 18].

Ферми та тваринницькі комплекси можуть утворюва-
тися такими способами:

– «з нуля» (коли створюється нове підприємство і за-
куповуються усі необхідні ресурси);

– на базі вже існуючого сільськогосподарського під-
приємства, шляхом переспеціалізації частини земельних 
ресурсів та основних засобів з товарного виробництва 
продукції рослинництва на потреби кормовиробництва;

– на базі сільгосппідприємства, що займається рос-
линництвом і тваринництвом (наявні земельні ресурси, 
деякі будівлі та споруди, техніка).

Відповідно до наявності у підприємства різних ви-
робничих ресурсів, обсяг стартових інвестиційних ви-
трат буде меншим, але в майбутні періоди буде необхідно 
заміняти зношені основні засоби новими.

На організацію кормової бази господарства значною 
мірою впливає його спеціалізація. Так, на тваринницьких 
комплексах з вузькою спеціалізацією забезпечують тва-
рин кормами, поєднуючи виробництво їх у господарстві 
(переважно соковитих, зелених і грубих кормів) з над-
ходженням від промислових підприємств (комбікорми, 
корми твариного походження та ін.) [2, с. 1].

Слід підкреслити, що організація тваринництва ха-
рактеризується певними особливостями, які необхідно 
врахувати в практичній діяльності. До їх складу входить 
те, що тваринництво концентрується на менших площах 
у порівнянні з рослинництвом, що створює можливос-
ті для впровадження механізації, переведення галузі на 
промислову основу [3, с. 34]. Тобто, виробничий процес 
у тваринництві, як і в промисловості, може базуватися на 
закупівлі сировини (зокрема, кормової) і використанні її 
для вирощування сільськогосподарських тварин. 

Крім того, при проектуванні сільськогосподарських 
підприємств можна по-різному підходити до проблеми 
забезпечення кормами. При цьому існують три альтерна-
тивні варіанти:

– усі корми для ВРХ виробляються самим підпри-
ємством;

– частина кормів виробляється підприємством, а час-
тина закуповуються (найбільш поширена схема);

– усі корми закуповуються ззовні.
У першому варіанті будуть найбільшими капітальні 

витрати на кормовиробництво, а поточні витрати на кор-
ми будуть порівняно меншими. В останньому варіанті, 
навпаки, капітальні вкладення у кормовиробництво май-
же не потрібні, а щорічні поточні витрати на придбання 
кормів будуть дуже великими, оскільки всі вони будуть 
закуповуватися. Звернемо увагу на особливості кормо-
вої компоненти в «нульових» інвестиційних проектах зі 
створення нових підприємств у галузі тваринництва. На 
території України основна маса таких підприємств при-
падає на підгалузі свинарства, птахівництва та молочно-
м’ясного скотарства (вирощування ВРХ). 

На сьогодні в інвестиційних проектах зі створення 
нових сільськогосподарських підприємств, які реалізу-
ються у галузі тваринництва України, здебільшого попу-
лярними є такі типи кормозабезпечення:

– по проектах зі створення ферм ВРХ – змішане кор-
мозабезпечення – вирощування сіна та сінажних культур 
з закупівлею концентрованих кормів;

– по проектах зі створення свиноферм – повністю за-
купівля готових кормів або ж придбання кормових культур 
та добавок з подрібненням і змішуванням в умовах ферми;

– по проектам зі створення птахофабрик – також по-
вністю закупівля готових кормів або ж придбання кормо-
вих культур та добавок з подрібненням і змішуванням їх 
в умовах птахофабрики.
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Таким чином, у свинарстві та птахівництві, де при 
створенні нових підприємств частіше планують заку-
повувати зерно та добавки і самостійно подрібнювати 
й змішувати готові корми, кормова компонента в інвес-
тиційних витратах представлена виключно коштами на 
придбання кормодробильного обладнання. Натомість у 
скотарстві (вирощування ВРХ) необхідні значні об’єми 
зелених, грубих та соковитих кормів. Тому кормова ком-
понента інвестиційних витрат у таких проектах включає 
в себе також вкладення у земельні ресурси (пасовища, 
сіножаті), витрати на спорудження будівель і споруд для 
зберігання грубих та соковитих кормів, а також витрати 
на придбання сінозбиральної техніки та кормодробиль-
ного обладнання.

Визначальний вплив на обсяг необхідних інвестицій 
матиме також такий чинник, як розмір ферми або комп-
лексу. Цей фактор визначає необхідну кількість інших 
виробничих ресурсів (площу будівель і споруд, кількість 
кормів, кількість техніки та площу земельних ресурсів 
для їх вирощування тощо). 

Технологічні чинники – це способи утримання корів, 
способи годівлі ВРХ, технології приготування кормів, 
технології вирощування кормових культур). Значною мі-
рою сума необхідних капітальних і поточних витрат за-
лежить від технології утримання ВРХ.

На фермах та комплексах може застосовуватися 
прив’язна, безприв’язна, боксова та комбінована систе-
ма утримання [2,с. 1]. Застосування на молочних фермах 
сучасних енерго– і ресурсозберігаючих технологій з ре-
гламентованим прив’язним і безприв’язним утриманням 
молочної худоби дає можливість, порівняно з індивіду-
альним прив’язним утриманням корів в стійлах, зменши-
ти витрати праці в 1,5-2 рази та скоротити оплату праці. 

Крім того, необхідний комплекс машин і облад-
нання, а відтак і обсяги витрат на їх придбання будуть 
залежати від прив’язного чи безприв’язного способів 
утримання корів.

Розмір інвестиційних витрат, як капітальні, так і 
поточні, також значною мірою залежать від технології 
годівлі худоби. У практиці годівлі можливі різні співвід-
ношення кормів у раціоні залежно від типу годівлі, що 
склалася в господарстві. Визначають типи годівлі, вихо-
дячи із структури раціону, під якою розуміють співвід-
ношення окремих груп кормів, виражене у відсотках до 
загальної поживності раціону. 

На великих фермах доцільно застосовувати не ін-
дивідуальну, а групову годівлю тварин. При цьому фор-
мують більш-менш однакові групи тварин, визначають 
норму годівлі і складають раціон з розрахунку на серед-
ню тварину. На промислових комплексах складають не 
раціони, а розробляють кормову суміш. Її згодовують 
досхочу, регулюючи залежно від поїдання складових, 
щоб тварини одержували необхідну кількість поживних 
речовин [2, с. 1].

Важливим чинником, що деякою мірою впливає на 
обсяг інвестування при створенні сільськогосподарських 
підприємств, є технологія приготування кормів. 

Сучасне технологічне устаткування для сільськогос-
подарських підприємств дозволяє використовувати на-
ступні способи приготування кормів: механічний, тепло-
вий, хімічний, біологічний і біохімічний, що впливатиме 
на обсяг витрат.

Обсяг інвестицій значною мірою залежить також 
від технології вирощування кормових культур. Зокре-

ма, для цього може використовуватися або традиційна 
технологія – з використанням мінеральних добрив, або 
органічна, що передбачає використання органічних від-
ходів тваринництва. У першому випадку підприємство 
матиме більші поточні витрати на купівлю мінеральних 
добрив, але може реалізовувати гній від ВРХ стороннім 
організаціям. У другому випадку підприємство не ви-
трачає коштів на добрива, тобто зменшує свої поточні 
інвестиційні витрати. 

Важливим фактором, що визначає необхідний обсяг 
ресурсів для створення сільськогосподарських підпри-
ємств, є рівень технічного забезпечення кормо вироб-
ництва (технічні чинники). Так, для вирощування кор-
мових культур підприємство може використовувати або 
застарілу техніку (достатній рівень технічного забез-
печення), або ж нову сучасну техніку (високий рівень 
технічного забезпечення). 

У першому випадку будуть меншими стартові капі-
тальні витрати на придбання техніки, а в наступні роки 
стару техніку слід буде замінити новою. При застосуван-
ні сучасної техніки значно зростає необхідний обсяг капі-
тальних витрат на її придбання. Але це забезпечує підви-
щення продуктивності живої праці і тим самим зменшує 
поточні витрати підприємства. 

На обсяг та склад кормів, а відтак і на розмір ін-
вестицій в кормовиробництво при створенні сільсько-
господарських підприємств, певною мірою впливають 
біологічні чинники, зокрема породні особливості тва-
рин. При формуванні стада більш витратною є купів-
ля спеціальних молочних порід ВРХ, але вони мають 
вищу продуктивність, що забезпечує економічну до-
цільність їх використання.

Природно-кліматичні системоутворюючі фактори 
тваринництва значною мірою визначають вибір при-
родовідповідних видів, порід, типів і матеріалів для 
будівництва тваринницьких приміщень та їх обігрів, 
технологію виробництва, зокрема способи утримування 
тварин тощо [2, с. 1].

Важливим фактором, що може суттєво скоротити ви-
трати інвестора на етапі створення ферми або комплексу, 
є державна політика у сфері тваринництва, зокрема дер-
жавна підтримка, політика оподаткування тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, інвес-
тиційний процес галузі кормовиробництва має свої ха-
рактерні особливості, що визначаються станом галузевих 
ресурсів – виробничих, трудових, фінансових, а також 
тенденціями розвитку галузі, її ризиковістю тощо. 

Отже, система факторів, що впливають на розміри 
інвестицій у кормовиробництво для нових сільсько-
господарських підприємств охоплює значний перелік 
чинників, які можна поділити на дві групи: зовнішні 
чинники (природно-кліматичні, політичні) та внутріш-
ні чинники (організаційно-управлінські, технологічні, 
технічні біологічні), що в свою чергу є досить взаємо-
повязаними.

У своїй сукупності більшість факторів впливу за-
лежать від окремих організаційних рішень та техні-
ко-технологічних характеристик виробництва на рівні 
конкретних сільгосппідприємств. Тому при розробці ін-
вестиційних проектів кормова компонента має бути ви-
ділена у кожному з елементів грошових потоків підпри-
ємства. Грошовий потік інвестиційного проекту включає 
такі основні елементи: виручка від реалізації продукції; 
інвестиційні витрати; виробничі витрати; податки.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні і практичні засади формування та ефективності організаційно-
економічних механізмів державного управління вищою освітою в Україні. У роботі визначено роль і місце вищої 
освіти в забезпеченні конкурентоспроможності та інноваційному розвитку національної економіки; узагальнено 
теоретичні й методичні засади та розглянуто типи організаційно-економічного механізму управління вищою освітою, 
а також особливості управління нею в умовах формування економіки знань. Дано аналітичну оцінку сучасного ста-
ну і динаміки розвитку системи вищої освіти в Україні; проаналізовано механізм бюджетного фінансування та 
його ефективність; досліджено структуру фінансових потоків у системі вищої освіти.

Аннотация: Исследованы теоретико-методологические и практические основы формирования и эффективно-
сти организационно-экономических механизмов государственного управления высшим образованием в Украине. В 
работе определены роль и место высшего образования в обеспечении конкурентоспособности и инновационного раз-
вития национальной экономики; обобщенно теоретические и методические основы и рассмотрены типы организа-
ционно-экономического механизма управления высшим образованием, а также особенности управления в условиях 
формирования экономики знаний. Дано аналитическую оценку современного состояния и динамики развития систе-
мы высшего образования в Украине; проанализированы механизм бюджетного финансирования и его эффективность; 
исследована структура финансовых потоков в системе высшего образования.

Summary: Theoretical, methodological and practical basis for the formation and effectiveness of organizational and 
economic mechanisms of the state of higher education in Ukraine. In this paper, the role and place of higher education to 
ensure competitiveness and innovative development of the national economy. Theoretical and methodological principles and 
examined the types of organizational-economic mechanism of higher education, features and management in the emerging 
knowledge economy. Given the analytical assessment of the current state and dynamics of the system of higher education in 
Ukraine; analyzed the mechanism of budget financing and its effectiveness; the structure of financial flows in higher education.

Постановка проблеми. Сучасний етап поступу ци-
вілізації позначився радикальними змінами у самому 
базисі існування і розвитку людства. Переміщення інте-
лекту, наукових знань в центр детермінуючих чинників 
стійкого економічного зростання та суспільного прогресу 
зосередили увагу філософів, економістів, соціологів, по-
літологів та ін. на проблемі становлення економіки знань, 
яка розглядається дослідниками в якості гаранта посту-
пального руху суспільства, побудови конкурентної еко-
номіки, задоволення постійно зростаючих потреб людей 
та зміцнення соціальної згоди.

Перетворення інтелекту на основний ресурс сус-
пільного розвитку, формування і розгортання економіки 
знань стали можливими внаслідок загальної зміни ви-
робничої та соціокультурної динаміки світу, найбільш 
помітним результатом якої є сучасна інформаційна 
революція та її продукт – інформаційне суспільство. 
Глобалізаційні процеси; взаємопроникнення економік 
різних держав, що ґрунтується на сучасних інформацій-
них технологіях та системах міжнародної комунікації; 
розвиток науки, здобутки якої є предметом і результа-
том творчої, високоінтелектуальної праці, – все це реа-

лії сьогодення, в якому інформація та знання набувають 
надзвичайного значення, символізуючи собою шлях у 
майбутнє для всього людства.

За обсягом, силою свого впливу та здатністю гли-
боко проникати у всі сфери людської життєдіяльності 
сучасний інформаційний потік не має аналогів у історії 
розвитку цивілізації. Постійні інновації у виробництві, 
технологіях, освіті, сфері послуг стають нормою. Це 
якісно змінює не лише виробничу базу суспільства, але 
й соціально-економічні відносини, культуру, міжособові 
взаємозв’язки. У кінцевому підсумку змінюються вимоги 
і до людської особистості – до її здатності швидко при-
стосовуватись до змін, засвоювати, продукувати і розпо-
всюджувати знання, розвивати власні творчі можливості 
у нових економічних умовах. 

Все більше прихильників здобуває думка, що в ін-
формаційну епоху людський капітал стає найціннішим 
ресурсом, набагато дорожчим за природні копалини чи 
грошові заощадження. Адже, повертаючись в економіку, 
знання людини стають потужним фактором зміцнення її 
конкурентоздатності, відповідно, й інвестиції у людський 
капітал визнаються найбільш ефективним способом за-
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безпечення розвитку всієї господарської системи країни. 
Тому інвестиції у людський інтелект у розвинутих краї-
нах щорічно зростають, стимулюючи стрімке розгортан-
ня такої оригінальної сфери суспільного буття людини, 
як економіка знань. Здатність цієї сфери виступити дже-
релом прогресивних ідей, концепцій і проектів, зробило 
нині її вивчення одним з найбільш актуальних завдань 
соціогуманітарних наук. 

Зрозуміло, як і кожне суспільне явище, формування 
економіки знань позначене не лише позитивними, але й 
доволі суперечливими наслідками. До останніх, зокрема, 
можна віднести вплив «інформаційної хмари» на струк-
туру людської свідомості, здатність інформації дефор-
мувати духовне життя окремих суспільств і людства в 
цілому. Тож перехід світової економіки у новий якісний 
стан, гостра необхідність пошуку адекватних відповідей 
на питання про ступінь впливу інформації (ширше – еко-
номіки знань) на особистість, потребує ґрунтовних дослі-
джень теоретичних аспектів економіки знань, природи та 
сутності цього феномену, а також особливостей процесу 
його розгортання. 

Висвітлення ролі та значення вищої освіти у ХХІ ст, 
місії сучасної університетської освіти містяться в працях 
теоретиків постіндустріального суспільства Белла Д., 
Друкера П., Іноземцева В., Кастельса М., Портера М., 
Тоффлера Е. інш. Різні аспекти досліджуваної проблеми 
висвітлені в роботах фундаторів теорії людського капіта-
лу Т. Шульца, Г. Беккера, М. Блауга, в працях українських 
вчених з питань побудови інноваційної моделі розвитку 
Вовканича С., Гальчинського А., Гейця В., Долішнього М.,  
Злупка С., Лапко О., Чухна А., Семиноженка В., Маліць-
кого Б. та ін. 

Різним аспектам розвитку вищої освіти присвяче-
ні праці українських вчених Андрущенка В., Дідика І., 
Грішнової О., Данилишина Б., Долішнього М., Дробнохо-
да М., Згуровського М., Злупка С., Каленюка І., Кігеля Р.,  
Кононенка П., Корсака К., Кратта О., Кременя В., Куцен-
ко В., Лібанової Е., Ніколаєнка М., Новікової В., Оболен-
ської Т., Погрібного А., Семів Л., Сидоренка О. та ін. 

Постановка завдання. Головною метою цієї робо-
ти є обґрунтування теоретико-методичних основ дослі-
дження університетської освіти та розробка рекоменда-
цій щодо вдосконалення фінансових та мотиваційних 
засад її функціонування в умовах інноваційного розви-
тку. Дослідження питання економіка знань та її розвиток 
в сучасних інтеграційних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вища 
освіта є важливою складовою національної економіки та 
запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні 
авторитету України як суверенної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної та правової держави. Освіта ХХІ ст. 
стає основним фактором розвитку людського потенціа-
лу та соціально-економічного прогресу держав. Вагома 
роль освіти в розвитку суспільства давно визнана, але в 
сучасному контексті актуальним стає сприйняття вищої 
освіти в якості фактора побудови економіки знань та за-
безпечення конкурентоспроможності країни. 

Конкурентоспроможність країни забезпечується 
ефективним функціонуванням освітнього, кадрового, 
інтелектуального, наукового і технічного потенціалів, зо-
крема, через високу якість освітніх послуг, потужне дер-
жавне фінансування, доступність вищої освіти, високий 
рівень оплати праці викладацько-професорського персо-
налу, поширення інновацій. 

Система вищої освіти в Україні є високоцентралізо-
ваною. Держава, володіючи економічними та політични-
ми важелями впливу на діяльність закладів вищої освіти, 
виступає в ролі жорсткого організатора та контролера 
діяльності ВНЗ. Тому важливим інструментом забезпе-

чення розвитку вищої освіти має стати реформування 
системи її державного управління, зокрема, удоскона-
лення функцій та повноважень Міністерства освіти і 
науки України, систематичне оприлюднення рейтингів і 
результатів діяльності ВНЗ та запровадження державно-
громадських форм управління їх діяльністю, розроблен-
ня науково обґрунтованих методичних положень щодо 
надання ВНЗ державних коштів. 

Більшість досліджень у вітчизняній науці присвяче-
но проблемам управління вищою освітою в аспекті педа-
гогічної діяльності, тоді як не менш важливими є розгляд 
проблем та вдосконалення практики державного управ-
ління нею в аспекті нових економічних відносин та інте-
грації України у міжнародний глобальний простір. 

Економіка знань – економіка, де основними чинника-
ми розвитку є знання і людський капітал. Процес розвитку 
такої економіки передбачає підвищення якості людського 
капіталу, якості життя, виробництво знань, високих техно-
логій, інновацій і високоякісних послуг [5, с. 11].

Проаналізуємо основні показники сучасного стану 
освітньо-інноваційного потенціалу України.

Якщо поглянути на (рис. 1) на якому зображено ди-
наміку обсягу науково-технічних робіт, виконаних влас-
ними силами організацій, підприємств бачимо, в цілому 
позитивну динаміку. 

Як позитив необхідно відзначити високу від-
носну інноваційну активність підприємств електро-
енергетики, коксопродуктів та металургії як найбільш 
енергоємних, що перспективно здатно підвищити їх 
конкурентоспроможність внаслідок впровадження ін-
новаційних технологій, насамперед енергоефективних 
та енергозберігаючих. 

Як негатив необхідно відзначити неприпустимо низь-
кий рівень інноваційності активності підприємств буді-
вельної індустрії, що не в останню чергу провокує ката-
строфічну динаміку зростання вартості житла в Україні, 
яка жодним чином не корелює зі зростанням статків се-
редньостатистичних українців, а насамперед найбільш 
професійних інноваторів – інженерів, освітян та науков-
ців, які в усьому цивілізованому світі якраз і складають 
левову частку середнього класу (рис. 2) [6, с. 118].
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Джерело: розроблено автором за даними [10]

Як наслідок, на ринку наукоємної продукції позиції 
України продовжують падати. На сьогодні частка Укра-
їни (переважно продукція ВПК) від рівня США складає 
близько 1%, Японії і Німеччині – 1,5%, Франції і Ве-
ликобританії – 3%. Основною причиною зниження ре-
зультативності інноваційної діяльності в нашій країні є 
недостатнє фінансування наукових досліджень і нових 
технологій – у 2010 році вони складали в розрахунку на 
душу населення менше $25, при цьому в Росії – $61, у 



61

«Кримський економiчний вiсник»

Японії – $715, в США – $794 [7,8]. Зокрема, серед по-
даних у 2009-2012 роках національними резидентами 
заявок на винаходи частка заявок за напрямком «Ядерна 
фізика» складає менше 1%, а за напрямком «Нанострук-
турні технології» протягом зазначеного періоду не пода-
но жодної заявки [9].
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Джерело: розроблено автором за даними [11]

Одним з істотних чинників, які впливають на інно-
ваційну активність та адекватний технологічний устрій 
національної економіки, є різке падіння престижу інже-
нерно-технічних професій і праці вчених, тому за остан-
ні 15 років чисельність наукового персоналу скоротилася 
майже втричі (рис. 3) [10]. 
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Необхідно також врахувати, що частка науковців віком 
від 50 до 70 років, становить більше 52%, тоді як в кінці 
80-х років вона не перевищувала 24% (у США ця частка 
складає менше 20%). Змінюється не тільки віковий, але і 
якісний склад науковців. Приріст числа докторів і канди-
датів наук відбувається переважно за рахунок господар-
ських працівників і державних чиновників різного рангу, 
тоді як частка дослідників неухильно скорочується. При 
такому кадровому складі вже через 5-10 років нікому буде 
передавати молодим вченим естафету наукових знань. По-
літика залишкового фінансування національної науки пе-
ретворила її з колись пріоритетної в депресивну галузь. За 
обсягами державного фінансування Україну випередили 
навіть такі країни, як Нова Зеландія і Португалія, у яких 
раніше взагалі була відсутня фундаментальна і приклад-

на наука світового рівня. Очевидно, що наявна подальша 
стратегія може призвести до ліквідації національної на-
уки, а це остаточно позбавить Україну шансів залишитися 
у списку розвинених країн світу [10, с. 55].

На тлі загальної міграції трудового потенціалу про-
довжується інтенсивний відтік з науки молодих канди-
датів наук і дослідників без вченого ступеня, загострю-
ється проблема «витоку розумів». У зв’язку з різким 
зменшенням за останні 15 років чисельності науков-
ців для країни стає актуальною проблема «критичної 
маси» національного інтелектуального потенціалу –  
допустимо мінімальної чисельності фахівців науко-
во-технічної сфери, нижче за яку країна приречена на 
постійну технологічну відсталість, що потребує вжи-
вання невідкладних заходів, направлених принаймі на 
збереження гранично допустимого мінімального рівня 
розвитку вітчизняного науково-технічного потенціалу, 
здатного гарантувати розвиток національної науки за 
рахунок власних інтелектуальних і технологічних ре-
сурсів [10, с. 86].
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В результаті аналізу сучасних тенденцій розвитку 
світової економіки та визначення домінуючих критеріїв 
ефективності інноваційної політики насамперед еконо-
мічно розвинених країн в умовах глобалізації виявля-
ється, що найбільш прибутковими є ті підприємства та 
галузі, які орієнтовані на виробництво високотехнологіч-
ної продукції, зокрема, провідні інформаційні технології 
та технології машинобудування – ВПК, суднобудування, 
автомобілебудування, авіаційні та космічні. Комерцій-
ний успіх та багаторазове зростання ринкової вартості 
високотехнологічних підприємств головним чином ба-
зується не на зростанні виробничих потужностей, що є 
характерним для традиційної економіки, а на сукупному 
інтелектуальному потенціалі працівників. На світовому 
ринку щорічний об’єм продукції таких підприємств і га-
лузей досягає $12,3 трлн. і значно перевищує сировинні 
та енергетичні галузі. В загальній економічній оцінці су-
часного високотехнологічного виробництва все частіше 
використовується показник економічної ефективності 
наукоємності продукції – відношення вартості виробу 
до його маси (рис. 5) [8, с. 115-119]. Наведені дані не-
заперечно стверджують надзвичайну економічну до-
цільність виробництва високонаукоємних видів нової 
техніки. За загальносвітовими оцінками 1 тонна сирої 
нафти приносить $20 – $30 прибутку, а 1 тонна продук-
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ції електроніки – до $5 млн. Основою так званої інтелек-
туальної економіки є інвестиції в людський капітал та 
інформаційні технології. Ні те ні інше не відзначається 
в традиційних національних фінансових звітах у розді-
лі прибутків підприємств, а швидше має відношення до 
витрат, однак такі інвестиції є ключовим засобом ство-
рення нових цінностей.

Практика роботи сучасних успішних підприємств 
свідчить, що серед всіх можливих ресурсів провідне міс-
це все більше і більше займають інтелектуально – тру-
дові ресурси, які мають стійку тенденцію до збільшення 
власної частки в майбутньому сукупному об’ємі всіх ре-
сурсів високотехнологічних галузей. Чим «вищі» базові 
національні технології, тим численніший середній клас, 
більш стабільне соціально-економічне становище та кон-
курентоспроможність економіки. 

Не зважаючи на чисельні декларації та законо-
проекти щодо розвитку національних високотехноло-
гічних галузей, слід визнати, що найближчим часом 
Україна вже не зможе вирішувати економічні пробле-
ми за рахунок простого зростання чисельності зайня-
того населення в народному господарстві, тим більше 
з огляду на динаміку розвитку світових інноваційних 
технологій [5, с. 10].

Основою високих темпів зростання конкуренто-
спроможності економіки насамперед є інноваційна 
активність, для забезпечення якої країна повинна здій-
снювати адекватну інвестиційна політику. Інвестиції в 
економіку мають перевищувати темпи зростання ВВП, 
забезпечуючи належний рівень капіталоємності. Для 
України за стабільного 1,5-3%-ного приросту ВВП 

необхідно мати 3,5-7% зростання капіталовкладень. Ін-
вестиційний клімат необхідно створювати насамперед 
на рівні держави, а наступний крок – формування інвес-
тиційної активності у регіонах. Це стосується як націо-
нального економічного потенціалу, так і внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій. Світовий досвід показує, що для 
стабільного зростання інвестиції мають бути на рівні 
19-25% ВВП, а в Україні цей показник має тенденцію до 
скорочення – з 23% у 2008 р. до 12,7% у 2013 р. та пе-
рерозподілу інвестицій від державних до недержавних 
підприємств [6]. 

Висновки з проведеного дослідження. У дослі-
дженні узагальнені та отримали подальший розвиток 
теоретико-методологічні, методичні та практичні питан-
ня організаційно-економічного механізму державного 
управління вищою освітою в Україні як чинника забезпе-
чення інноваційної моделі розвитку країни. Розглянувши 
детально поняття «економіка знань» підсумовуємо, що 
розвиток економіки знань є безперервним процесом, що 
постійно оновлюється і характеризується тим, що якщо 
раніше основну додану вартість створювали промисло-
ві виробництва конвеєрного типу, то тепер все більшу 
частку валового продукту забезпечують різні види по-
слуг (насамперед наукоємних). Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що знання та інвестиції в них мають без-
посередній вплив на економічне зростання і розвиток 
сучасної ринкової економіки, а головну роль у створенні 
доданої вартості в економіці знань починають відіграва-
ти високо технологічні, наукоємні виробництва. Процес 
інституціоналізації економіки знань в Україні в майбут-
ньому проходитиме довгий і складний шлях.
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СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація: Визначено сутність інвестицій, досліджено поняття інвестиційного процесу, проаналізовано стадії та 
етапи реалізації інвестиційного процесу і фактори впливу на нього.

Аннотация: Определена сущность инвестиций, исследовано понятие инвестиционного процесса, проанализиро-
ваны стадии и этапы реализации инвестиционного процесса и факторы влияния на него.

Summary: The essence of investments was defined, the concept of investment process was investigated, the stages and 
phases of the implementation of investment process and its impact factors were analysed.

Постановка проблеми. Термін «інвестиції» по-
ходить від латинського слова «investire», що означає 
«вкладати». У ході всієї еволюції економічної думки роль 
інвестицій здебільшого була пов’язана із володінням та 
накопиченням чого-небудь, де визначення можливостей 
отримання економічного доходу було у полі зору майже 
всіх напрямів та течій в економічній науці. Лише пред-
ставники окремих напрямів економічної думки найяскра-
віше пов’язували проблему отримання прибутків, багат-
ства чи вирішення проблем відтворювання саме у зв’язку 
з інвестиціями [1, с. 100]. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає у ви-
вченні теоретичних питань сутності інвестицій і напрямів 
формування механізму реалізації інвестиційного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зо-
внішньоекономічні, так і внутрішньоекономічні умови 
розвитку в періоди трансформаційних змін в економіці для 
кожної країни є особливими. Так, меркантилісти розгляда-
ли сутність інвестицій у ввезенні-вивезенні товарів. Згід-
но теорії класичної політекономії інвестиції передбачають 
створення вищої вартості. Альтернативні інвестиційні 
теорії визначають інвестиції як фактор індустріалізації 
країни. Згідно марксистської теорії, інвестиції – функція 
прибутку. За неокласичною теорією інвестиції є витратами 
для суспільства. Згідно кейнсіанства інвестиціями є части-
на прибутку за даний період, яка не була використана для 
споживання. Згідно інституційної теорії, інвестиції – це 
джерело формування галузей, де отримуються надвисокі 
прибутки, і котрі мають значні переваги перед іншими та у 
світовому господарському просторі. Монетаристська тео-
рія тлумачить інвестиції як капіталовкладення, обсяг яких 
залежить від рівня відсоткової ставки. Фінансові теорії 
вказують на те, що основними об’єктами інвестування є 
різні фінансові інструменти [2, с. 483; 3]. 

У вітчизняній економічній літературі до 80-х років 
XX століття основною сферою застосування терміну 
«інвестиції» були перекладні роботи зарубіжних авторів 
та дослідження у галузі капіталістичної економіки, де ба-
зисним поняттям інвестиційної діяльності було поняття 
капітальних вкладень.

Наприкінці 80-х років XX століття, коли почалося 
ринкове реформування економічних систем країн Цен-
тральної та Східної Європи, в усіх державах ці пере-
будови потребували значних довгострокових вкладень 
коштів, після чого в економічну літературу та практичне 
життя міцно увійшло поняття «інвестиції», без залучення 
та ефективного використання яких, як показує світовий 
досвід, країни не в змозі розвивати свою економіку. У 
цей період даний термін широко поширився у науковому 
обігу, став використовуватися в урядових і нормативних 
документах, а його зміст набув своїх особливостей у різ-
них розділах економічної науки і галузях практичної ді-
яльності [1, с. 100-101; 4; 5]. 

У більшості випадків інвестиції ототожнювалися з 
капітальними вкладеннями та розглядалися, по-перше, 
як процес, що відображає рух вартості у ході відтворення 
основних фондів; по-друге, як система економічних від-
носин, пов’язаних з рухом вартості, авансованої в основні 
фонди від моменту мобілізації грошових коштів до момен-
ту їх відшкодування. У цьому разі інвестиції є видатками 
на створення, розширення, реконструкцію та технічне 
переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з 
цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни в товарно-
матеріальних запасах здебільшого залежать від руху ви-
датків на основний капітал. Тут поняття «інвестиції» не є 
еквівалентним поняттю «капітальні вкладення», оскільки 
можуть здійснюватися не лише у відтворювання основних 
фондів, що характеризує останнє поняття, а також і в при-
ріст оборотних активів, і в нематеріальні активи, і в різні 
фінансові інструменти [1, с. 101; 4; 5]. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних науковців 
сформулювали інвестиції як довгострокові вкладення 
капіталу в активи підприємства за різними сферами та 
галузями економіки (інфраструктуру, соціально-еконо-
мічні програми, охорону навколишнього середовища, ін-
новаційні проекти) як у межах країни, так і за кордоном 
з метою розширення масштабів діяльності, розвитку ви-
робництва, збільшення прибутку, підвищення конкурен-
тоспроможності і ринкової стабільності підприємства. 
Безумовно, деякі форми інвестицій носять довгостроко-
вий характер, проте інвестиції можуть бути і коротко-
строковими (короткострокові вкладення в акції, сертифі-
кати тощо) [6, с. 17; 7; 8, с. 15]. 

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» 
від 18.09.1991 № 1560-ХІІ, інвестиції – це всі види май-
нових, фінансових та інтелектуальних цінностей, які 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, соціальної інфраструктури з метою отриман-
ня прибутку або досягнення певних соціальних ефектів. 
До них відносяться:

– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші 
цінні папери (крім векселів);

– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, 
устаткування тощо); 

– майнові права інтелектуальної власності; 
– сукупність технічних, технологічних, комерційних 

та інших знань, оформлених у вигляді технічної доку-
ментації, навиків та виробничого досвіду, необхідних 
для організації того чи іншого виду виробництва, але не 
запатентованих («ноу-хау»);

– права користування землею, водою, ресурсами, будин-
ками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; 

– інші цінності [9]. 
Однак, дане визначення має певні недоліки, оскільки 

у ньому відсутні довгострокові вкладення та їх класи-
фікація. Перелічені гроші, акції, майно, інтелектуальні 
цінності тощо перетворюються в інвестиції лише після 
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вкладення в об’єкти підприємницької та іншої діяльності. 
Крім того, у цьому разі інвестиції визначаються як засіб 
отримання прибутку або досягнення соціальних ефектів. 
Проте у багатьох випадках дана мета не є головною. Інвес-
тори можуть мати і здебільшого мають як економічні, так 
і зовнішньоекономічні цілі, коли віддача від інвестування 
може бути пов’язана водночас як з отриманням прибутку, 
так і з досягненням соціального ефекту (наприклад, утри-
мання будинку для людей з фізичними вадами) [3]. 

Деякі дослідники заперечують те, що, на відміну від 
капітальних вкла-день, інвестиції здійснюються тільки у 
високоефективні проекти, результатом яких є одержання 
прибутку, а також те, що вкладання державою коштів у 
реалізацію соціальних програм є фінансуванням, а не 
інвестуванням. Вони вважають, що якщо основним кри-
терієм віднесення до інвестицій є отримання доходу, то 
вкладання коштів у соціальні програми може забезпе-
чити такий соціальний дохід, який через опосередкова-
ний вплив буде значно більшим, ніж фінансовий дохід 
від впровадження конкретного інвестиційного проекту  
[10, с. 13-14; 11]. 

Проте, з іншого боку, визначення досягнення соці-
ального ефекту як мети інвестиційного процесу супер-
ечить сутності інвестицій як економічної категорії. Як і 
будь-яка економічна діяльність, інвестиційна діяльність 
підкоряється економічним законам, згідно з якими отри-
мання прибутку є основним її принципом. Тут соціаль-
ний ефект від інвестиції може бути як позитивним, так 
і негативним, але при цьому вона залишиться інвестиці-
єю. Тому переважна більшість зарубіжних вчених-еконо-
містів віддають перевагу розглядати інвестиції лише як 
вкладення, метою яких є отримання прибутку та/або до-
сягнення приросту капіталу, що і відрізняє інвестиції від 
інших вкладень коштів [12; 13, с. 173]. 

Однак і дане трактування має певні недоліки. Будь-
яка інвестиція передбачає вкладення капіталу в створю-
вані матеріальні об’єкти, технологічні процеси, а також 
у різні види підприємницької діяльності в цілях її збе-
реження та розширення на основі запланованої системи 
заходів, що представляє собою інвестиційний проект. 
Оскільки кожний інвестиційний проект починається з 
розробки інвестиційної стратегії, що визначає можливос-
ті поліпшення результатів суб’єкта господарювання за 
допомогою інвестицій, тобто окреслює напрями інвесту-
вання з метою одержання прибутку і збільшення власних 
активів, на нашу думку, досягнення відповідного резуль-
тату буде залежати саме від досягнення певного екологіч-
ного, інноваційного або соціального ефекту, негативний 
характер якого може нанести суттєві збитки інвестору в 
подальшій перспективі [11; 14; 15, с. 182].

Можливість залучення інвестицій залежить від розу-
міння та врахування інтересів партнерів, від можливості 
бачити об’єкт інвестування з позиції інвестора та оцінити 
його інвестиційну привабливість [3]. 

Згідно статті 14.1.81 Податкового кодексу України 
від 02.12.2010 № 2755-VI, інвестиції – це господарські 
операції, які передбачають придбання основних засобів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цін-
них паперів в обмін на кошти або майно. З таким визна-
ченням важко погодитися, оскільки, по-перше, інвестиції 
є не обміном активів на кошти або майно, а вкладенням 
коштів у фінансові, матеріальні та нематеріальні активи; 
по-друге, інвестиції – це не господарські операції, а кошти, 
які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності; по-
третє, у визначенні немає мети, заради чого здійснюється 
інвестування. Адже інвестиційна діяльність відрізняється 
від фінансової та господарської тим, що інвестор не про-
сто здобуває активи, а обирає лише ті, які в майбутньому 
обов’язково принесуть йому доходи [16; 17].

Проте окремі дослідники часто трактують термін «ін-
вестиції» досить вузько або помилково та визнають їх за 
будь-яке вкладення коштів, яке може і не привести ні до 
зростання капіталу, ні до одержання прибутку. До них мо-
жуть належати і придбання предметів довгострокового 
користування, які за своїм економічним змістом не мо-
жуть бути інвестиціями. Тому слід пам’ятати, що понят-
тя «капітальні вкладення» є набагато вужчим за поняття 
«інвестиції». Крім того, інвестиції є вкладеннями не лише 
грошових коштів, як вважає більшість науковців, а можуть 
також вкладатися у формі рухомого та нерухомого майна, 
фондових інструментів (цінних паперів) і нематеріальних 
активів (майнових і немайнових прав, патентів і ліцензій, 
товарних знаків, ноу-хау тощо) [6, с. 17; 18, с. 17]. 

Так, поняття «інвестиції» можна розглядати за майно-
вим та витратним аспектами. З позицій майнового аспек-
ту, під інвестиціями розуміється перетворення грошового, 
фінансового, матеріального чи нематеріального капіталу 
в майнову спроможну вартість, що називається процесом 
використання капіталу. Тут баланс містить інвестиційну 
сферу, тобто вкладення або розміщення капіталу (осно-
вний та оборотний капітал, фінансові та нематеріальні ак-
тиви) і сферу формування інвестиційного капіталу (влас-
ного, позичкового, залученого), що дає можливість точно 
визначити процес походження інвестиційного капіталу 
та напрями його вкладання або розміщення. У контексті 
витратного визначення головним є те, що взаємозв’язок 
між виробництвом та інвестиціями здійснюється через фі-
нансові відносини, де інвестиції не можуть існувати поза 
фінансових процесів, а є їх логічним продовженням. Це 
дає можливість не лише більш ґрунтовно дослідити вну-
трішню природу процесу інвестування, але й простежити 
взаємозв’язок між інвестиціями та основними економіч-
ними категоріями, такими як виробництво, фінанси, роз-
рахунки, доходи та витрати [17].

У більшості випадків інвестиції відносяться до кате-
горії, яка найчастіше розглядається на мікрорівні (процес 
створення нового капіталу, включаючи засоби виробни-
цтва і людський капітал, за рахунок чого збільшується 
обсяг капіталу, що функціонує в економічній системі) і на 
макрорівні (частина сукупних витрат, які вкладаються на 
визначений термін капіталу в усіх його формах у різні ін-
струменти (основний капітал, житлове будівництво, запа-
си) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів, що 
спрямовані на розширення бізнесу або створення умов 
для підвищення ефективності його функціонування) [19].

Найбільш суттєвими ознаками інвестицій є те, що 
вони, по-перше, характеризуються потенційною здатніс-
тю приносити прибуток і соціальний ефект; по-друге, ці-
леспрямованим способом вкладення капіталу на певний 
строк у будь-які об’єкти або активи підприємства щодо 
впровадження науково-технічних розробок із наявністю 
відповідного ризику; по-третє, використанням різнома-
нітних та можливих інвестиційних ресурсів (попит, про-
позиція, ціна); по-четверте, наявністю страхування гро-
шових коштів від інфляції; по-п’яте, слугують метою як 
інвестора щодо інвестування, так і суб’єкта управління 
(держави, регіону, галузі, підприємства), де інвестуван-
ня є відкритою системою, що характеризує процес пере-
творення частини накопиченого капіталу в альтернативні 
види активів суб’єкта господарювання [3; 20, с. 13].

Отже, інвестиції є складним та змістовним поняттям, 
що інтегрує в собі різні економічні процеси, які вплива-
ють на виробництво, розподіл, обмін і споживання та є 
фундаментальною основою суспільного відтворення. З 
одного боку, інвестиції – це процес, який охоплює визна-
чення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, 
формування відповідно до нього цілей інвестування, роз-
роблення інвестиційної політики, визначення необхід-
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ного обсягу інвестиційних ресурсів та їх оптимізацію за 
критерієм зростання вартості підприємства й оцінювання 
ефективності інвестування. З іншого боку, вони являють 
собою частину суспільних ресурсів, які вилучаються з 
поточного споживання і вкладаються у виробництво в 
розрахунку на одержання майбутнього прибутку. Їх ди-
наміка є тим фундаментальним параметром відтворю-
вального процесу, що відображає загальну пропорцію, у 
якій суспільство розподіляє доступні йому ресурси між 
поточним споживанням і завданнями свого виживання у 
майбутньому [21, с. 165; 22, с. 354].

До об’єктів інвестицій можуть відноситись: 
– підприємства, що розширюються, реконструюють-

ся чи будуються, або будівлі, споруди (основні фонди), 
призначені для виробництва нових про-дуктів і послуг;

– комплекси або об’єкти, що реконструюються чи бу-
дуються, орієнтовані на рішення однієї програми, зорієн-
тованої на виробництво нових виробів (послуг) на вироб-
ничих площах у рамках діючих виробництв і організацій;

– фондові цінності: акції, облігації, векселі, сертифі-
кати, інші цінні папери, дорогоцінні метали, рідкоземель-
ні сплави, іноземна валюта тощо [5].

Суб’єктами інвестицій можуть бути комерційні орга-
нізації та інші суб’єкти господарювання, що використову-
ють інвестиції. Здійснення витрат у поточний період пе-
редбачає набуття цими суб’єктами певних інвестиційних 
об’єктів, використання яких дозволяє отримати вигоди у 
майбутньому. Цей процес відображається поняттям «ін-
вестиційна діяльність», яка являє собою сукупність прак-
тичних дій фізичних і юридичних осіб та держави щодо 
реалізації інвестицій і здійснюється на основі вкладення 
власного (фізичними особами, недержавними підприєм-
ствами, господарськими асоціаціями, громадськими та ре-
лігійними організаціями), державного (органами влади та 
управління, а також державними підприємствами та уста-
новами), іноземного (іноземними державами, фізичними і 
юридичними особами) та спільного (вітчизняними та іно-
земними фізичними і юридичними особами) капіталу [9].

Об’єктивною основою інвестиційної діяльності є ін-
вестиційні цикли, тобто процеси, які реалізуються про-
тягом часу здійснення інвестицій та визначаються часом 
між моментом формування інвестиційних намірів до мо-
менту виходу зданих в експлуатацію об’єктів на проектні 
техніко-економічні показники (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи інвестиційного циклу 
Джерело: розроблено автором за даними [12; 17]

На графіку спостерігається певний циклічний та 
мінливий процес розвитку в координатах часу та інвес-
тиційного капіталу. Відповідно, різноманітність видів 
інвестиційних циклів і їх складний взаємозв’язок зумо-
вили широке використання на практиці та в наукових 
дослідженнях поняття «інвестиційний процес», який 
представляє собою послідовні зміни стану капіталу в 

результаті інвестиційної діяльності, що визначається як 
об’єктивними (фізичні властивості об’єктів капіталу), 
так і суб’єктивними (грошова оцінка, правове станови-
ще) характеристиками [12; 17; 19]. 

На відміну від інвестиційного циклу, як індивідуаль-
ного плану капітальних вкладень, інвестиційний процес 
є безперервним процесом реалізації капітальних вкла-
день, який відображає суть розширеного відтворення 
основних фондів. 

Специфічними рисами інвестиційного процесу є те, 
що, по-перше, інвестиції, як правило, потребують зна-
чних фінансових витрат; по-друге, віддача від інвестицій 
може бути одержана тільки на стадії експлуатації об’єкта 
інвестування; по-третє, при очікуванні результатів від 
інвестицій виникають певні елементи ризику й невизна-
ченості; по-четверте, вкладення, здійснювані в конкретне 
підприємство на будівництво, придбання основних засо-
бів і розширення економічного потенціалу розглядаються 
з позицій цього суб’єкта як капітальні інвестиції [12]. 

Будь-який суб’єкт, зорієнтований на розвиток, за-
вжди вимагає заповнення ресурсів і зміни певних власти-
востей. Орієнтація на усунення цього дефіциту власними 
силами різко уповільнює зростання, оскільки вимагає від 
суб’єкта займатися невластивою діяльністю, відволіка-
ючи на це його основні ресурси. В умовах спеціалізації 
обмеженість власних коштів примушує суб’єкта шукати 
об’єкт, властивості якого дозволяють заповнити існую-
чий дефіцит при мінімальних вкладеннях. Необхідність в 
інвестиціях виникає, коли потенціал знайденого об’єкта 
не задовольняє потрібним критеріям та вимагає певної 
зовнішньої участі для його розвитку. Можливість здій-
снення інвестицій виникає, коли суб’єкт володіє ресур-
сами або властивостями, що дозволяють надати потрібну 
дію на необхідні властивості об’єкта. 

В момент здійснення вкладення інвестор встановлює 
зв’язок з конкретним об’єктом і стає його учасником. В 
результаті впливу інвестора дане об’єднання спочатку 
змінює властивості об’єкта інвестицій, які потім у вигляді 
інвестиційного доходу впливають на інвестора, змінюю-
чи його властивості, у тому числі заповнюючи існуючий 
дефіцит. Зрештою, після припинення інвестиційного про-
цесу суб’єкт і об’єкт починають існувати в новій формі. 

Таким чином, інвестиційний процес прагне до посту-
пового охоплення всіх суб’єктів і об’єктів, що приводить 
до зрівнювання наборів їх властивостей і до вирівнюван-
ня ступеня їх прояву, межею якого є максимізація. Від-
повідно, якщо будь-яка сфера діяльності є негомогенним 
утворенням, так як її суб’єкти і об’єкти володіють різни-
ми наборами властивостей, які проявляються по-різному, 
інвестиційний процес є фактором гомогенізації власти-
востей відповідної сфери діяльності, яка в даному випад-
ку тотожна її загальному розвитку [23, с. 12-13].

Механізм ефективної реалізації інвестицій підлягає 
формуванню лише за наявності комплексного підходу до 
процесу створення й оновлення основних фондів, як ка-
талізаторів нової хвилі науково-технічного прогресу. Від-
повідно, за умов збігу реалізації інвестицій і створення 
основних фондів з періодом створення та впровадження 
нової техніки й технології інвестиційний цикл досягає 
найвищої ефективності. У цьому разі інвестиційний про-
цес – фактор розробки та постійної підтримки в узго-
дженні з мінливими умовами механізму автоматичної 
реалізації досягнень науково-технічного прогресу [12]. 

Для чіткого встановлення мети та вибору довгостро-
кових орієнтирів велике значення має питання щодо від-
творення стадій інвестиційного процесу, зміна яких від-
бувається в організаційній формі, що характеризується 
певною послідовністю, взаємозв’язком та організацій-
ним ритмом [10, с. 44]. 
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Оскільки автори різних літературних джерел розгля-
дають дане питання по-різному, єдності поглядів з цього 
приводу не досягнуто. Однак, на наш погляд, дослідники 
А. А. Мєшков та О. Ю. Ментель [24] у своїй праці най-
більш точно відобразили розподіл стадій інвестиційного 
процесу та його етапів. Вони єдині, хто чітко розподілив 
етап обґрунтування доцільності інвестицій між їх реци-
пієнтом та інвестором, не дивлячись на те, що не дали 
даному етапу відповідної назви. 

Якщо у роботах більшості науковців спостерігається 
лише поетапний розподіл інвестиційного процесу, то до-
слідники на чолі з Л. С. Валінуровою [23] пропонують у 
своїй праці розглядати кінцеву стадію, як експлуатацію 
створеного об’єкта. У цьому разі дане тверження є хиб-
ним, оскільки, по-перше, введенням в експлуатацію не 
закінчується реалізація інвестиційного проекту, оскільки 
при експлуатації об’єкта проект потребує нових інвес-
тицій для підтримки виробництва і його розвитку, після 
чого знову починається процес передінвестиційних до-
сліджень; по-друге, тут даний етап є завершенням інвес-
тиційного процесу, за умов, що інвестиційний процес є 
безперервним явищем. Відповідно, Л. С. Валінурова та 
інші дослідники у своїй роботі вважають за краще роз-
глядати інвестиційний процес, як життєвий цикл окре-
мого інвестиційного проекту, кінцева стадія якого за-
вершується етапом введення об’єкта в експлуатацію, що 
також беруть до уваги й багато інших науковців, а саме:  
А. А. Пересада [11], А. В. Череп [12], Т. В. Майорова [17], 
І. М. Верхоляд [25], Н. В. Дацій [26]. Проте дана точка 
зору протирічить сутності інвестиційного процесу. 

Досить схоже урозуміння поетапного ланцюгу інвес-
тиційного процесу можна побачити в О.М. Підхомного 
[19] та Б.М. Щукіна [27], які розглядають інвестиційний 
процес лише з точки зору розміщення капіталу та форму-
вання інвестиційного портфеля, не згадуючи про об’єкти 
інвестування, яких при описанні інвестиційного процесу, 
на нашу думку, ігнорувати не можна.

Науковці А.А. Пересада [11], І.М. Верхоляд [25] і 
Н.В. Дацій [26] виділяють страхування інвестиційних 
проектів, як важливу стадію інвестиційного процесу. 
Проте в умовах трансформаційної економіки не всі інвес-
тиції можна застрахувати від інвестиційних ризиків, що 
пояснюється як слабкістю самих страхових компаній, так 
і високим рівнем інвестиційних ризиків, характерних для 
перехідного періоду. 

Крім того, згідно погляду Н.В. Дація [26] останньою 
стадію інвестиційного процесу є контроль одержаних 
результатів, основна спрямованість якого полягає у мак-
симальній ефективності використання інвестиційних 
ресурсів і досягнення поставлених цілей в процесі їх 
вкладення, коли А.А. Пересада [11] у своїй праці виділяє 
державне регулювання, як окрему стадію інвестиційного 
процесу. Однак, в даному разі, якщо держава може ви-
ступати одночасно в ролі як інвестора, так і замовника, 
а також виконувати функції стимулювання та контролю 
за здійсненням інвестиційної діяльності протягом усьо-
го інвестиційного процесу, то як з боку інвестора, так і 
з боку замовника відповідний контроль проводиться на 
кожній стадії інвестиційного процесу, від чого і залежа-
тиме одержаний результат. 

Інвестиційний процес, на нашу думку, містить три ста-
дії, які в свою чергу розподіляються на послідовні етапи. 

Так, доінвестиційна стадія розпочинається з моти-
вації інвестора, основ-ним мотивом чого є надлишок 
певних коштів у суб’єкта господарювання або приватної 
особи, яких не влаштовують відсотки за банківськими 
депозитами. Інвестор, що є власником цих нагромаджень 
(збережень), прагне придбати на інвестиційному ринку 
фінансові активи або інвестиційні товари (реальні акти-

ви), тобто здійснити інвестиції. Для опанування певно-
го інвестиційного проекту відповідних мотивів замало, 
оскільки власникові нагромаджень дуже важко зупини-
тися на конкретному проекті через відсутність впевне-
ності в отриманні прибутку від інвестицій. Відповідно, 
на мотивацію інвестора можуть впливати різноманітні 
чинники, а саме: зовнішня ситуація, власні можливості, 
умови досягнення цілей, переваги, моральний контроль, 
наслідки дії та інші.

Наступним етапом інвестиційного процесу є вибір 
інвестиційної стратегії інвестора, якому доцільно не 
лише спланувати власні дії на довгострокову перспекти-
ву з метою отримання прибутку та забезпечення власних 
інвестиційних цілей, але й диверсифікувати свої ризики. 

Після вибору стратегії розпочинається третій етап, на 
якому з метою забезпечення охорони інвестицій при ви-
борі проекту проводиться низка передінвестиційних до-
сліджень: здійснюється аналіз маркетингових досліджень, 
визначаються можливі ризики інвестиційної діяльності, 
оцінюються напрямки інвестування. Тут потенційному 
інвестору варто не витрачати кошти на розробку нових 
досліджень, а скористатись вже існуючими, запозичивши 
іноземний досвід вирішення аналогічного питання. 

Інвестиційна стадія розпочинається з етапу обґрун-
тування доцільності інвестицій, що потребує розгляду 
якомога більшої кількості інвестиційних проектів з ме-
тою вибору найкращого. Реципієнт інвестицій обирає 
актуальний для себе інвестиційний проект, після вибору 
якого необхідно виконати оцінку його економічної ефек-
тивності. У разі позитивної оцінки реципієнт переходить 
до етапу інвестування, негативної – здійснює пошук аль-
тернативного проекту, в результаті якого знову проводить 
оцінку або відмовляється від здійснення. 

Інвестор обирає реципієнта інвестицій і виконує 
оцінку рівня інвестиційної привабливості реципієнта 
(ІПР). У разі позитивної оцінки інвестор переходить до 
етапу інвестування, негативної – здійснює пошук резер-
вів і факторів підвищення рівня інвестиційної привабли-
вості реципієнта, які знову підлягають оцінці, після чого 
інвестор або переходить до етапу інвестування (пози-
тивна оцінка), або відмовляється від здійснення проекту 
(негативна оцінка). Звичайно в цій справі інвестору до-
помагають інші учасники (посередники) інвестиційного 
процессу, залучення яких потребує визначення джерел 
фінансування (інвестиційних ресурсів) та обґрунтування 
їх структур, оскільки для здійснення інвестиційного про-
цесу, особливо великого, інвестору не вистачає власних 
коштів і він прагне одержати позичковий або залучений 
капітал, тобто використати інші джерела фінансування. 

На етапі інвестування виконуються будівельно-мон-
тажні роботи, поставка обладнання, формування адміні-
страції, набір і навчання персоналу тощо, після чого роз-
починається етап освоєння інвестицій, який передбачає 
створення фінансових та реальних активів і в процесі 
експлуатації об’єкта вкладання їх у певний проект з ме-
тою отримання прибутків в перспективі, чим і завершу-
ється інвестиційна стадія. 

Ліквідаційна стадія полягає в закінченні інвестицій-
ного процесу після досягнення цілей інвестора, який, 
одержавши прибуток, починає шукати нового реципієнта 
інвестицій, не затримаючись надовго у поточному проек-
ті, після завершення реалізації якого реципієнт інвести-
цій розпочинає пошук нового. Звідси витікає, що остання 
стадія поточного інвестиційного проекту автоматично 
може стати першою для нового [12; 17; 24, с. 873-874]. 

Таким чином, механізм реалізації інвестиційного 
процесу містить у собі безліч складових, пов’язаних з 
формуванням, розподілом і використанням різнотипних 
ресурсів між великою кількістю об’єктів їх застосуван-
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ня за участю різноманітних економічних агентів, якими 
виступають держава, корпорації, фінансові посередники, 
іноземні інвестори та домогосподарства. Застосування 
даного механізму сприятиме оптимізації управлінських 
рішень в інвестиційній сфері, більш ефективному вико-
ристанню обмежених ресурсів, зниженню потреби в за-
лучених ресурсах, позитивній динаміці основних показ-
ників фінансово-господарської діяльності та зменшенню 
ступеня невизначеності й ризику при реалізації інвести-
ційного проекту [24, с. 872; 28, с. 42].

На механізм реалізації інвестиційного процесу впли-
вають різні фактори, характеристика взаємозв’язку яких 
потребує детального розгляду (рис. 2). 

 

Інвестиційний 
процес

Частка заощадженьСтан і динаміка 
розвитку 

фінансового ринку

Обсяги інвестицій

Розподіл праці Форми та методи 
інвестування 

Ризики (темп 
інфляції та інші) 

Норма чистого 
прибутку

Проміжок часуПозичковий відсоток

Реальний прибуток

Рис. 2. Взаємозв’язок факторів впливу  
на інвестиційний процес 

Джерело: розроблено автором за даними [26; 29] 

Так, інвестиційний процес тісно пов’язаний із станом 
та динамікою розвитку фінансового ринку, як основного 
постачальника інвестиційних ресурсів, на що неодмінно 
впливають різні ризикові фактори, одним з яких є темп ін-
фляції. Збільшення темпу інфляції знижує реальний при-
буток від інвестицій та зменшує мотивацію до довгостро-
кового інвестування, проміжок часу якого залежить від 
форм та методів інвестування. Відповідно, із зменшенням 
реального прибутку зменшується і норма чистого прибут-
ку. За інших рівних умов динаміка розвитку фінансового 
ринку є індикатором обсягів вкладених інвестицій.

Разом з тим, на форми і методи інвестування надає 
вплив поділ праці, який може бути внутрішньонаціо-
нальним (визначає особливості інвестиційного процесу 
в різних регіонах країни, превалювання реальних або фі-
нансових інвестицій) та міжнародним (впливає на форми і 
методи здійснення інвестиційного процесу, що в свою чер-
гу впливає на обсяги і джерела інвестицій, в тому чисті на 
частку заощаджень). Оскільки заощадження є джерелом 
фінансування інвестицій, то низька частка заощаджень у 
доході обумовлює низький обсяг інвестицій, а із збільшен-
ням частки заощаджень обсяг інвестицій зростає [26; 29]. 

Крім того, інвестиційний процес націлений на утво-
рення прибутку, який після здійснення вкладень форму-
ється через певний проміжок часу в залежності від форм 
та методів інвестування, що може становити від декіль-
кох хвилин (купівля та продаж цінних паперів на елек-
тронних торгах через систему Інтернет) до десятків років 
(інноваційні інвестиції) [17; 26]. 

Прибуток, що формується в процесі економічної діяль-
ності суб’єктів бізнесу, розподіляється між економічними 
суб’єктами країни і учасниками інвестиційного процесу 
у відповідних пропорціях, які задаються фінансовим роз-
поділом у державі. Формування інвестиційного прибутку, 
як правило, відстає від моменту вкладення інвестиційних 
ресурсів, що визначається формами здійснення інвести-
ційного процесу, пов’язаного неодмінно із ризиком втрати 
первинного капіталу або його частини, а також втрати всієї 
або певної частки інвестиційного прибутку.

Так, норма позичкового відсотка, що визначається 
споживчою вартістю капіталу, впливає на прийняття рі-
шень щодо інвестування капіталу у довго- або коротко-
строкові проекти та інші цілі, тобто на вибір між різними 
варіантами застосування грошового капіталу, зіставлення 
цінності теперішніх і майбутніх благ. Тут підприємець, 
який вирішує вкласти позичені кошти у довгостроковий 
проект, ризикує (наприклад, внаслідок можливого зне-
цінення коштів у процесі інфляції тощо). Тому фактор 
ризику впливає на величину позичкового відсотка, але не 
визначає її. У даному разі, якщо норма чистого прибут-
ку, від якої залежить обсяг інвестицій, перевищує ставку 
позичкового відсотка, то таке інвестування є економічно 
вигідним і доцільним [26; 30]. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновки, що інвести-
ційний процес є рухом матеріальних і фінансових 
активів, що характеризують його якісну й кількісну 
сторони. Динаміка інвестиційного процесу розгля-
дається в кількісному, якісному, часовому та про-
сторовому вимірах, спільним для яких є послідовний 
рух вартості та кругообіг капіталу, створення нової 
споживчої вартості внаслідок перетворення ресурсів 
на кожній стадії інвестиційного процесу, пов’язаної 
з економічним обґрунтуванням необхідності інвес-
тицій, пошуком і вибором інвестиційних ресурсів, 
форм, методів і об’єктів інвестування, формуванням 
оптимальної для даних умов інвестиційної програми 
і забезпеченням її реалізації з метою збільшення при-
бутку підприємств та багатства усього суспільства. 
Іншими словами, це сукупність безперервного ство-
рення основних засобів і виробничих потужностей, 
що значною мірою впливає на приріст національного 
доходу, і, відповідно, на динаміку інноваційного роз-
витку економічної системи країни. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Анотація: Проведено оцінку пріоритетних напрямів розвитку оптової торгівлі. Проаналізовано статистичні по-
казники діяльності підприємств оптової торгівлі. Запропоновано шляхи подальшого реформування оптової торгівлі в 
Україні як форми регулювання оптової торгівлі в межах концептуальних основ її розвитку.

Аннотация: Проведена оценка приоритетных направлений развития оптовой торговли в Украине. Проанализи-
рованы статистические показатели деятельности предприятий оптовой торговли. Предложены пути дальнейшего ре-
формирования оптовой торговли в Украине как формы регулирования оптовой торговли в рамках концептуальных 
основ ее развития.

Summary: The estimation of priority directions of wholesale development is conducted in Ukraine. Statistical performance 
of enterprises of wholesale indicators are analyzed. The ways of further wholesale reformation are offered in Ukraine as forms 
of wholesale adjusting within the framework of conceptual bases of its development.

Постановка проблеми. Перехід України до ринко-
вої економіки вимагав роздержавлення оптової торгівлі, 
здійснення демонополізації і лібералізації торгово-посе-
редницької діяльності, диверсифікації її форм. Внаслідок 
цих процесів на оптовому ринку України за останнє де-
сятиріччя з’явилася значна кількість малих оптових по-
середників. Більшість з них здійснюють посередницьку 
діяльність без надбання статусу юридичної особи. Мета 
функціонування оптової ланки полягає в опосередкуван-
ні зростаючого у масштабі товарно-грошового обміну 
між сферами виробництва та споживання, між окремими 
галузями економіки, між регіонами України та з іншими 
країнами, забезпечуючи необхідні темпи і пропорції від-
творювального процесу та збалансування сукупного спо-
живчого попиту і товарної пропозиції.

Таким чином, особливості та ефективність функціону-
вання оптової торгівлі в ринкових умовах, шляхи подаль-
шого розвитку, стратегічні цілі і завдання цієї важливої 
підсистеми сфери товарного обігу в концептуальному пла-
ні не визначені, що і обумовлює актуальність досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ні і практичні аспекти досліджуваної проблеми знайшли 
відображення в роботах відомих вітчизняних і зарубіж-
них вчених-економістів: В.В. Апопія, Л.В. Балабанової, 
І.О. Бланка, Л.О. Брагіна, Н.А. Голошубової, В. Данен-
бурга, А.А. Мазаракі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа, В.П. Они-
щенка, М.В. Опельбаума, В.К. Памбухчиянца, Ф.Г. Пан-
кратова, В.М. Торопков, В.О. Точиліна, К.П. Пашаєва,  
Ч. Фатреллата інших.

Аналіз наукових праць і практики господарської ді-
яльності в умовах перехідного періоду виявив негативні 
тенденції, що склалися на підприємствах оптової торгівлі.

Мета дослідження – дослідити розвиток оптової 
торгівлі, визначити місце оптової торгівлі в соціально-
економічному розвитку країни та можливі проблеми, за-
пропонувати напрямки щодо покращення діяльності під-
приємств оптової торгівлі як елементу сфери товарного 
обігу в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні систе-
ма оптової торгівлі в Україні опинилась не в кращому 
стані. Значно знизилась роль оптової ланки торгівлі 
як суб’єкта ринку, що призвело до порушення зв’язків 
між виробниками та покупцями. Припинили свою ді-
яльність деякі оптові бази з фунціями майнових і ко-
мерційних посередників, які охоплювали промислові 
підприємства та використовували регіональний потен-
ціал виробництва предметів споживання. Матеріаль-
но-технічна база оптової торгівлі приватизована за 
мінімальну ціну через оренду з викупом обмеженою 
кількістю підприємців. Певні складські площі вико-

ристовують не за призначенням, здають їх в суборенду 
або взагалі не заповнюють. 

Функціонування оптового каналу обумовлене низ-
кою причин, а саме:

1) економічною вигодою, яку отримують промислові 
підприємства від використання самостійних оптовиків, 
оскільки останні забезпечують їм найбільш низькі витра-
ти обігу. Адже не завжди наявність прямих зв’язків між 
виробниками і споживачами означає зниження витрат;

2) наявністю дрібних і середніх підприємств, розши-
ренням асортименту товарів;

3) поглибленням процесу розподілу праці у сфері ма-
теріального виробництва;

4) необхідністю розширення підприємствами-вироб-
никами ринків збуту своєї продукції і повнішого охо-
плення дрібних і середніх споживачів;

5) можливостями оптових посередників краще здій-
снювати маркетинг споживчої продукції, оцінювати рин-
кову кон’юнктуру, аналізувати інформацію про місцеві 
ринки, надавати постачальникам інформацію про попит 
на їх продукцію;

6) економічною доцільністю, швидкістю та зручніс-
тю доведення товарної маси до споживача;

7) більшою можливістю оптовиків мобілізувати всі 
свої ресурси, зосередити всі свої сили на виконанні одно-
го конкретного завдання.

Основними оптовими посередниками є підприєм-
ства – юридичні особи. За даними Державного Комітету 
статистики України, на 1 січня 2013 року в Україні діяло 
57,5 тис. підприємств, основним видом економічної ді-
яльності яких була оптова торгівля. В сучасних умовах 
найбільшого поширення набули партнерські оптові під-
приємства, засновані на колективній власності.

Так, на рис. 1. представлено динаміку оптового това-
рообороту за 2005-2013 рр. [1].

Товарооборот підприємств оптової торгівлі за 2012 
року становив 1093290,8 млн грн., що на 18537,6 млн 
грн. більше, ніж у 2013 р. Тільки у м. Києві оптовий това-
рооборот у 2013 р. склав 416007,1 млн.грн., у тому числі 
продовольчих товарів 62,4 %, непродовольчих товарів – 
37,6%. Проте, питома вага продажу товарів вітчизняного 
виробництва склала 37%.

У табл. 1. наведемо структуру оптового товароо-
бороту підприємств оптової торгівлі України за 2005-
2013 рр. [1]

Так, згідно з наведеними даними у 2013 р. у структу-
рі оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
найбільшу частку складав продаж непродовольчих това-
рів – 81,4%, що на 1,1% більше, ніж у 2012 р. і менше на 
1%, ніж у 2011 р. 
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Рис. 1. Динаміка оптового товарообороту  
за 2005-2013 рр., млн. грн.

Найбільша частка оптового товарообороту у складі 
загального обороту підприємства, основним видом ді-
яльності яких є оптова торгівля, спостерігалась на під-
приємствах м. Києва, Київської, Харківської, Львівської 
і Житомирської областей (97-91%), а найменша – на під-
приємствах Волинської, Закарпатської, Хмельницької і 
Вінницької областей (64-78%)).

Більше 70% обсягу оптового товарообороту країни 
припадало на підприємства чотирьох регіонів: м. Києва 
(39,8%), Донецької (15,1%) і Дніпропетровської (11%) та 
Харківської (5,2%) областей.

Частка оптової торгівлі товарами виробництва Украї-
ни порівняно з відповідним періодом попереднього року 
зменшилась і становила 63,3% від загального обсягу про-
дажу, у тому числі частка вітчизняних непродовольчих то-
варів – 61,5%, продовольчих товарів – 74,1% [З, с. 11-12]. 
У табл. 2 наведено дані щодо структури продажу товарів 
вітчизняного виробництва в загальному обсязі оптового 
товарообороту підприємств оптової торгівлі України.

У структурі продажу товарів вітчизняного вироб-
ництва найбільший обсяг складали продовольчі товари. 
Так, у 2013 р. продаж продовольчих товарів вітчизняно-
го виробництва складав 71,7%, що на 2 % менше, ніж у  
2012 р. та на 3,4 менше, ніж у 2010 р. Продаж непродо-
вольчих товарів вітчизняного виробництва в загальному 
обсязі оптового товарообороту підприємств оптової тор-
гівлі України складали у 2013 р. 50,3%, що на 55 менше, 
ніж у 2012 р. Комерціалізація і зміна форм власності не 
дала очікуваного ефекту, призвела лише до простого по-
дрібнення крупних оптових структур на самостійні і ма-
лоефективні суб'єкти ринку.

Заслуговує уваги зарубіжний досвід щодо тенденцій 
розвитку оптових підприємств за формами власності 
та організаційно-правовими формами господарювання. 
Основним видом оптових підприємств за цими ознаками 
є корпоративні підприємства, тобто найбільш великі. На 
них у загальному обсязі оптового товарообороту припа-
дає 95,8%. Частка партнерських підприємств дорівнюва-
ла 2,6%, а індивідуальних – лише 1,6% [2, с. 20]. Наступ-
не місце посідають індивідуальні підприємства, створені 
на власності фізичної особи або сім'ї, і найменша питома 
вага, припадає на корпоративні оптові підприємства, що 
функціонують у формі акціонерних товариств відкритого 
та закритого типів.

Державі має належати прерогатива і у створенні опто-
вих ринків, які сприятимуть завчасному формуванню за-
мовлень виробництву і гарантуватимуть виробникам ре-
алізацію основної частини продукції, що, в свою чергу, 

сприятиме стабільності та зростанню вітчизняного вироб-
ництва, ефективній конкуренції. На основі формування 
пропозиції і попиту на окремих товарних і регіональних 
ринках доцільно створювати оптові асоціації шляхом до-
бровільного об’єднання нині діючих оптових підприємств, 
які зможуть створювати у своїй структурі фінансові, ін-
формаційні, наукові та інші інституції. Важливий напрям 
у реформуванні оптової торгівлі полягає у перетворенні, 
удосконаленні та оновленні торгової інфраструктури, що 
передбачає налагодження тісної взаємодії товаровиробни-
ків з оптовою торгівлею, органічну інтеграцію виробни-
цтва і збуту на основі маркетингу. Результативним заходом 
а цьому шляху може стати формування торгово-промис-
лових компаній. Розвиток компаній оптових посередників 
повинні знайти своє втілення при використанні сучасних 
методів управління товарними потоками.

Раціональна організація діяльності оптового посеред-
ництва, переорієнтація його інтересів у бік національного 
виробника здатні забезпечити високу ефективність всієї 
системи товарообігу в країні і вирішити ключові завдан-
ня виробництва і реалізації продукції. Щоб розширити 
площину взаємних інтересів суб’єктів ринку, об’єднати 
їх зусилля, необхідно інтегрувати їх в єдине територіаль-
но-інформаційний простір. При цьому, враховуючи від-
мінності у рівнях промислового та аграрного потенціалів 
регіонів Україні, необхідно внести зміни в організаційні 
структури, що оптимізує рух товару і спрямує діяльність 
на захист інтересів вітчизняних товаровиробників, це ме-
режа регіональних оптових комплексів. [3]

Так, прийнято Закон України від 25.06.09 р. № 1561-VI  
«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції». 
Депутати ВРУ прийняли Закон України від 25.06.09 р.  
№ 1561-VI «Про оптові ринки сільськогосподарської про-
дукції», який визначає правові основи організації діяль-
ності оптових ринків сільськогосподарської продукції в 
Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований 
на захист прав і законних інтересів сільськогосподар-
ських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж 
сільськогосподарської продукції власного виробництва.

До інфраструктури аграрного ринку, що забезпечує 
збереження, реалізацію та транспортування сільськогос-
подарської продукції, належать оптові ринки сільсько-
господарської продукції. Оптовий ринок сільськогос-
подарської продукції – юридична особа, що забезпечує 
здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською про-
дукцією та якій надано даний статус. Землі під інфра-
структурою оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції відносяться до несільськогосподарських угідь 
земель сільськогосподарського призначення. Разом з 
тим, для прискорення розбудови оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції розроблено типові установ-
чі документи (статути) оптових ринків різних організа-
ційно-правових форм, типові договори учасників таких 
ринків. Тобто сформовано необхідну методичну базу для 
створення та функціонування оптових ринків сільсько-
господарської продукції.

Окрім цього, у рамках реалізації Проекту з надання 
технічної допомоги Європейського Союзу «Виконання 
Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації 
політики добросусідства в сільському секторі» розробле-
но типові проекти оптових ринків сільськогосподарської 
продукції. Згідно з даними типового проекту, вартість 
будівництва оптового ринку з благоустроєм території 
становить від 1,6 до 2,0 млн дол. США на 1 га залежно 
від території, яку займає ринок. Розвиток інфраструкту-
ри аграрного ринку є однією з передумов якісних змін у 
сільському господарстві країни. Адже саме сучасні бага-
тофункціональні об’єкти, якими є оптові ринки сільсько-
господарської продукції, стають основними логістични-
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ми вузлами, що забезпечують необхідні умови зберігання 
та збуту виробленої продукції.

Оптові ринки сільгосппродукції стають все популяр-
нішими серед покупців і виробників. Так, ринки «Сто-
личний» у Києві, «Шувар» у Львові та «Господар» у 
Донецьку за три роки їх роботи відвідало понад 5,5 міль-
йона українців. А на відкритому цього року новому рин-
ку «Азовський» у Маріуполі встигли скупитися майже 
40 тисяч городян. Такі показники ще раз підтверджують 
ефективність подібних об'єктів і говорять про необхід-
ність розвивати їх мережу по всій Україні. 

Проте, існують ряд проблемних питань, визначених 
Законом «Про оптові ринки сільськогосподарської про-
дукції». Однією із форм такого «сприяння вітчизняним 
виробникам сільськогосподарської продукції» з боку дер-
жави могла б стати підтримка організацій товаровироб-
ників, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Нажаль, Податковий кодекс України прак-
тично «перекрив кисень» таким формам примноження 
доданої вартості, насамперед для фермерів та оптовим 
сільськогосподарським ринкам. Є ще одна проблема в 
частині створення кооперативів, їх співпраці з оптовим 
ринком сільськогосподарської продукції – відсутність 
системних каналів інформації про організацію діяльнос-
ті кооперативів, можливості їхньої співпраці з ринками. 

Висновки. Аналізуючи ситуацію з виробництвом і 
збутом української сільгосппродукції, експерти ствер-

джують, що без розвитку оптової торгівлі в Україні 
найближчим часом є ймовірність виходу на наш ринок 
потужних міжнародних оптових компаній, які моно-
полізують сільгоспторгівлю, що негативно позначиться 
на прибутках вітчизняних господарств. Відкриття мит-
них кордонів, особливо з тими країнами, де аграрне ви-
робництво активно дотується, є низькі кредитні ставки, 
фермерам допомагають інструментами опосередкованої 
підтримки (наприклад, через системи консультування, 
поширення знань й інформації), несе неабиякі загрози 
для українського, особливо невеликого виробника. 

Обмеженість інформації про розвиток оптової тор-
гівлі робить неможливим використання її як практично-
го інструменту вироблення і реалізації стратегії оптових 
підприємств. Це обумовлює необхідність поширення та-
кої інформації на основі системи державного статистич-
ного обліку. Крім того, негативно на цьому процесі по-
значається відсутність стабільного законодавства щодо 
договірного права та концепції розвитку оптової торгівлі 
в Україні. Загальною місією оптової ланки в сучасних 
умовах повинна бути активізація сталого зблансованого 
розвитку внутрішнього споживчого ринку України, перш 
за все, на основі насичення його конкурентоспроможни-
ми товарами вітчизняного виробництва та якнайбільш 
повне задоволення попиту на них різних верств населен-
ня, а також сприяння товароруху вітчизняних товарів на 
зовнішній ринок.
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УМОВИ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БДЖІЛЬНИЦТВА

Анотація: Досліджено спеціалізацію і концентрацію бджільництва на основі міжгосподарської кооперації. В 
Україні створено понад 30 міжгосподарських бджолопідприємств, які спеціалізуються на виробництві меду та іншої 
продукції бджільництва. Ці підприємства визначатимуть подальший розвиток бджільництва на основі впровадження 
у практику найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду. Виявлені фактори та показники сталого роз-
витку економічної ефективності бджільництва.

Аннотация: Исследовано специализацию и концентрацию пчеловодства на основе межхозяйственной коопера-
ции. В Украине создано свыше 30 межхозяйственных пчелохозяйств, которые специализируются на производстве 
меда и другой продукции пчеловодства. Эти предприятия будут определять дальнейшее развитие пчеловодства на 
основе внедрения в практику новейших достижений науки, техники и передового опыта. Выявлены факторы и по-
казатели устойчивого развития экономической эффективности пчеловодства.

Summary: Studied specialization and concentration of beekeeping on the basis of co-operation. In Ukraine more than 
30 inter golomt that specialize in the production of honey and other bee products. These enterprises will determine further 
development of beekeeping on the basis of introduction of the advanced achievements of science, engineering and advanced 
experience. The factors and indicators of sustainable development of economic efficiency of beekeeping.

Актуальність теми. Бджільництво в нашій країні є 
важливою галуззю сільського господарства. Бджоли да-
ють цінний продукт харчування – мед, який відзначаєть-
ся високими поживними якостями і має лікувальні влас-
тивості. До його складу входять переважно виноградний 
та плодовий цукри, що легко засвоюються організмом 
людини, а також необхідні для організму ферменти, віта-
міни та мінеральні речовини. При лікуванні деяких тяж-
ких хвороб використовують бджолину отруту, маточне 
молочко та бджолиний клей (прополіс).

Крім меду, від бджіл одержують також і віск, що є 
сировиною для багатьох галузей промисловості та для 
виготовлення штучної вощини.

Дуже важливу роль відіграє бджільництво і в під-
вищенні урожайності багатьох перехреснозапильних 
культур. Дослідженнями наукових установ та практи-
кою передових господарств доведено, що від запилен-
ня бджолами збільшуються врожаї соняшника, гречки, 
гірчиці, насінників еспарцету, люцерни, конюшини, 
яблуні та інших плодоягідних культур на 25-30 і біль-
ше процентів.

Від запилення бджолами поліпшується також якість 
насіння, збільшується розмір, соковитість і смакові влас-
тивості плодів. Користь, яку дають бджоли при запиленні 
сільськогосподарських культур, в 10–15 разів перевищує 
прямі доходи від бджільництва.

Отже, в умовах України, з розвиненим інтенсивним 
землеробством і садівництвом, бджоли є важливим фак-
тором підвищення врожаю багатьох зернових, технічних, 
овочевих, плодоягідних та інших культур. Таким чином, 
бджільництво у нас має не тільки медовий, а й переважно 
запилювальний напрям і є досить розвиненою галуззю 
сільського господарства [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичною і методичною основою дослідження стали 
праці класиків економічної науки, праці вітчизняних:  
М. Ф. Токарєва, В. І. Ведеречко, О. І. Лашко, В. А. Гайдара, 
В. П. Пилипенка і зарубіжних економістів-аграрників: Ко-
нонов М. М., Финский П. Ф, Банников А. Г., Рустамов А. К.,  
Вакулин А. А; розробки науково – дослідних установ з 
проблем економіки та управління АПК. Так недостатньо 
вивченими залишається подальше обґрунтування напря-
мів в екологічній підсистемі впливу антропогенних чин-
ників на продуктивність продуктів бджільництва.

Мета статті: дослідження, і науково-методичне об-
грунтування напрямків підвищення ефективності вироб-

ництва і використання продукції бджільництва в ринко-
вих умовах. 

Постановка завдання:
• дослідити фактори та умови стійкості аграрного 

сектора;
• узагальнити сутність, виявити особливості, систе-

матизувати показники ефективності виробництва і вико-
ристання продукції бджільництва;

• виявити ступінь впливу факторів на ефективність 
виробництва і використання продукції бджільництва;

• виявити тенденції у виробництві та реалізації про-
дукції бджільництва;

• обґрунтувати перспективні напрями розвитку 
бджільництва, дати оцінку ефективності їх впровадження.

Об’єкт дослідження: процес забезпечення стало-
го соціально-економічного розвитку аграрного сектору 
залежного від підвищення економічної ефективності 
бджільництва.

Предмет дослідження: є економічні відносини, що 
виникають у процесі виробництва та реалізації продукції 
бджільництва, критерії та фактори економічної ефектив-
ності бджільництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бджіль-
ництво – особлива і надзвичайно цінна галузь сільсько-
го господарства. Її основою є розведення медоносних 
бджіл, які існують бджолинними сім’ями – своєрідними 
біологічними одиницями. Бджільництво дає основні про-
дукти (мед і віск), а також додаткові (пакети бджіл, бджо-
лині матки, квітковий пилок, маточни молоко, прополіс).

Мед є чудовим продуктом життєдіяльності бджо-
лосімей, які справедливо називають рідким золотом 
природи. Високоякісні сорти меду містять близько 75% 
фруктози і глюкози, щовизначає його цінність і фізичні 
властивості. До складу меду входить близько 300 речо-
вин і зольних елементів. Він має рідкісні харчові якості, 
важливі лікувальні властивості, визначається неповтор-
ним маком і ароматом.

Маточне молоко, прополіс і бджолину отруту вико-
ристовують для виробництва медичних препаратів. Про-
поліс (бджолиний клей) здавна відомий як засіб для ліку-
вання ран, опіків та інших захворювань [2].

Економічне значення бджільництва доповнюєть-
ся також тим, щобджіл використовують для запилення 
сільськогосподарських культур. В результаті запилення 
бджолами соняшнику,гречки, плодоягідних, овочевих, 
ефіроолійних та інших культур їх урожайність підви-
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щується в середньому на 25-30%. Вартість додаткової 
продукції від запилення сільськогосподарських культур 
бджолами значно перевищує витрати на утримання пасік.

На початок 2000 р в усіх категоріях господарств 
України налічувалось майже 3,7 млн бджолиних сімей, у 
тому числі більше як 2,8 млн у підсобних господарствах 
населення і близько 0,9 млн у колективних, державних 
міжгосподарських підприємствах, або відповідно 74,3% 
і 25,7%. В колгоспах нараховується 605,7 тис бджоло-
сімей, або в середньому понад 70 з розрахунку на одне 
господарство. Промислові пасіки колгоспів і держгоспів 
лісостепової і степової зон мають по 100-200, а окремих 
спеціалізованих господарств і міжгосподарських підпри-
ємств – по 300 – 600 бджолосімей.

Господарства України мають сприятливі умови для 
розвитку бджільництва. Джерелами медозбору тут є 
сільськогосподарські культури, а також природні медо-
носні угіддя – ліси, насадження ярів і балок,лісосмуги, 
луки і пасовища. На території країни бджільництво роз-
міщується нерівномірно залежно від наявності медонос-
них ресурсів і потреби в бджолосім’ях для запилення 
сільськогосподарських ентомофільних культур, садів та 
ягідників. У зоні Лісостепу розміщується в середньому 
7 бджолосімей з розрахунку на 100 га сільськогосподар-
ських культур, у Степу – 6, на Поліссі – 5 і в Карпатах –  
4 бджолосім’ї. Найбільша концентрація бджолинних сі-
мей у господарствах Лісостепу, а в зоні Степу їх постійно 
не вистачає для повноцінного запилення соняшнику.

Відповідно до особливостей кормовох бази бджіль-
ництва у господарствах України розводять такі породи 
бджіл: українська степова, карпатська, сіра гірська кав-
казька, поліська.

Виробництво меду в світі в цілому зростає і стано-
вить нині близько 1 млн т. У більшості країн середньоріч-
не споживання меду становить від 100 г до 1 кг на душу 
населення. Валове виробництво меду в Україні становить 
50-55 тис т за рік, з них товарного понад 23-26 тис. т., а з 
розрахунку на душу населення – близько 1 кг. Рівень його 
споживання досяг 450-500 г на одну людину за рік, що 
є досить малою нормою для забезпечення повноцінного 
отримання всіх вітамінів і повноційнного харчування. 

 Дальший розвиток бджільництва в різних категоріях 
господарств країни зумовлює необхідність визначення 
його економічної ефективності і факторів, які найбіль-
шою мірою формують її рівень. Економічна ефективність 
бджільництва характеризується системою таких показ-
ників: виходом валового і товарного меду з розрахунку 
на одну бджолосім’ю,

затратами праці на 1 ц меду, вартістю валової продук-
ції бджільництва на одного середньорічного працівника, 
собівартістю одиниці продукції і ціною її реалізації, при-
буток, рівень рентабельності.

Внаслідок недостатньоі забезпеченості бджільництва 
кормовими ресурсами продуктивність бджолосімей у сіль-
ськогосподарських підприємствах зростає дуже повільно 
і нестабільно. У 2012 р. в колективних і державних сіль-
ськогосподарських підприємствах було досягнуто най-
більшого рівня продуктивності бджільництва. Валовий 
збір меду з розрахунку на одну бджолосім’ю, наявну в 
період медозбору, становив 13,2 кг, з них 7,8 кг товарного.

Виробництво меду в багатьох господарствах визна-
чається високою трудомісткістю. У 2010 р затрати пра-
ці на виробництво 1 ц меду в середньому становили  
309,3 люд/год. Порівняно вищий рівень продуктивності 
праці на бджолофермах міжгосподарських підприємств, 
де затрати праці на 1 ц становили 272,7 люд/год, або на 
35,6 люд/год менше.

Основною причиною високої трудомісткості вироб-
ництва продукції бджільництва в сільськогосподарських 

підприємствах є низька продуктивність бджолосімей на 
пасіках і бджолофермах. Якщо збільшити валовий збір 
меду з розрахунку на одну бджолосім’ю до 20-30 кг, за-
трати праці на виробництво 1 ц меду можуть становити 
60-90 люд/год при такому самому рівні механізації ви-
робничих процесів.

Особливості бджільництва як галузі сільськогоспо-
дарського виробництва зумовлюють специфіку визна-
чення його економічної ефективності. Так, бджільництві 
запилювального і запилювально-медового напрямів, про-
дукція, одержана в результаті підвищення врожайності 
запилених бджолами сільськогосподарських культур, у 
доход галузі не зараховується. У зв’язку з цим всі витра-
ти по бджільництву запилювального напряму, крім вар-
тості меду, воску, плідних маток, роїв та іншої побічної 
продукції, відносять на обпилювані сільськогосподарські 
культури і багаторічні насадження.

У бджільництві опилювально-медового напряму на 
обпилювані культури відносять 20-40% загальної суми 
витрат, а на плодові насадження, посіви конюшини 
і люцерни на насіння – 40-60% залежно від величини 
площ та рівня їх урожайності. Решту витрат відносять 
на собівартість продукції бджільництва, розподіляючи 
їх пропорційно до вартості окремих видів продукції за 
цінами реалізації.

Розроблена методика передбачає обчислення собівар-
тості продукції бджільництва – меду, воску, роїв, маточ-
ного молочка, плідних і неплідних маток, прополісу та 
інше. Собівартість продукції бджільництва в господар-
ствах постійно зрастає.

У сільськогосподарських підприємствах бджільни-
цтво нині низькорентабельне. Виробництво меду в гос-
подарствах населення країни при використанні різних 
каналів реалізації забезпечує значні доходи і високу рен-
табельність.

Зниження собівартості продукції бджільництва мож-
на досягти шляхом збільшення її виробництва на осно-
ві впровадження досягнень науки і передового досвіду 
з урахуванням особливостей медозбірних умов госпо-
дарств. Продуктивність бджільництва підвищують на 
основі розведення селекційних ліній районованих порід, 
раціональної організації кочівлі пасік, а також посіву спе-
ціальних медоносних культур для заповнення безвзят-
кових періодів. Основним напрямом розвитку бджіль-
ництва і підвищення його економічної ефективності є 
інтенсифікація виробмицтва, що базується на прогресив-
ній технології і забезпечує збільшення виходу продукції і 
поліпшення її якості.

Вровадження інтенсивної технології вимагає подаль-
шої концентрації виробництва, створення в кожному гос-
подарстві пасік розміром не менш як 150 – 200, а в спеці-
алізованих – на 500 – 600 і більше бджолосімей. В умовах 
промислової технології під час цвітіння медоносних рос-
лин зальжно від інтенсивності медозбору на одному міс-
ці можна розміщувати від 30 до 100 бджолосімей.

Спеціалізація і концентрація бджільництва розвива-
ються на основі міжгосподарської кооперації. В Україні 
створено понад 30 міжгосподарських бджолопідпри-
емств, які спеціалізуються на виробництві меду та іншої 
продукції бджільництва, а також здійснюють запилення 
ентомофільних сільськогосподарських культур і багато-
річних насаджень. Ці підприємства визначатимуть ло-
дальший розвиток бджільництва на основі впровадження 
у практику найновіших досягнень науки, техніки і пере-
дового досвіду.

Рівень економічної ефективності бджільництва за-
лежить від: підвищення продуктивності бджолосімей на 
основі утримання сильних і здорових бджолинних сімей, 
систематичної селекційно-племінної роботи, виконання 
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обов’язкових ветеринарно-санітарних і зоогігієнічних 
заходів, поліпшення кормової бази, раціональної органі-
зації пересування пасік на кращі місця медозбору, забез-
печення бджіл на зиму достатньою кількістю кормів.

В Україні норма забезпеченості бджолиної сім’ї кор-
мами становить 18-23 кг меду залежно від способу зимів-
лі, приміщення і місцевих умов. Створення необхідних 
запасів кормів на період зимівлі визначає виживання, 
розвиток і рівень продуктивності бджолиних сімей.

Для підвищення продуктивності бджільництва в кож-
ному господарстві треба створити необхідну медоносну 
базу на основі поєднання використання посівів сільсько-
господарських культур, плодово-ягідних насаджень, при-
родних лук і пасовищ та лісів. Найбільш ефективними є 
посіви, які, крім медоносного, мають ще й інше госпо-
дарське значення. Так, посіви еспарцету дають високо-
якісне сіно для тваринництва і одночасно забезпечують 
найвищу медопродуктивність. За два укоси одного веге-
таційного періоду еспарцет може дати до 1 т товарного 
сіна з гектара [5].

Важливим фактором підвищення ефективності 
бджільництва є зростання продуктивності праці праців-
ників бджолоферм і спеціалізованих бджільницьких гос-
подарств. Продуктивність праці, в свою чергу, залежить 
від впровадження досягнень науки і передового досвіду, 
механізації виробничих процесів, рівня виробництва ва-
лової продукції бджільництва.

Впровадження промислових технологій виробництва 
продукції бджільництва дає змогу застосувати нові про-
гресивні форми організації праці на основі колективного 
підряду і оренди окремих пасік та бджолоферм. Колек-
тивний підряд залежно від кількості бджолосімей у гос-
подарстві може бути.

Удосконалення форм організації і оплати праці 
сприяє зменшенню затрат праці на одну бджолину 
сім’ю, раціональному і ефективному використанню 
засобів виробництва і кормової бази, що забезпечує 
збільшення валової продукції бджільництва і поліп-
шення її якості.

Отже, в умовах України, з розвиненим інтенсив-
ним землеробством і садівництвом, бджоли є важливим 
фактором підвищення врожаю багатьох зернових, тех-
нічних, овочевих, плодоягідних та інших культур. На 
мою думку, підвищення продуктивності бджільництва 
можна досягти за рахунок раціонального використання 
бджіл і маток різних порід та їх помісей, так як різні 
породи бджіл проявляють високу продуктивність тільки 
при наявності оптимальних для них кліматичних умов і 
певного типу медозбору.

Підвищенню рентабельності бджільництва сприя-
тиме підготовка фахівців-бджолярів вищої кваліфікації, 
організація виставок, ярмарків, де більш широко повинна 
рекламуватися продукція бджільництва, сучасні техноло-
гії та обладнання.
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗИ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Анотація: Досліджено методи прогнозування кризи у банківській діяльності, проведено їх класифікацію.

Аннотация: Исследованы методы прогнозирования кризиса в банковской деятельности и проведена их 
классификация. 

Summary: Investigated methods of forecasting the crisis in banking activity, conducted their classification.

Постановка проблеми. Стійкість і стабільність бан-
ківської системи є однією з найбільш важливих умов 
розвитку будь-якої національної економіки. Прозорість 
та прогнозованість розвитку банківської системи дозво-
ляють відповідно збільшувати передбачуваність її ді-
яльності для інвесторів та підвищити привабливість для 
інших економічних суб’єктів. Стабільність банківської 
системи визначається не лише рівнем її конкурентоспро-
можності та демонструванням стійкого зростання, але й 
сукупною здатністю протистояти кризовим явищам. Ось 
чому антикризове управління поступово перетворюється 
в очевидний та абсолютно необхідний фактор повсякден-
ної банківської діяльності. Однак, прості та доступні ме-
тоди прогнозування кризових явищ у банківництві пред-
ставляють собою поки що рідкісне явище у вітчизняній 
банківській системі. 

Проблема прогнозування кризових явищ у бан-
ківській діяльності знайшла своє відо-
браження у працях таких вчених як  
Л. Є. Басовський [1], В. В. Вітлинський [2],  
Б. Є Грабовецький [3], В. Ю. Дубніцький [4],  
Н. Ш. Кремер [5], Е. Я. Тихонов [6] та ін. Але 
питання відносно застосування методів про-
гнозування кризи у банківській діяльності не 
є дослідженими у повній мірі. 

Постановка завдання. Виходячи з акту-
альності проблеми, метою даної статті є до-
слідження існуючих методів прогнозування 
кризи у банківській діяльності та спроба їх 
класифікації. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Методи прогнозування кризи будуються 
на формуванні прогнозів кризи та моделей її 
можливого розвитку із використанням знань 
та інтуїції спеціалістів та побудови економі-
ко-математичних моделей з метою прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Прогнозування – це ймовірне, аргумен-
товане (на підставі системи фактів і дока-
зів) судження про стан об’єктів (процесів, 
явищ) у майбутньому або альтернативних 
шляхів і строків досягнення певних резуль-
татів [1, с. 15]. 

Прогноз повинен давати відповіді на два 
питання: 

а) чого найбільш імовірно слід очікувати 
в майбутньому; 

б) яким чином впливати на умови, щоб до-
сягти в майбутньому бажаної мети [6, с. 76]. 

Класифікувати прогнози в антикризово-
му управлінні доцільно за масштабами про-
гнозування, часовим горизонтом та функці-
єю прогнозу. За масштабом прогнозування 
розрізняють макроекономічний прогноз (дає 
можливість прогнозувати кризу у банківсько-
му секторі країни) та мікроекономічний про-

гноз (прогнозує кризу у окремій банківській установі). 
Між відміченими рівнями можна виділити проміжний 
рівень, який може слугувати об’єктом прогнозування 
(прогноз показників діяльності банків окремого регіону). 

За періодом часу, на який розробляється горизонт 
прогнозу, розрізняють довгостроковий, середньостроко-
вий та короткостроковий прогнози. 

За функціонально-методичною ознакою розрізняють 
дослідницький та нормативний прогнози. Дослідницький 
прогноз базується на припущенні збереження закономір-
ностей і тенденцій у банківській діяльності, які склались 
у минулому та прогнозному періоді, а тому абстрагується 
від можливих радикальних змін. Нормативний прогноз 
визначає шляхи та строки досягнення певного стану у 
банківській діяльності. Прикладом нормативного про-
гнозу може бути прогнозування строків початку кризи 
органами банківського регулювання та нагляду. 

Методи прогнозування кризи у банківській діяльності

Неформалізовані 
(економіко-аналітичні

методи)

Формалізовані 
(економіко-математичні 

методи)
Комбіновані методи

Індивідуальні експертні 
оцінки

метод «інтерв’ю»

метод складання 
індивідуальних експертних 

оцінок

Колективні  експертні 
оцінки

метод анкетування

метод «мозкової атаки»

метод Делфі

метод комісій

морфологічний метод 

метод «дерева цілей»

метод евристичного 
прогнозування

Математичні методи

Ймовірнісно-статистичні 
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Методи математичного 
моделювання

Методи математичного 
аналізу
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Метод висунення і перевір-
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Рис. 1. Класифікація методів прогнозування кризи  
у банківській діяльності 

Джерело: складено автором за даними [1], [2], [5], [6]
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Методи прогнозування кризи можна поділити на такі 
групи: 

– неформалізовані (інтуїтивні), або економіко-аналі-
тичні методи, які включають в себе в себе індивідуальні 
та колективні експертні оцінки;

–  формалізовані, або економіко-математичні мето-
ди, які включають в себе аналітичні, ймовірнісно-статис-
тичні та методи математичного моделювання; 

– комбіновані методи, які об’єднують ознаки форма-
лізованих і неформалізованих методів (рис. 1).

Неформалізовані (інтуїтивні) методи засновані на 
використанні досвіду, виявленні та узагальненні думок 
досвідчених спеціалістів-експертів, які мають глибо-
кі знання та практичний досвід у сфері антикризового 
управління банківською діяльністю, подальшому про-
веденні аналітичних процедур на логічному рівні, під-
кріпленні їх успішними науковими дослідженнями бан-
ківських аналітиків. Особливістю неформалізованих 
методів є поєднання об’єктивних і суб’єктивних факторів 
при проведенні дослідження.

Неформалізовані методи використовуються у випад-
ках неможливості кількісної оцінки кризових процесів 
у банківській діяльності або неможливості врахування 
значної кількості чинників через складність дослідження 
кризи. При цьому відбувається застосування різних під-
ходів до оцінювання думок експертів, обробки результа-
тів опитування, висуванні вимог до експертів, формуван-
ня експертних груп та оцінки їх компетентності. 

В якості експертів обираються як науковці, так і прак-
тики (не більше 20-30 осіб). Їх опитування може бути ін-
дивідуальним або груповим, очним і заочним. Індивіду-
альне опитування проводиться шляхом анкетування або 
інтерв’ювання. Групове опитування можливе у форми 
«круглого столу», в ході якого відбувається обмін думка-
ми між спеціалістами. 

Індивідуальні експертні оцінки це оцінки одного спе-
ціаліста, які базуються на використанні методу інтерв’ю 
та методу складання аналітичних експертних оцінок. 
Основними перевагами індивідуальних експертних оці-
нок є можливість максимального використання індивіду-
альних здібностей експерта. 

Метод «інтерв’ю» полягає у проведенні опитування 
експерта для виявлення його думок з метою отримання 
первинної (і достатньо глибокої) інформації про кризу у 
банківській діяльності та заходи щодо її подолання, яка 
може слугувати вихідною базою для подальшого уточ-
нення і перевірки.

Метод складання аналітичних експертних оцінок 
передбачає тривалу і ретельну самостійну роботу екс-
перта над аналізом тенденцій, оцінкою стану та шляхів 
розв’язання досліджуваних процесів (об’єктів). Цей ме-
тод дає можливість експерту використати всю необхідну 
йому інформацію, а власні міркування експерт оформляє 
у вигляді доповідної записки. 

Колективні експертні оцінки включають підготовку 
та збір індивідуальних експертних оцінок та статистичні 
методи обробітку отриманих матеріалів. 

Колективні експертні оцінки засновані на викорис-
танні методу анкетування, методу «мозкової атаки», ме-
тоду Делфі, методу «комісій», морфологічного методу, 
методу «дерева цілей», методу евристичного прогнозу-
вання, методу програмного прогнозу тощо.

Метод анкетування полягає у заповненні експертами 
завчасно підготовлених бланків (анкет) із переліком пи-
тань, які повинні охоплювати усі аспекти досліджуваної 
проблеми. 

Метод «мозкової атаки» отримав широке поширен-
ня з початку 50-х років як «метод систематичного трену-
вання творчої думки», спрямований на «відкриття нових 

ідей та досягнення згоди групи людей на основі інтуїтив-
ного мислення» [4, с. 90]. Методи цього типу відомі та-
кож під назвою «мозковий штурм», «конференція ідей», 
«колективна генерація ідей» (КГІ) [3, с. 20]. Так, мозкова 
атака організовується як колективне засідання експертів, 
на виступи яких накладається дуже суттєве обмеження 
– не можна критикувати пропозиції інших. Через декіль-
ка годин після закінчення засідання, починається другий 
етап мозкової атаки – аналіз запропонованих ідей. Зазви-
чай під час дискусії висловлюється близько 100 ідей. Із 
них близько 30-ти заслуговує на подальше опрацюван-
ня, 5-6 ідей дають можливість сформулювати приклад-
ні аспекти проблеми, і лише 2-3 ідеї матимуть корисний 
ефект. 

Метод Делфі – один із найбільш відомих методів ко-
лективних експертних оцінок, який полягає у ознайом-
ленні експертів з результатами попереднього туру опиту-
вання, що дозволяє враховувати ці результати при оцінці 
значимості думки експертів. У спрощеному вигляді ме-
тод Делфі організується як послідовність інтерактивних 
циклів мозкової атаки [2, с. 37]. У більш складному ва-
ріанті розробляється програма індивідуальних опитувань 
за допомогою опитувальних анкет, які виключають кон-
такти між експертами, але передбачають ознайомлення з 
думками один одного між турами. 

Метод «комісій» означає організацію круглого столу 
або інших подібних заходів, під час проведення яких від-
бувається узгодження думок експертів. 

Морфологічний метод полягає у розкладанні дослі-
джуваної проблеми на структурні компоненти, або пара-
метри. На першому етапі проблема розглядається в ціло-
му без прийняття певних рішень, на другому – проблема 
розкладається на окремі компоненти, які впливають на 
загальне її розв’язання. На третьому етапі для кожного 
компоненту підбираються альтернативні рішення, які 
зводяться в спеціальну матрицю (морфологічну скри-
ню), і за її допомогою визначається більш оптимальне 
рішення. На четвертому етапі відбувається комбінація 
альтернативних рішень, а на п’ятому – обирається най-
більш оптимальна альтернатива як можливе вирішення 
проблеми. 

Ідея методу «дерева цілей» уперше була запропо-
нована У. Черменом у зв’язку з проблемами прийняття 
рішення у промисловості. Термін «дерево» означає ви-
користання ієрархічної структури, отриманої шляхом 
розділення загальної цілі на підцілі нижчих рівнів. Ме-
тод «дерево цілей» орієнтований на отримання повної та 
відносно стійкої структури цілей, проблем, напрямків, 
тобто такої структури, яка протягом певного періоду часу 
мало змінювалась за неминучих змін, що відбуваються у 
будь-якій економічній системі. Для досягнення цього при 
побудові варіантів структури необхідно враховувати за-
кономірності цілеутворення і використовувати принципи 
та методики формування ієрархічних структур цілей та 
функцій. 

Метод евристичного прогнозування полягає у засто-
суванні творчих підходів до розв’язання певної пробле-
ми, у використанні нових концептів, нестандартних, кре-
ативних ідей в умовах невизначеності, які висловлюють 
експерти з банківської діяльності. 

Однак, використання неформалізованих методів про-
гнозування та моделювання кризи не позбавлено певних 
недоліків. Можливість використання експертних оцінок, 
обґрунтування їх необхідності зазвичай базується на 
тому, що невідомі параметри кризи трактуються як ви-
падкові величини, законним відображенням розподілу 
яких є індивідуальна оцінка спеціаліста-експерта про 
достовірність і значимість тієї чи іншої події. При цьо-
му припускається, що істинне значення досліджуваного 
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параметру є середнім серед діапазону оцінок, отриманих 
від групи експертів, і що узагальнена колективна думка є 
достовірною. Однак, у деяких теоретичних дослідженнях 
це припущення може піддаватися сумніву. 

Формалізовані методи – це методи, які використову-
ють суворі формалізовані аналітичні залежності, склад-
ний математичний апарат. Серед формалізованих методів 
можна виділити наступні групи:

– математичні методи, які включають методи кла-
сичної математики: інтегральний, диференціальний, ло-
гарифмічний, дисперсійний аналізи, методи пошуку екс-
тремумів, функцій, варіаційні розрахунки та інші, методи 
математичного програмування, теорії ігор тощо;

– ймовірнісно-статистичні методи, які включають 
методи математичної статистики, методи висунення та 
перевірки статистичних гіпотез, методи екстраполяції 
тенденцій та інші. До цієї групи методів можна віднести 
кореляційний, регресійний, факторний, коефіцієнтний, 
кластерний аналізи, багатомірний статистичний аналіз, 
аналіз індексів, метод найменших квадратів, метод екс-
поненціального згладжування, лінійне і стохастичне про-
грамування тощо);

– методи математичного моделювання (аналітич-
не моделювання; мережеве моделювання, статистичне 
моделювання (наприклад метод Монте-Карло); функціо-
нально-ієрархічне моделювання, матричний метод, істо-
рико-логічний метод тощо. 

Комбіновані методи – методи, які не можна зарахува-
ти до попередніх двох груп, оскільки вони об’єднують в 
собі ознаки формалізованих і неформалізованих методів. 
До них можна віднести метод сценаріїв, мультимодель-
ний метод, метод аналогій, метод імітаційного моделю-
вання, метод ситуаційного моделювання тощо. 

Метод сценаріїв – це метод декомпозиції задачі про-
гнозування, який передбачає виділення набору окремих 
варіантів розвитку подій (сценаріїв), що в сукупності охо-
плюють усі можливі варіанти розвитку. Тому основним 
інструментом цього методу є сценарій розвитку певних 
подій (процесів, явищ), які з прогнозованою ймовірністю 
можуть призвести до бажаного чи запланованого кінце-
вого стану. А отже, сценарій дозволяє зрозуміти, як необ-
хідно впливати на кризові процеси, і за яких умов може 
виникнути сприятлива чи несприятлива ситуація [5, с. 82]. 

У антикризовому управлінні банківською діяльністю 
можна застосовувати такі основні типи сценаріїв:

– синергічні сценарії, які моделюють поведінкові ас-
пекти органів регулювання та нагляду, банківських уста-
нов та їх клієнтів у період розгортання кризи і описують 
спектр нових процесів, явищ, проблем за відсутності 
управлінського впливу на кризу у банківській діяльності; 

– сценарії прямого управління, які моделюють спектр 
розвитку кризових процесів у банківській діяльності при 
використанні комплексу заходів антикризового управління;

– аттрактивні сценарії, які відображають поведінку 
органів регулювання та нагляду, банківських установ та 
їх клієнтів у відповідності із бажаними, «ефективними», 

з точки зору цілеполягання суб’єктів управління, анти-
кризовими заходами. 

На практиці за допомогою методу сценаріїв доцільно 
розробляти прогнози розвитку кризи при реалізації певних 
антикризових заходів. Останнім часом у сценарій вводяться 
кількісні параметри та встановлюються їх взаємозв’язки, 
передбачаються методики підготовки сценаріїв із викорис-
танням комп’ютерних програм, методики цільового управ-
ління підготовкою сценарію, що дозволяє створити попере-
днє уявлення про наслідки антикризових заходів, коли не 
вдається відразу їх відобразити формальною моделлю. 

Мультимодельний метод базується на використанні 
декількох прогнозів отриманих за різними моделями, які 
пропонують використовувати експерти. Реалізується цей 
метод шляхом визначення середньої (або середньозваже-
ної) величини значної кількості прогнозних результатів 
при їх очищенні від випадкових значень.

Метод аналогій дозволяє отримувати нові знання та 
судження про розвиток кризових процесів у банківській 
діяльності на основі схожості (подібності) з іншими кри-
зами, встановлення схожих рис із найбільш дослідженим 
кризовим процесом, у плані властивостей, ознак, відно-
син, актуалізації асоціацій. 

Імітаційне моделювання − це метод дослідження, за 
допомогою якого фахівець на прикладі експериментуван-
ня над певною моделлю може досліджувати реальні про-
цеси. В антикризовому управлінні цей метод базується на 
процесі конструювання моделі розвитку реальної кризи 
та експериментування на цій моделі з метою визначення 
наслідків кризи при застосуванні певних антикризових 
заходів. При цьому імітація розвитку кризи розглядаєть-
ся як особлива форма провадження експериментів із ви-
користанням комп’ютерної техніки з тими математичними 
моделями, що з певним ступенем достовірності описують 
закономірності функціонування банків в умовах кризи.

Ситуаційне моделювання, на відміну від імітаційно-
го моделювання полягає не у створенні моделі розвитку 
кризи у банківській діяльності, а у створенні певної ситу-
ації у вже існуючій моделі, тому метою його є досліджен-
ня процесів антикризового управління при створенні 
певної ситуації. Зрозуміло, що у випадку розгляду лише 
ситуації необхідно мати готову модель. 

Висновки з проведеного дослідження. Методи про-
гнозування кризи у банківській діяльності повинні стати 
необхідною умовою прийняття ефективних управлін-
ських рішень. Повне або навіть часткове їх застосуван-
ня дозволяє мінімізувати розмір потенційно негативних 
впливів, яким піддається банківський сектор. Треба від-
мітити, що суворого розділення методів на неформалі-
зовані, формалізовані та комбіновані не існує. Доцільно 
припустити, що існує лише більший чи менший ступінь 
формалізації, або можливість спиратися у більшій чи 
меншій мірі на інтуїцію експертів. Взагалі в антикризо-
вому управлінні доцільним є поєднання різних груп ме-
тодів прогнозування, що обов’язково базується на враху-
ванні їх особливостей застосування. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація: Проаналізовано досвід ЄС та деяких країн по створенню транспортно-логістичних систем та їх ви-
користання в стратегіях національного розвитку. Показано, що сучасна національна логістична система є вагомим 
чинником локалізації виробництва.

Аннотация: Проанализирован опыт ЕС и некоторых стран по созда-нию транспортно-логистических систем и их 
использование в стратегиях национального развития. Показано, что современная национальная логистическая систе-
ма является весомым фактором локализации производства.

Summary: Еxperience of EU and some countries on creation of the national transport and logistic systems and their use 
in strategies of national development has been analyzed. It is shown that the modern national logistic system is the important 
factor of manufacturing localization.

Постановка проблеми. В умовах все більшого по-
силення глобальної конкуренції однією з найбільш осно-
вних тенденцій сучасного етапу розвитку економічних 
відносин є змішення пріоритетів від ринку виробника 
до ринку покупця. Саме тому здатність ефективно по-
єднати виробництво, систему планування з індивідуаль-
ними купівельними перевагами стає вирішальним чин-
ником в конкурентній боротьбі на теперішньому етапі 
і, напевно буде найбільшим чинником конкурентоспро-
можності у майбутньому. 

Сучасний глобалізований світ характеризується 
високим динамізмом. Одним з його проявів є швидкі 
зміни переваг покупців, їх запитів щодо якості достав-
ки продукції. Тому особливої ваги набуває логістична 
оптимізація виробництва, що передбачає зменшення 
термінів і об’ємів постачань, скорочення резервних за-
пасів часу і матеріалів. 

Постановка завдання. Аналіз та узагальнення сві-
тового досвіду використання транспортно-логістичних 
систем в стратегіях розвитку за умов глобалізації.

Проблематика застосування логістичних систем на 
національному рівні в умовах глобалізації є відносно 
малодослідженою. Хоча деякі аспекти впливу глобаліза-
ції на логістичні системи частково висвітлені в роботах 
таких дослідників як Бакаєв О. О. [1], Писаренко В. В. 
[5], Савіна Н. Б. [7], Собкевич О. В. [8] та інших, пробле-
матика створення логістичних систем на національному 
рівні в умовах глобалізації в основному лишається поза 
увагою. Тому в роботі здійснено спробу систематизації 
досвіду країн, які досягли відчутних успіхів у створенні 
національних логістичних систем та їх інтеграції в гло-
бальну логістичну систему. Аналіз такого досвіду дозво-
лить коректно відібрати найбільш ефективні чинники та 
фактори успішного створення та розвитку ефективно ді-
ючих на національному рівні логістичних систем в умо-
вах глобалізації, які доцільно враховувати і в Україні при 
побудові національної логістичної системи та інтеграції 
її у відповідне глобальне середовище.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація надає до-
даткові можливості логістичної оптимізації розміщення 
виробництва. Кордони окремих країн стають все більш 
відкритими. Тому з’явилася можливість розміщувати ви-
робництва в країнах з дешевшою робочою силою і мен-
шими ставками податків. Розвиток міжнародної торгівлі 
відкрив доступ до дешевших ресурсів – сировини, комп-
лектуючих, що дозволяє оптимізувати матеріальні та фі-
нансові потоки виробників у логістичному сенсі. 

Як наслідок, при загальному світовому ВВП – близь-
ко 30 трлн. доларів США – на початку XXI століття сві-
товий прямий експорт товарів перевищив 6 трлн. доларів 

США, а експорт послуг – 1,7 трлн. дол. США [10, c. 352]. 
У свою чергу, частка комплектуючих виробів, що посту-
пають з інших країн в рамках міжнародної кооперації, 
тільки в машинобудівній галузі виросла з 19% у 1980-і 
роки до 50% – на початок другого десятиліття ХХІ ст. 

Фактично у всіх розвинутих країнах частка між-
народних матеріальних потоків у забезпеченні ви-
робництва суттєво зросла, а в ряді країн – Німеччина, 
Голландія перевищила частку внутрішньонаціональних 
матеріальних потоків. 

Така тенденція зумовила активізацію логістичних ін-
струментів оптимізації виробництва в багатьох країнах. 
Для всіх розвинених країн характерним для останніх 
років є розвиток логістичного аутсорингу [7-9]. Логіс-
тичний інструмент «аутсорсинг» – це метод оптимізації 
діяльності організації завдяки зосередженню ресурсів на 
основному предметі й передачі непрофільних функцій і 
корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компа-
ніям [6]. Найчастіше аутсорсинг має місце, коли органі-
зація передає право володіння бізнес-процесом зовніш-
ньому виконавцеві.

Механізм дії аутсорсингу відрізняється від звичай-
ної розподільної логістики тим, що замовник формулює 
завдання, що є перед постачальником послуг, не кон-
кретизуючи спосіб рішення цих завдань, так що вибір 
раціонального способу дій цілком і повністю лежить на 
виконавці (як, втім, і відповідальність за досягнення не-
обхідного результату) [8, c. 15].

Порівняно новою тенденцією використання логіс-
тичного чинника ло-калізації виробництва в західноєв-
ропейських країнах є формування загальноєвропейської 
системи руху матеріальних потоків, що передбачає наяв-
ність декількох опорних європейських центрів логістики 
та регіональних логістичних транспортно-розподільних 
центрів, що взаємодіють з ними Таке рішення покликане 
прискорити просування товароматеріальних потоків та 
забезпечити безперервність процесу руху товару.

У основу такої стратегії була покладена так звана 
транс’європейська транспортна мережа (TEN) і затвер-
джена в липні 1996 р. Концепція «Сумісні головні напря-
ми створення Транс’європейської мережі». У Концепції 
закладено принцип інтеграції різних видів транспорту в 
мультимодальну транспортну мережу. Важливим поло-
женням основних напрямів TEN є розширення мережі на 
схід і її з’єднання з транспортними мережами третіх країн.

Часові рамки розширення TEN на схід встановлено 
до 2015 р. У 2003 р. Європейська комісія виробила «План 
дій», що складається з чотирьох ділянок роботи [3]:

– безпека руху;
– логістика вантажного транспорту;
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– контроль транспортної політики в Європі;
– інтелектуальні транспортні системи.
Як основні завдання, що надаються типовим тран-

спортно-логістичним комплексом ЄС, були визначені на-
ступні [8]:

– залучення крупних приватних інвестицій в реалі-
зацію проекту;

– будівництво високотехнологічних виробничо-
складських об’єктів і комплексної інфраструктури при-
дорожнього сервісу;

– створення сучасних і ефективних систем інженер-
но-технічного, комунікаційного і інформаційного забез-
печення;

– впровадження сучасних інформаційних технологій 
відстежування відправлень, оптимізації завантаження 
автотранспорту, ведення інформаційного обміну, обліку 
і документообігу на основі використання міжнародних 
стандартів і нормативів;

– вдосконалення процедур митного огляду, оформ-
лення і контролю за товарами і транспортними засобами, 
приведення їх у відповідність зі світовою практикою;

– залучення крупних транспортно-експедиторських 
компаній, що спеціалізуються на доставці вантажів із за-
стосуванням інформаційних мережевих і термінальних 
технологій організації перевізного процесу і контрактної 
логістики;

– створення ефективної розподільної мережі для 
крупних роздрібних структур, що розвиваються, і мереж, 
а також магазинів-складів оптового і дрібнооптового про-
дажу товарів імпортного виробництва, орієнтованих на 
пожвавлення і легалізацію торгово-закупівельного бізне-
су приватних підприємницьких структур.

 «План дій» передбачає створення в ЄС переважно 
логістичних центрів типу 3PL та 4PL, а в перспективі 
5PL. Тому в «Плані дій» комплекс виконуваних функцій 
створюваних транспортно-логістичних центрів (ТЛЦ) 
дозволяє розглядати їх не тільки в ролі національних 
транспортно-логістичних вузлів (кластерів), але і як 
своєрідний каркас, що цементує процес перевезення, 
пересувний склад і інфраструктуру в єдину транспортну 
систему не тільки країни і/або регіону ЄС, але і в пер-
спективі в глобальний ринок [4, 6, 9].

Серед країн ЄС особливо виділяється Німеччина 
де найбільш системно реалізується політика на ство-
рення національної логістичної системи. У третьому 
тисячоліття у цій країні було взято курс на побудову 
ефективної національної логістичної мережі, яка мо-
гла б з найменшими витратами обслуговувати всю на-
ціональну економіку. В Німеччині центри транспортної 
логістики (в даний час функціонують 29 з 33 передбаче-
них генеральним планом їх створення до 2010 р. [10]) 
формувалися переважно на основі залізничних ліній та 
розв’язок. Більшість з них розрахована на паралельне 
використання автомобільного і залізничного транспор-
ту, є також трьохмодульні центри логістики. Діяльніс-
тю, безпосередньо пов’язаною з логістикою, в Німеччи-
ні зайнято близько 4,5 млн. чоловік [10].

Німецька модель побудови та розвитку логістичних 
центрів характеризується рядом особливостей.

В першу чергу – це сильна державна підтримка на 
всіх рівнях, яка ґрунтується на федеральних законах 
і законах федеральних земель. Федеральний бюджет 
бере участь у фінансуванні інвестицій через Deutsche 
Bahn AG (Німецькі залізниці), широко практикується 
виділення дотацій бюджетам федеральних земель, а 
також цільові дотації і кредитування по конкретних 
інвестиціях. Фінансову підтримку по інвестиціях в 
логістичні центри надають як федеральні землі, так і 
місцеве самоврядування.

Джерела інвестиційних засобів в німецькій моделі 
також чітко визначені [10]:

– інвестори, які мають намір інвестувати в логістич-
ну інфраструктуру;

– транспортні компанії;
– бюджетні кошти і цільові фонди федеральних зе-

мель;
– програми і федеральні фонди, направлені на розви-

ток інфраструктури;
– дотації міст і регіонів;
– дотації і програми Європейського союзу;
– банківські кредити.
В Німеччині строго регламентовано функції компанії, 

що ініціює створення логістичного центру. Це розробка 
програми будівництва логістичного центру і документа-
ції, залучення інвесторів і фінансових коштів, покупка 
і освоєння земельних ділянок, нагляд над будівництвом 
логістичного центру.

Утворені за участю держави логістичні центри 
управляються через наглядові органи, які створюються 
різними компаніями-учасниками проекту – інвесторами 
і/або інвестиційними консорціумами, компаніями по роз-
витку, містами/муніципалітетами, асоціаціями і союзами.

Таким чином, заснована реалізовувала в Німеччині 
загальна схема дій органів влади на передпроектному 
етапі реалізації програми створення ТЛЦ виглядає таким 
чином. Федеральне Міністерство транспорту на основі 
аналізу схеми вантажопотоків і розміщення продуктив-
них сил визначає райони найбільш оптимального розмі-
щення крупних термінальних комплексів.

Відповідні рекомендації спрямовуються урядам зе-
мель. Якщо вони виявляли готовність брати участь в 
реалізації проекту, федеральний уряд надає «стартові» 
кошти у розмірі 10-15% вартості проектних робіт і підго-
товки території. Уряд землі вступає в переговори з влас-
тями відповідного міста (або декількох міст, якщо регіон 
бажаного розміщення терміналу достатньо обширний). 
Уряди міст, готових реалізувати проект, отримують част-
кову субсидію з бюджету землі і, у свою чергу, вирішу-
ють питання викупу землі під термінал і надання пільг 
для підприємців, які могли б брати участь в проекті.

Отже, німецька модель створення національної ло-
гістичної мережі в першу чергу вирізняється активною 
участю державного сектора, як у фазі планування, так і 
реалізації проектів розвитку ТЛЦ.

Дещо по іншому до розбудови національної логіс-
тичної системи підійшов уряд КНР. В Китаї розвиток 
виробництва в південних регіонах багато в чому зумов-
лювався пільговим режимом, який надавався іноземним 
інвесторам у вільних економічних зонах. Але в умовах 
вступу країни у ВТО пільги безмитних зон поступово 
нівелюються, тому уряд даної крани не безпідставно по-
боювався, що іноземний капітал почне покидати країну. 

У 2003 р. на Всекитайському форумі по управлінню 
і розвитку китайських безмитних зон було запропонова-
но трансформувати їх в зони вільної торгівлі (Free Trade 
Zones), де основним видом діяльності є надання логіс-
тичних і фінансових послуг.

Китай взяв стратегію на створення мережі 3PL логіс-
тичних операторів за рахунок яких іноземні виробники 
отримують певні додаткові можливості в оптимізації ма-
теріальних потоків та мінімізації логістичних витрат. 

Крупні міжнародні логістичні оператори виходять 
на ринок України. Так, комплексні складські послуги на 
сьогодні в Україні надають міжнародні логістичні компа-
нії, у числі яких такі оператори, як Kuehne + Nagel, FM 
Logistics, DHL, Raben [9]. Проте в Україні увага держави 
до створення національної логістичної системи значно 
менша. На даний момент можна констатувати лише про 
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окремі спроби створення невеликих в національних та 
міжнародних масштабах транспортно-логістичних цен-
трів за рахунок приватного капіталу. 

Взагалі в Україні та країнах, що розвиваються, в пер-
шу чергу в країнах Євразес, зовнішній ефект впливу ло-
гістичного фактору на локалізацію виробництва поки не 
дуже помітний. Проте транснаціональні логістичні ком-
панії все більш активно приходять на ці ринки і швидко 
стають домінуючою силою у сфері транспортної логісти-
ки, що неминуче відіб’ється на робочих місцях і умовах 
праці в цих країнах.

Слід зазначити, що ТРАСЕКА (TransportCorridorEu
ropeCaucasusAsia) – це єдиний проект євро-азіатського 
транспортного коридору по напряму Захід – Схід з Євро-
пи, з перетином Чорного моря, через Кавказ і Каспійське 
море з виходом на Центральну Азію, що отримав значну 
фінансову, організаційну і технічну підтримку міжнарод-
них структур, в першу чергу Євросоюзу. У свою чергу 
країни-учасниці ТРАСЕКА (Азербайджан, Вірменія, Бол-
гарія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румунія, 
Таджикистан, Турк-меністан, Туреччина, Узбекистан, 
Україна) пов’язують реалізацію своїх геополітичних і 
економічних можливостей з розвитком транспортно-ко-
мунікаційних мереж. Тим більше що річний торговий 
оборот між Азією і Європою перевищує 2 трлн. доларів, 
при цьому частка транспортних витрат складає 200 млрд. 
доларів США [10].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, як 
показує світовий досвід, створення національної логіс-
тичної організації, що володіє всіма характеристиками 
3-4PL-провайдера, практично неможливо без підтримки 
держави, зокрема взаємодії з державними структурами, 
включаючи митницю, організації партнерства з організа-
ціями-вантажоперевізниками та іншими учасниками, що 
забезпечують логістичні процеси.

Існує кілька проблем, вирішення яких є можливим 
лише на рівні держави. До таких відноситься розробка 
генеральної програми розвитку національної логістичної 
системи з урахуванням комплексу економічних, тран-
спортних, екологічних, соціальних і інших чинників, а 
також методичного забезпечення, при цьому слід удоско-
налювати і контролювати виконання норм і правил устат-
кування і експлуатації термінальних об’єктів і так далі

Розвиток ефективної національної системи зумовлює 
ряд макроефектів: 

– зниження частки сукупних народногосподарських 
витрат на просування вантажів і товарів в структурі ВВП;

– зниження рівня інфляції за рахунок зниження ло-
гістичних витрат;

– підвищення інвестиційної привабливості проектів 
по розміщенню виробництва.

Створення національної логістичної системи, як 
свідчить світовий досвід, дозволяє підвищити конкурен-
тоспроможність економіки за рахунок:

– комплексної логістики постачання основних цен-
трів виробництва;

– оптимізації складських запасів і вивільнення «за-
морожених» фінансових ресурсів у виробників;

– комплексної логістику розподілу товарів від цен-
трів виробництва до центрів споживання (зокрема ім-
портних товарів).

Таким чином Україні доцільно врахувати, що ство-
рення національної логістичної системи та її ефектив-
на інтеграція в міжнародну логістичну систему стане 
могутнім чинником розвитку національного виробни-
цтва, як за рахунок внутрішніх джерел так і іноземних 
інвестицій, підвищить міжнародну конкурентоспро-
можність окремих виробників та економіки в цілому, 
дозволить зайняти більш вигідне місце в міжнародно-
му розподілі праці.
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ORGANIZATIONAL CHANGE AS A MEDIUM FOR CORPORATE SUSTAINABILITY 

Summary: Managing change and sustainability is one of the key important function and operation in the evolution 
and progress of any corporation. The goal of this paper is to explore and contribution to a better understanding of corporate 
sustainability management and change. It refers to how organizational change can be a medium for corporate sustainability 
and the link between them. This paper envisages and reviews some of the main theories of organizational change and 
establishes the link between change and sustainability. It examines the role that corporate management plays during change 
implementation process that promotes corporate sustainability. It also reviews a research that shows the way management 
view and understand corporate sustainability and its implication to the result that will be achieved.

Анотація: Функція управління змінами і стійкістю є одними з ключових в процесі еволюції і розвитку будь-
якої корпорації. Метою даної роботи є вивчення та сприяння кращому розумінню концепції управління змінами та 
стійкості, а саме, як управління змінами може бути сполучною ланкою із стійкістю організації. У статті вивчаються 
і розглядаються деякі з основних теорій організаційних змін, встановлюється зв’язок між зміною і стійкістю. Ав-
тор розглядає роль, яку відіграє корпоративне управління в процесі впровадження змін, що сприяє корпоративній 
стійкості. У статті також розглядається дослідження, яке розкриває поняття корпоративної стійкості і результатів її 
досягнення з точки зору менеджменту.

Аннотация: Функция управления изменениями и устойчивость являются одними из ключевых в процессе эво-
люции и развития любой корпорации. Целью данной работы является изучение и содействие лучшему пониманию 
концепции управления изменениями и устойчивости, а именно, как управление изменениями может быть связующим 
звеном с устойчивостью организации. В статье изучаются и рассматриваются некоторые из основных теорий ор-
ганизационных изменений, устанавливается связь между изменением и устойчивостью. Автор рассматривает роль, 
которую играет корпоративное управление в процессе внедрения изменений, что способствует корпоративной устой-
чивости. В статье также рассматривается исследование, которое раскрывает понятие корпоративной устойчивости и 
результатов ее достижения с точки зрения менеджмента.

Introduction. With the growing importance of corporate 
sustainability in both practice and theories, there is a need 
to understand how change can lead to sustainability which 
can benefit a growing number of practitioners. Organizations 
are faced with the challenges of making profits and meeting 
the demands of stakeholders. This requires the management 
of many systems in order for the organization to remain in 
the market and be profitable. Organizational sustainability is 
most often regarded as financially sustainable. Same as in the 
sustainability of individuals and families, there exist many 
complex and dynamic dimensions that needs to be managed in 
an organization and if these multiple complex dimensions are 
well managed the organization is bound to maintain a steady 
growth. Organizational sustainability can be in the form of 
strategic sustainability, product and program sustainability, 
personnel sustainability and financial sustainability.

Understanding Corporate Sustainability. This 
concept of organizational sustainability has received much 
attention in recent organizational and management studies. 
There is still little insight into how the adoption of corporate 
sustainability practices can be achieved inside an organization 
[Martina K. Linnenluecke, Andrew Griffiths]. The concept of 
corporate sustainability originates from the broader concept 
of sustainability, which itself was shaped through a number 
of political, public and academic influences over time [Kidd, 
C. (1992)]. Sustainable corporate governance has been 
described by Dunphy et al (2003), as the contribution that 
corporations make to ‘the continuing health of the planet, the 
survival of humans and other species, the development of a 
just and humane society and the creation of work that brings 
dignity and self-fulfilment to those undertaking it [Dunphy 
et al. (2003)]. Taking into consideration the fact that several 
other factors such as globalisation, social environment, 
politics, etc has impact on the organization, sustainability 
can be thought of as a conceptual framework and practical 
mechanism for creating organizational change that results 
in improved social, environmental and ethical conditions 
(Van Marrewijk, 2003). Looking at corporate sustainability, 

this study intend to focus on how change can be achieved at 
the organisational level. A study conducted by Russell et al. 
(2007) on certain Australian private and public organizations 
investigated how their managers understood the notion of 
sustainable corporate governance. This study came out with 
four main categories of how the participants of their study 
understood sustainable corporate management. 

The first Category. They considered corporate 
sustainability primarily as corporations working towards 
long-term economic performance and survival. This was 
framed in terms of the longevity of corporate profitability 
and growth. The participants of this category emphasized 
that corporate sustainability compliance to legislation and 
regulation was a critical part of sustainability. All of the 
participants involved in the study were from privately owned 
organizations. Six out of a total of thirty-eight participants 
held this view.

The Second Category. Managers of the second 
category understood corporate sustainability as primarily 
about corporations working towards positive outcomes for 
the natural environment. They were primarily concerned 
with organizational achievement of positive ecological 
outcomes and generally focused on conservation or eco-
efficiency behaviors. Participants of this category identified 
a strong personal commitment to the achievement of 
natural resource conservation and their ultimate goal 
being conservation of the natural environment through 
«maintaining natural biodiversity.» Their description of 
eco-efficiency was about producing goods and services, 
or conducting business as usual, while reducing the 
consumption of natural resources and simultaneously 
creating value and making profit for the company.

The Third Category. Managers of the third category 
understood corporate sustainability as primarily about 
supporting people and social outcomes. They strongly 
demonstrated and emphasized the need to understand and 
value people, both within and external to the organization. 
There was also the acknowledgement of the ecological 
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environment, however these were considered subordinate 
to social issues. Here, the social aspect of sustainability was 
prioritised and they identified strong personal commitment to 
the achievement of sustainability.

The fourth Category. Participants in this fourth category 
sees corporation with a holistic approach. Participant 
exhibiting this understanding emphasized a system thinking 
approach to corporate sustainability and those expressing 
this view acknowledged the need to balance economic, 
social and natural environment outcomes. Their views were 
expressed through a description of the organization as part of 
system and the need to appreciate the context in which the 
organization operates and in which decisions are made. They 
also had the understanding that interventions could improve 
the overall system and the belief that system interventions 
could be put in place to correct or optimize an organizational 
system if necessary. 

Though participant views were different, Russell 
et al. (2007) actually analysed and found a relationship 
between the various categories of understanding. In the first 
category, they prioritised economic performers and those 
who demonstrated this understanding prioritized economic 
outcomes over any other considerations and there were few 
similarities between participants with this understanding and 
participants in the other categories. On the contrary there were 
a number of similarities between the natural environment and 
socially focused understandings. Participants in both these 
categories of understanding acknowledged the importance 
of economic outcomes, thus acknowledging understanding 
of the category one. These participants of category one, 
framed economic issues in terms of their priority for either 
the natural environment, or social issues. However there 
was an overlap in understanding, for instance, those with a 
natural environment understanding acknowledged social 
issues, and those with a socially focused understanding also 
acknowledged the natural environment. 

According to the study, participants who demonstrated a 
holistic understanding acknowledged a range of issues around 
the concept of corporate sustainability. Their discussion 
actually focused on the need to balance economic, social and 
natural environment issues, and as well suggested a need to 
understand the system and the interconnections between each 
element in the system (Fig. 1).

These findings came out with a number of important 
implications in the pursuit of corporate sustainability and also 

concluded that corporate sustainability might be different 
across industries. They demonstrate a polarization of public 
and private understandings, with private organizations 
tending to focus their resources towards economic priorities 
while public organizations taking a more holistic perspective. 

According to Sharma (2003) corporate sustainability is 
defined as the challenge to improve social and human welfare 
simultaneously, while reducing their ecological impact and 
ensuring the effective achievement of organisational objectives. 
Every corporation is faced with the challenge of sustainable 
development which is to ensure that it contributes to a better 
quality of life today without compromising the quality of life 
of future generations and taking into consideration ecological 
factors [Parisa Salimzadeh, Jerry, Ravi].

 Corporate Sustainability refers to «a company’s activities, 
voluntary by definition, demonstrating the inclusion of social 
and environmental concerns in business operations and in 
interactions with stakeholders» [Van Marrewijk, 2003]. 
Looking across the dictionary we see that the word sustain 
implies «to maintain» or «to endure.» A more comprehensive 
definition is «being a method of harvesting or using a resource 
so that the resource is not depleted or permanently damaged 
over an extended period of time» [Michael Hollingworth, 
2009]. According to this definition, for an organization 
to be sustainable, it has to be maintainable, endurable and 
there should be no room for malleability. For organizations, 
sustainability implies the challenge to simultaneously 
improve social and human welfare while reducing their 
ecological impact and ensuring the effective achievement of 
organizational objectives (Sharma, 2003). If organizations 
are to respond to this challenge, it needs to demonstrate 
a continuous improvement of its triple bottom line, i.e. 
economic, social and environmental performance outcomes 
[Parisa Salimzadeh, Jerry, Ravi]. This is why organizational 
change will be an inevitable factor in this process and it is 
one the reasons this paper is all about exploring the link 
between change and sustainability in an organization. 
Change management link to corporate sustainability would 
become an invaluable tool for exploring ways to reduce costs, 
manage risks, create new products, thus expanding its market 
share and drive fundamental internal changes in culture and 
structure (Azapagic, 2003). 

Understanding Organizational Change management. 
Organizational change is the continuous adoption of 
corporate strategies, methods and structures to changing 

the organization. Change is actually a 
contemporary word that is not an exception but 
an ongoing steady process in an organization. 
It equally implies to plan, initiate, realize, 
control, and finally stabilize change processes 
in both corporate and personal levels. It covers 
diverse organizational issues such as strategic 
direction or personal development programs 
for staffs [Recklies, O. 2001]. According to 
Recklies, organizational change comprises both 
revolutionary one-off projects and evolutionary 
transformations. He identified two type of 
changes – organizational development [which 
is the more gradual and evolutionary approach 
to change] and reengineering [also referred 
to as corporate transformation or business 
transformation. It is the more radical form of 
change since it involves elements and structures 
that evolves over time]. 

Other change management experts like 
Jeff Hiatt and Tim Creasey from Prosci 
described change management as a mixture of 
ideas derived from the fields of engineering, 
business and psychology. Introducing change in 

Fig. 1. Representation of relationships between the various categories  
of understanding of corporation sustainability of participants  

(Russel, R., Haigh, N. and Griffiths, A. (2007))

Category 4. Sees corporation with holistic approach

Category 1. Corporate 
Sustainability as an organization 
working toward long term 
economic perfomance;
Long term profitability and 
growth of the organization;
Compleance  
with legislations.

Category 2. Corporate 
Sustainability is 
working toward positive 
outcome for the natural 
environment. Social 
aspect recognize, strong 
personal commitment.

Category 2. Understand corporate sustainability as corporation 
that support people. Priority is understand and value people.
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an organization is bringing about impact in one or more of 
the following process, system, job roles, and organizational 
structure which are four parts of how the organization 
operates. Change management is the process, tools and 
techniques used to manage the people-side of change in order 
to achieve the required business outcome. It incorporates the 
organizational tools that can be utilized to help individuals 
make successful personal transitions resulting in the adoption 
and realization of change [Creasey, T & Hiatt, JM n.d.,]. 
According to Tim Creasey, any change to processes, systems, 
organization structures and/or job roles will have a ‘technical’ 
side and a ‘people’ side that must be managed.

The role of Change managers and sustainability. 
Behavior is strongly influenced by context: factors such as 
culture, rewards, recognition, incentives and established 
norms all play a significant role [Terry Cooke D. March 2014]. 
With regards the people side of change we observed that every 
individual in an corporation has a vital role to play as change 
is concerned with how to sustain the organization. Keogh 
and Polonsky (1998) studied the attributes of individuals 
and corporate sustainability performance. Focusing on 
environmental entrepreneurship rather than bureaucratic 
change, they found out that it is personal commitment – 
defined as «both a process and a resultant through which 
organisational members display environmental concern» –  
which results in change. Wood (1991) refers to managers 
as «moral actors» and Swanson (1995) finds that managers’ 
individual discretion is an important component of corporate 
social performance. 

Jeanne Kwong Bickford, partner and managing director 
at The Boston Consulting Group, stated that a good 
practice at the launch of a strategic initiative is to develop 
a deliberate and structured change management plan to 
address both the hearts and minds of employees up and 
down the organizational hierarchy. Starik and 
Rands (1995) similarly claimed that individuals 
bring critical ideas and energy to the greening 
of their organisations and stresses individuals’ 
innovative resources which is in terms of 
ideas that can promote increased ecological 
sustainability. Some labelled this phenomenon 
as «enviropreneurship» (Keogh et al., 1998; 
Menon and Menon, 1997).

The process of change begins with top 
management developing an organizational 
strategy with the creation of an initiative that 
is aligned with that strategy. Top managers 
spearhead strategic initiatives which are 
formulated as a direct response to a change in 
the business environment. ‘Strategic initiatives–
projects and programs–by their very nature 
drive change in an organization’; According 
to PMI’s – one of the organizations that are 
highly effective at change management –  
Pulse of the Profession In-Depth Report of 
March 2014; change enablers incorporate certain 
practices such as having senior management 
committed to change which is deem very 
important to the success of strategic initiatives. 
Also having engaged executive sponsors, these 
promote corporate sustainability. Another study 
by Economist Intelligence Unit supports the fact 
that lack of senior management engagement and 
communication is the cause of change failure 
and thus corporate unsustainability. 

Middle managers act as a bridge between 
top managers and team members. They are 
critical in improving overall engagement and 
corporate performance [Boston Consulting 

Group, WFPMA, 2010]. The engagement level and 
performance determine the sustainability of the organization 
and the change. They break the span of control of senior 
managers up into manageable units. They are responsible 
for bringing professional expertise to support the goals 
and advise the senior management and stakeholders  
[R. Newton, 2013]. A report published by BCG and WFPM 
in July 2010 revealed that a decline in middle management 
engagement during the recession period was very dramatic 
and dissatisfactory. There was a drop in management 
performance by 14 percent when compared with that 
of 2007 and the scores for people manager capabilities 
dropped by 10 percent [BCG,WFPMA, July 2010]. This 
actually had a negative effect on corporate sustainability. 
Therefore, to encourage middle management engagement 
a propose new responsibility, role and levers was created 
called the New Deal (Fig. 2). 

In this New DEAL [D= Delyer, E=Empower, 
A=Accelerate L= Leverage], four pillars were described 
(as seen in figure 2. above).When put in place, these four 
pillars would increase the level of engagement performance. 
The more middle management are engaged, the more the 
organisation is bound to sustain.

A September 2001 Harvard Business Review article by 
Quy Nguyen Huy titled «In praise of Middle Managers» 
defined four roles for middle managers in times of change: 
The Entrepreneur, The Therapist, the Communicator and The 
Tightrope Artist:

The Entrepreneur: Middle managers often have value-
adding entrepreneurial ideas that they are able and willing to 
realize, if only they are given attention.

The Therapist: They are far better than most senior 
executives are at leveraging the informal networks at a 
company that make substantive, lasting change possible.

Fig. 2. Creating new role and responsibility  
for Middle managers (BCG New Deal)

Fig. 3. The impact of sustainability when change  
is applied at all level of management
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The Communicator: They stay attuned to employees’ 
moods and emotional needs, thereby ensuring that the change 
initiative’s momentum is maintained.

The Tightrope Artist: They manage the tension between 
continuity and change–they keep the organization from 
falling into extreme inertia, on the one hand, or extreme 
chaos, on the other.

Frontline management. The frontline managers are the 
ones who ultimately must implement the change. The main 
focus here is the tools and techniques to help an employee 
transition through the change process. The front line managers 
deals with individual change management, which is the 
management of change from the perspective of the employees. 
It is the frontline managers who must motivate and bolster 
the morale of the people who do the work–those who design, 
make, and sell the products or deliver services to customers and 
thus bring the change in the desired field of operation. They 
manage the technical side of the change and integrate change 
management into project plans which promote sustainability. 
They support different activities of the change management 
team and project team [Prosci change management]. They 
represent an all-important feedback loop that allows the CEO 
to stay abreast of the latest developments and changes within 
the organization [Muzam J.T, 2012]. These managers are 
central to a company’s business strategy because they oversee 
its execution. When we incorporate the change components 
into the organization, through structural approach, active and 
visible sponsorship, and effective communication, the result 
thereof will determine the effectiveness of the change project. 

Conclusion: Corporate sustainability requires a holistic 
approach which focuses on building a set of business 
platforms such the governance, tools, structures and processes 
necessary for creating an enduring capability [BCG, 2013]. 
In the above diagram, I incorporated the change curve by 
Elisabeth Kubler-Ross to illustrate performance of every 
management team towards corporate sustainability since 
the curve predict how performance is likely to be affected 
by the announcement and subsequent implementation of 
a significant change. For corporate sustainability to be 
achieved, every level of management in the organizational 
structure has to be fully involved. Posner and Schmidt 
(1993) and Hoffman (1993), argued that resistance is reduced 
when there is alignment of the personal and organisational 
values or morals of managers, thus improving sustainability 
performance (Fig. 3). 

The academic importance of this research paper is 
to contribute to existing theory of sustainability and 
help professionals create a liaison between change 
and sustainability. It will be enable managers to 
incorporate change and sustainability programs in 
every organizational level. Taking into consideration 
the growing aspect of globalization, technological 
innovations etc, and with the significant developments 
in academic and professional enquiry on sustainability 
management in recent years, this study will be of great 
importance in developing further research on key drivers 
of corporate sustainability, change management and 
management performance.
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Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУТНОСТІ  
СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ ТА НАДАННЯ ЇЙ КЕРОВАНИХ ЗМІН

Анотація: Критично оцінено підходи та розбіжності у тлумаченні сутності «соцільної динаміки» і надано їй ав-
торське визначення. Здійснено оперативну діагностику соціальних змін, оцінено міру їх керованості і запропоновано 
концепцію підпорядкування їх динаміки цивілізаційному поступу. 

Аннотация: Критически оценено подходы и отличительные моменты в толковании сущности «социальной дина-
мики» и приведено ее авторское определение. Осуществлена оперативная диагностика социальных изменений, оце-
нен уровень управляемости ею и предложена концепция подчинения их динамики цивилизационному продвижению. 

Summary: We critically evaluated approaches and distinctive moments in understanding the nature of «social dynamics» 
and we give it the author’s definition. We carried out a rapid diagnosis of social change, we assessed the level of control it and 
we have proposed the concept of subordination to the dynamics of the development of civilization.

Постановка проблеми. В Україні в результаті різно-
планових трансформаційних перетворень в основному 
сформовано підвалини ринкової економіки і певною мі-
рою нагромаджено критичну масу ринкових інститутів. 
Проте ринок сам по собі не був метою суспільно-еко-
номічних змін. Ринок є надзвичайно жорсткою формою 
взаємовідносин, пов’язаною з відчуженням людей від за-
собів і результату виробництва. Тому ринок розглядався 
лише інструментом активізації економічної діяльності і 
нарощування тим самим підвалин підвищення добробуту 
громадян країни. Для органічного поєднання економічно-
го і соціального і виключення з практики господарюван-
ня факту абстрагування від рішення соціальних проблем 
ринкову економіку потрібно було імунізувати дозою со-
ціальності. Природно, що в прагненні до започаткування 
домінантності соціальних мотивів людство в результаті 
розробок і апробації концепцій справедливого суспільно-
го устрою на підвалинах ринкових відносин закономірно 
прийшло до такого суспільного інституту як соціально 
орієнтована ринкова економіка. Гарантованість забез-
печення соціальної спрямованості ринкової економіки 
відтворилася в конституційному закріпленні рядом країн 

у тому числі і в Україні такої форми держави як соціаль-
на. Цей важливий і позитивно сприйнятий акт викликав 
гаму досліджень з широким залученням фахівців різних 
галузей науки з метою корегування і адаптації, напрацьо-
ваних в іншій економічній системі наукових продуктів 
щодо життєзабезпечення населення, та обґрунтування 
спектру взаємовідносин і взаємодій між індивідами, со-
ціальними групами й соціальними прошарками населен-
ня в системі координат соціальної держави.

Досить широкий спектр питань щодо посилення соці-
альної компоненти в розвитку висвітлений у наукових пра-
цях О. Амоші, В. Бесєдіна, Д. Богині, З. Варналія, З. Галуш-
ки, В. Гейця, М. Герасимчука, В. Гришкіна, А. Гриценко,  
Б. Кваснюка, В. Мікловди, Е. Лібанової, Л. Лісогор, І. Лукі-
нова, О. Новікової, В. Новікова, В. Онікієнко, М. Соколика, 
Л. Тимошенко, Л. Червової та багатьох інших.

Незважаючи на значні напрацювання у дослідженні 
принципових питань щодо перебору на себе соціальни-
ми цінностями регулятивної функції у суспільстві так і 
не вдалося в умовах індустріальної розвиненості покра-
щити добробутні позиції населення порівняно з радян-
ськими часами. Ці реалії підтверджують багатоцільову 
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визначеність соціального, що ускладнює всю систему 
суспільних відносин, і свідчать на користь того, що пи-
тання реалізації державою свого соціального призначен-
ня потребують з часом наукового переосмислення та й 
відповідного упорядкування. 

Постановка завдання. Не віднайти заперечень тому, 
що на всіх рівнях суспільних інститутів і форм соціаль-
ної взаємодії були здійснені і відбуваються різнохарак-
терні зміни. І було б необачно кваліфікувати їх як одно-
спрямовані і позитивні. І мабуть саме тому допускаються 
різні форми цілеустановок з неякісним формулюванням 
соціальних задач, результати вирішення яких не сприй-
маються більшістю населення в якості позитиву. Ми 
схильні ідентифікувати відсутність прийнятної соціаль-
ної цілеспрямованості в суспільному розвитку з достат-
ньою мірою не осмисленою теоретично проблемою сут-
ності «соціальної динаміки» і механізмом її забезпечення 
у цивілізаційному поступі. 

Нобелівський лауреат з економіки Д. Норт наголо-
сив, що «...світ, у якому ми живемо, змінюється настільки 
швидко, що майже неможливо прогнозувати чи то буду-
вати політику на основі існуючої теорії. Нинішня теорія 
статична, вона створена для вирішення проблем, існую-
чих у певний період часу. Але сьогодні проблеми дина-
мічні» [1, с. 157].

Як наслідок в практичній площині здобутків соціаль-
ного характеру набули життєвості формально-раціоналіс-
тичні способи та конструкції їх формування, розбавлені 
незначною часткою гуманістичних імперативів. Будь-які 
зміни, пов’язані з соціальною сферою, як то зростання 
частки соціальних видатків у зведеному бюджеті, збіль-
шення обсягів фінансування соціального забезпечення і 
соціального захисту, зміна соціальних стандартів і та ін. 
видаються за соціальну динаміку. На жаль, ці фрагментар-
ні заходи в рамках соціальної політики не послаблюють, а 
навпаки посилюють безробіття, майнову і доходну нерів-
ність, обмежують дотичність до суспільних благ, виштов-
хують певні групи людей на соціальне узбіччя і спричи-
няють втрату ними соціального статусу. Це і призводить 
до гальмування суспільного розвитку і ставить під сумнів 
український варіант інституту соціальної держави.

Керуючись нагальною необхідністю зосередження 
на більш масштабних соціальних процесах і структурах, 
спроможних забезпечити постійне зростання рівня до-
бробуту населення, ми поставили завданням у рамках 
даної статті визначення сутності категорії «соціальна ди-
наміка» і складників, пов’язаних з нею. Окрім цього, в 
силу того, що соціальна динаміка як процес соціальних 
змін формується і відтворюється у соціальному просторі 
і часі, було поставлено завдання визначитися з детермі-
нантами впливу на її вектор і обґрунтувати механізм за-
безпечення його позитивної спрямованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наявна 
наукова спадщина, яка утримує в собі тлумачення термі-
ну «динаміка» і до певної міри відповідно етапам сус-
пільного просування до цивілізаційного життя розкриває 
його природу, адсорбує в собі безліч визначень різнопла-
нового характеру. Вони поєднують у собі доволі дихото-
мічні висновки за формально-часовою аргументацією. З 
однієї сторони у них відтворюються позитиви, пов’язані 
з презентацією порівняно нових наукових уявлень щодо 
терміну «динаміка», а з іншої – негативи, вади, недостат-
ньо обґрунтовані аспекти, урешті-решт протиріччя, які 
потребують доопрацювання та усунення для вироблення 
адекватної часу формули.

Досить влучно потребу наукового пізнання саме та-
кого плану виокремив наш сучасник А. Гальчинський, 
наголосивши, що «…ми навчилися… розчленовувати 
проблеми суспільного розвитку на складові, і це сво-

го часу було принциповим надбанням наукових дослі-
джень. Нині головне завдання… «зібрати окремі части-
ни в єдине ціле», сформувати принципи узагальнюючої 
теорії, більш адекватної логіці сучасних трансформа-
цій» [2, с. 44,45].

За своєю етимологією згідно «Великого тлумачного 
словника сучасної української мови» термін «динамі-
ка» означає «…стан руху, розвиток, зміну чого-небудь»  
[3, с. 296]. Проте в деяких формулах змінам надається 
закономірний характер [4, с. 272]. Ми не абсолютизу-
ємо ні першого, ні другого, філологічного тлумачення 
терміну «динаміка». Але з наданням змінам характеру 
закономірності встановлюються гарантії їх відповіднос-
ті причинно-наслідковим зв’язкам тобто будь-яке явище 
ставиться в рамки, в яких воно буде протікати певним 
чином. З цих нормативних констатацій випливає, що 
категорія «динаміка» володіє такою якістю як законо-
мірна спрямованість оскільки пов’язана з переходом 
від одного стану до іншого та переміщенням від однієї 
координатної точки простору до іншої. Природно, що 
зміни станів як результат руху викликають певні злами 
в упорядкованості об’єкта динаміки тобто переструкту-
ровують останній. До того ж, оскільки розгляд категорії 
«динаміка» здійснюється стосовно людського суспіль-
ства, то сам рух пов’язується з активністю і набуває та-
кої специфічної форми як діяльність.

Але є необхідність внести деяке уточнення. На наш 
погляд, стійка, організована у просторі і часі спрямова-
ність суспільної динаміки більш адекватно описується 
через залучення такого синоніму руху як процес. Най-
більш обширно характеристику категорії процес надав 
свого часу видатний соціолог П. Сорокін. Він ототожнив 
процес з «…будь-яким видом руху, модифікацією, пере-
творенням, перебудовою або еволюцією, інакше кажу-
чи, будь-якою зміною даного логічного суб’єкта у часі, 
стосується воно зміни його місця у просторі, чи то мова 
йде про модифікацію його кількісних і якісних аспектів»  
[5, с. 97]. Оконтурення категорії «процес» подібною 
множиною конотацій засвідчує існування різноманіття 
різнорівневих та різноякісних за своєю природою спря-
мованих змін явищ і предметів, описуваних масою ознак. 

Керуючись цією методологічною вказівкою спектр 
концептуальних поглядів на сутність поняття «динамі-
ка» можна кваліфікувати як спрямований у просторі 
і часі процес, описуваний кількісними і якісними ха-
рактеристиками. До того ж, за класичними канонами 
динамічний процес на будь-якому з ієрархічних рівнів 
управління можна уявити як комплекс «…змін його 
екологічної, економічної, соціальної та інших сфер» 
[6, с. 10]. Тому природним є виділення в структурі про-
цесу загальної суспільної динаміки таких складників 
як соціальна динаміка, економічна динаміка і екологіч-
на динаміка.

Щодо категорії соціальна динаміка, то під нею слід 
розуміти кількісно-якісний, просторово-часовий, ево-
люційний процес закономірної зміни потенціалу соці-
алізації та поліпшення рівня добробуту населення. Від-
носно кількісної складової соціальної динаміки можна 
стверджувати, що з переходом до фази підпорядкування 
всієї економічної системи методологічній конструкції 
суб’єктно-об’єктного сприйняття людини в економіці 
має стати домінуючим погляд на соціальне зростання 
як міру посилення спроможностей сфер формування 
людського потенціалу та перетворення його у людський 
капітал. Зміст якісної складової соціальної динаміки, а 
саме соціального розвитку зводиться до незворотних, 
спрямованих, закономірних змін у доходах і споживанні, 
пов’язаних з забезпеченням невпинного поліпшення рів-
ня життя населення. 
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З врахуванням приведеного можна припустити, що 
простір динамічних соціальних змін логічно розглядати 
як безпосереднє поле взаємодії сфер формування і під-
тримання розвитку людського капіталу в цілях поліпшен-
ня умов, образу і якості життя.

В принципі соціальна складова системних перетво-
рень змінюється в руслі цих двох потоків. Досить інфор-
мативними в контексті відтворення реалій соціального 
зростання є дані щодо функціонування універсальних 
інститутів формування і розвитку особистості. Мова йде 
про дошкільні дитячі заклади, відвідуючи які дитина як 
у пасивному, так і в активному режимі набуває цінніс-
них орієнтацій. Будь-які розриви у тканині первинної 
соціалізації дітей дошкільного віку в частині охоплення 
їх освітньо-виховними процесами, ліквідуються систе-
мою загальної, професійної та вищої освіти. Підтриман-
ня людського капіталу покладено на систему охорони 
здоров’я. За умови результативного надання суспільних 
послуг соціальною сферою і соціально-адекватному ме-
неджменті зайнятість у виробничому сегменті економіки 
спроможна забезпечити доходи, достатні для відтворення 
і розвитку робочої сили і гарантувати життя гідне люди-
ни ще або вже неспроможним до самозабезпечення.

Якщо оцінювати доступність дошкільного виховання, 
то у 2012 р. охоплення дітей ним складало 59% [7] при 
нормативі 75-85% в містах і 60-70 – у сільській місце-
вості [8, с. 28]. Щодо освітніх закладів різного ступеню 
навчання, то розвиток їх мережі носив досить непрогно-
зований й протирічний характер. Наші розрахунки по-
казують, що навіть з врахуванням у різні роки кількості 
випускників 11-12 класів, які були прийняті на навчання 
до вищих начальних закладів І-ІІ та ІІІ-VІ рівнів акре-
дитації, а також до ПНТЗ, значна їх частка залишалася з 
тих чи інших причин поза межами охоплення навчанням 
вище ІІ ступеню. Тільки за станом на початок 2013 р.  
кількість таких осіб зросла порівняно з 1990 р. у 3,9 рази і 
склала 485,7 тис. [7]. За даними Державної служби статис-
тики України впродовж 2000-2012 рр. в середньому біля 
17% випускників загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів не були працевлаштовані. Щодо тих, хто влашту-
вався на роботу, академік НАНУ Е. Лібанова стверджує, 
що за спеціальністю не працює 70% осіб з вищою освітою 
в галузі технічних та фізико-математичних наук, 46% – ме-
дичних та агрономічних наук, 76% – прикладних наук [9].

У 2012 р. понад 97,4% членів домогосподарств по-
требували медичної допомоги, придбання ліків та ме-
дичного приладдя, що на 11,8 в.п. перевищувало потре-
би 2002 р. [10, с. 57; 11, с. 36]. До того ж, майже кожне 
друге домогосподарство, члени якого потребували, але не 
отримали медичної допомоги, повідомило про випадки 
недоступності для хворих членів родини необхідного лі-
кування у стаціонарних лікувальних установах [12, с. 14].

В силу недоліків формування фахівців різного рівня 
освіченості і спеціалізації та надання медичних послуг і 
низького рівня зайнятості та волюнтаризму роботодавців 
доходи населення впродовж 1991-2012 рр. зменшилися в 
абсолютному вимірі і складали за обсягом вартість, яка 
була меншою від 1990 р. на 43,2% [7].

У такій круговерті соціальних станів та їх змін, 
пов’язаних з питаннями різнобічного задоволення по-
треб суспільства,механізм підпорядкування соціальної 
динаміки цивілізаційному поступу ототожнюється з 
формуванням соціально-адекватного управління, спро-
можного синтезувати різновекторні соціальні процеси і 
спрямувати управлінські дії в необхідне русло. Тривала 
відсутність обнадійливих соціальних результатів і тим 
більше втрата соціальних здобутків радянської доби є, на 
наш погляд, не стільки наслідком обставин, що історич-
но склалися, скільки протиріччям між усезростаючою 

необхідністю покращання добробуту й неспроможністю 
системи управління надати позитивного поштовху соці-
альним процесам. Втрата керованості процесами в соці-
альній сфері і характеристиками образу і якості життя на-
селення підтверджує коефіцієнт варіації за варіаційним 
розмахом по відповідним їм показникам, який суттєво 
перевищує нормативні значення. 

На думку американського економіста, лауреата Нобе-
лівської премії К. Ерроу, низькій результативності управ-
лінських рішень у будь-якій сфері діяльності «…слугує 
недостатньо повне знання про всі наявні можливості й 
фактори, здатні вплинути на результати рішення» [13, с. 
98]. А «метр менеджменту» П. Друкер підкреслив, що «у 
звичайній практиці близько 90% ресурсів і зусиль при-
падає на те, що практично не дає результату» [14, с. 53].

На наш погляд, передумови для ефективного управ-
ління соціальною динамікою виникнуть тільки тоді, коли 
через достовірні кількісні і якісні її вимірники вдасться 
охопити ситуацію у сферах освіти, охорони здоров’я, 
культури, житлово-комунального господарства та ін-
ституціях і інститутах розподілу створеного продукту в 
цілому, як у позитивному, так і в негативному проявах, 
розкрити реальні умови, причини й чинники, правиль-
но визначитися у помилках і вадах. Ми пов’язуємо ці 
можливості досягнення більш відчутних результатів у 
соціалізаційних процесах з інформаційною парадигмою 
вдосконалення управління. Власне, вміст цієї парадигми 
полягає в залежності результативності системи управлін-
ня і регулювання соціальних змін від цінності (достовір-
ності, своєчасності, об’єктивності, всеохопності і та ін.) 
закладеної в управлінські рішення інформації.

Мова йде, перш за все, про порозуміння специфіки 
тих об’єктивних соціальних зрушень, які враховуються 
і які залишаються поза межами охоплення виконавчими 
органами місцевого самоврядування і місцевих держав-
них адміністрацій. Попередньо проведені опитування 
представників самих різних рівнів державного управ-
ління та місцевого самоврядування, які були слухачами 
Дніпропетровського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України впродовж 2008-2012 рр. і 
презентували Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, 
Черкаську і Кіровоградську області підтвердили, що це 
не проста справа. Ці дослідження надали підставу ствер-
джувати, що багато хто з фахівців різних ланок і щаблів 
управління, від яких залежить соціальний поступ вжива-
ють термін «соціальна динаміка», інтуїтивно керуючись 
його сутністю. Непрофесійний підхід до вирішення пи-
тань соціальної динаміки і абстрагує від домінантності 
соціального в системі економічних перетворень.

Залучити в управлінські процеси численну інформа-
цію, пов’язану із суспільним життям людей, і неможливо, 
і недоцільно. Доцільною до використання є лише та ін-
формація, на підставі якої можливо прийняти управлін-
ські рішення з потужним управлінським впливом і виді-
лити яку із загального масиву вдається майже повністю 
за офіційною статистичною звітністю. Для уникнення 
можливих помилок у виборі чинників впливу на різно-
планові потоки соціальної динаміки для наступного мо-
делювання доцільно залучити професійні знання й досвід 
спеціалістів-експертів, від яких безпосередньо залежить 
соціалізація економіки. Експерти, на наш погляд, мають 
представляти різні регіони в зв’язку з природними про-
сторовими неоднорідностями й складним суперечливим 
процесом зростання асиметрії суб’єктивного характеру, 
пов’язаного з вирівнюванням державою рівня життя на-
селення. Не є перепоною у визначенні локальних та інте-
грального показника соціальної динаміки їх різновимір-
ність. Теорія нечіткої логіки надає необхідний для таких 
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дій інструментарій. Для оцінки соціальної динаміки за-
галом і в руслі кількісної і якісної її складової ця теорія 
пропонує в найбільш спрощеному варіанті середньо-
арифметичне значення за множиною локальних, а саме:
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де n – кількість стандартизованих показників;
i
CП  – стандартизований показник

Якісну інтерпретацію кількісних значень як локаль-
них стандартизованих індикаторів змін за кількісною і 
якісною складовими соціальної динаміки, а також інте-
грального критерію відтворення соціальної динаміки як 
країни в цілому так і окремих її регіонів можна здійсню-
вати виділенням зон керованості.

Висновки з проведеного дослідження. Процес ви-
ведення регуляторної політики держави щодо вектору 
соціальних змін із пригніченого стану, як і вирішення 
проблеми соціальної динаміки потребують ґрунтовного 
системного опрацювання. З точки зору нової парадигми 

сутності і забезпечення соціальної динаміки й здійснен-
ня її моніторингу та надання оцінки, слід продовжити 
апробацію її основних положень і реалізувати на тере-
нах групи регіонів різного рівня економічного розвитку. 
Для розширення бази й вибудови порівняно більш ціліс-
ного підходу до моніторингу нерівноважної соціальної 
динаміки та оцінки управлінських дій по її збалансуван-
ню й забезпеченню тим самим ефективних позитивних 
змін необхідно виходити з того, що соціально-економіч-
на система регіону для забезпечення поступу в напрям-
ку досягнення цивілізаційних стандартів життя терито-
ріальної спільноти має бути відносно стійкою, цілісною 
і структурованою таким чином, щоби кількісні і якісні 
складники, приймаючи участь у відтворенні матеріаль-
них і духовних благ, виробничих здатностей продуцен-
тів та економічних відносин, займали відповідні місця в 
системно-ієрархічній структурі й володіли здатностями 
до взаємодії тобто реалізації більшої кількості зв’язків 
складного характеру.
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація: У статті досліджено функціонування об’єктів інфраструктури життєдіяльності людини. Опрацьовано 
проблеми організації та управління розвитком регіональної інфраструктури. Обґрунтовано теоретичні рекомендації 
щодо удосконалення та доопрацювання класифікаційної системи видів об’єктів регіональної інфраструктури.

Аннотация: В статье исследовано функционирование объектов инфраструктуры жизнедеятельности человека. 
Обработано проблемы организации и управления развитием региональной инфраструктуры. Обоснованы теорети-
ческие рекомендации по совершенствованию и доработке классификационной системы видов объектов городской 
инфраструктуры.

Summary: This article explores the operation of infrastructure of human life. Processed problems of organization and 
management of the development of regional infrastructure. Theoretical recommendations for the improvement and refinement 
of the classification system of types of projects of regional infrastructure.

Вступ. Об’єкти інфраструктури життєдіяльності та 
господарської активності людини відіграють особливу 
роль у суспільному розвитку. Функціонування об’єктів 
інфраструктури на міжнародному, національному, регіо-
нальному рівнях великою мірою визначає умови серед-
овища перебування людей і якість людського життя, стан 
та ефективність використання виробничої бази продук-
тивної діяльності.

Рівень розвитку інфраструктури у вирішальній мірі 
залежить від стадії технологічного та соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства у цілому. В сучасних умо-
вах глобалізації системи світогосподарських зв’язків, 
поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації різно-
манітних сфер людської активності, інтенсифікації ре-
гіональних інтеграційних процесів, інтелектуалізації та 
інформатизації національного і світового розвитку роль 
та значення інфраструктурних галузей невпинно зростає. 
Характерним наслідком та особливістю поточного етапу 
розвитку об’єктів інфраструктурного комплексу виступає 
також ускладнення та підвищення рівня диференціації 
різних видів інфраструктурних послуг, зростання капі-
талоємності операцій надання таких послуг, розширення 
складу використовуваних організаційно-правових форм і 
джерел фінансування створення цих об’єктів.

Проблеми організації та управління розвитком регі-
ональної інфраструктури розглядалися в трудах багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як 
Бєленький П. [7], Бутирська І. [1], Вакуленко В. [2], Ва-
щенко Н. [3], Внукова Н. [4], Грудзевич У. [5] Дубницкий В.  
[6], Ігнатенко О. [2], Канаєва М. [8], Кузьменко Л. [9], Ле-
бединська О. [2], Манілич М. [10], Меннінг Н. [11], Па-
рісон Н. [11], РайтГ. [12]. Проте, незважаючи на пильну 
увагу науковців і практиків-господарників до вивчення 
проблем формування належної інфраструктури регіональ-
ного розвитку, теоретичні засади дослідження цієї кате-
горії вимагають на більш комплексне обґрунтування та 
доопрацювання. Необхідність поглиблення існуючих тео-
ретичних підходів до вивчення закономірностей розбудови 
регіонального інфраструктурного комплексу стосується, 
зокрема, питань диференціації видів та вивчення власти-
востей складових цього комплексу – об’єктів регіональної 
інфраструктури (ОРІ), що вимагає насамперед удоскона-
лення існуючої класифікаційної системи видів ОРІ.

Постановка задачі. Метою дослідження статті є те-
оретичне обґрунтування рекомендацій щодо удоскона-
лення та доопрацювання класифікаційної системи видів 
об’єктів регіональної інфраструктури.

Результати дослідження. Регіональна інфраструк-
тура являє собою сукупність об’єктів (підприємств, ор-
ганізацій та установ) галузей і видів діяльності, які об-

слуговують виробничо-господарські процеси (виробнича 
інфраструктура – транспорт, зв’язок, шляхи, лінії елек-
тропередач і т.ін.) та життєдіяльність населення (соціаль-
на інфраструктура – комплекс закладів охорони здоров’я, 
торгівлі тощо). Інфраструктурні галузі та об’єкти звичай-
но характеризуються високою гнучкістю функціонуван-
ня та пристосування до змін навколишнього середовища, 
необхідний рівень якої визначається складом виконува-
них конкретних виробничих і соціальних функцій та ви-
могами щодо належного їх виконання, масштабами опе-
раційної діяльності та обсягами послуг, що надаються.

Так, в сучасних умовах глобалізації та інтернаці-
оналізації світо господарських відносин відбувається 
неухильне підвищення ролі та значення об’єктів міжре-
гіональної (перш за все, міжнародної) інфраструктури 
(транспортної, комунікаційної, фінансової тощо). Іншим 
важливим напрямком інфраструктурного розвитку за об-
ставини розгортання процесів формування постіндустрі-
ального (інформаційного суспільства) стає необхідність 
нагального розвитку новітніх об’єктів інфраструктури 
комунікацій, які, в свою чергу, створюють сприятливі 
умови для подальшого розгортання процесів інтернаціо-
налізації та глобалізації різних аспектів людського буття.

Слід, проте відзначити, що незважаючи на погли-
блення тенденцій щодо глобалізації та інформатизації 
суспільства, внутрішня єдність і спільність функціональ-
ного призначення (без чого майже неможливим є успіш-
ність виконання основних функцій ОРІ) навіть новітніх 
об’єктів і ланок інфраструктури забезпечується насам-
перед оптимальним територіальним розміщенням. Так, 
характерна особливість надання переважної більшості 
послуг інфраструктури полягає у регулюванні взаємодії 
елементів соціально-економічної системи і господар-
ського комплексу в межах певної території, а також у 
оптимізації руху товарно-грошових потоків й забезпе-
ченні сталого здійснення ринкових відносин у регіоні.

Крім того, управління розвитком інфраструктурних 
галузей є однією з найбільш дієвих складових загальної 
системи державного регулювання соціально-економічно-
го розвитку регіонів, реалізації ефективної регіональної 
політики держави. Головними завданнями при здійсненні 
регіональної політики є наступні: створення рівноцінних 
умов життя в різних районах країни; оптимальне вико-
ристання територій, природних і трудових ресурсів; за-
безпечення зростання якості життя населення; підтримка 
високого й стійкого рівня економічного росту й зайня-
тості; ефективна охорона навколишнього природного се-
редовища, сприяння ресурсозбереженню та дбайливому 
використанню природних ресурсів; досягнення соціаль-
ного прогресу, який би відповідав потребам кожного гро-
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мадянина країни. З цієї точки зору, саме розбудова ціліс-
ного збалансованого комплексу об’єктів інфраструктури 
регіону має забезпечувати позитивний вплив на галузеву 
структуру економіки, на розподіл виробництва і труда, 
рівень добробуту і прибутків населення.

Складність та різноманіття об’єктів регіональної 
інфраструктури визначають необхідність створення ці-
лісної системи управління інфраструктурним розвитком 
території, в межах якої було б досягнуто збалансованість 
та пропорційність як інфраструктурного забезпечення 
господарського комплексу регіону, так і неухильне зрос-
тання та підвищення ефективності використання страте-
гічного потенціалу регіону.

Сукупна дія зазначених вимог та чинників обумов-
лює формування складної класифікаційної системи 
об’єктів регіональної інфраструктури (табл. 1). У таблиці 
наведене узагальнення існуючих у науковій літературі 
класифікаційних ознак та відповідних до них видів ОРІ, 
а також подано рекомендації щодо удосконалення цієї 
класифікації та запропоновано використання нових кла-
сифікаційних ознак для більш змістовної диференціації 
можливих об’єктів регіональної інфраструктури, а саме 
наступних: масштаб потреб, які задовольняються; дивер-
сифікація видів діяльності; характер впливу на результа-
ти регіонального розвитку; адміністративно-територіаль-
на та правова приналежність; ступінь інтегрованості до 

Таблиця 1
Класифікаційна система об’єктів регіональної інфраструктури

Класифікаційна ознака Види об’єктів регіональної інфраструктури
Вже існуючі у науковій літературі:

Соціально-економічна при-
рода [В1, В2, К3]

Виробничої інфраструктури
Соціальні інфраструктури
Інституціональні інфраструктури

Форма власності [К3] Державної інфраструктури
Приватної інфраструктури
Колективної інфраструктури
Змішаної інфраструктури

Вид економічної діяльності 
[В2, К3, Б1], функціонально-
галузева приналежність [Б2]

Інфраструктури сільського господарства, мисливства та лісового господарства
Інфраструктури добувної промисловості
Інфраструктури обробної промисловості
Інфраструктури виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
Інфраструктури будівництва
Інфраструктури оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з 
ремонту
Інфраструктури транспорту й зв’язку
Інфраструктури освіти
Інфраструктури охорони здоров’я та соціальної допомоги
Інфраструктури фінансової діяльності
Інфраструктури інших видів економічної діяльності

Рівень спеціалізації [7] Загальної інфраструктури
Спеціалізованої інфраструктури

Організаційно-правова 
форма [К4]

Державне підприємство
Комунальне підприємство
Господарське товариство
Приватне підприємство
Некомерційна (неприбуткова) організація

Сфера надання послуг інф-
раструктури [В2, В3, Д3, 10]

Ринкової інфраструктури
Виробничої інфраструктури
Соціальної інфраструктури
Інженерної інфраструктури
Транспортної інфраструктури

Секторальна спрямованість 
послуг, які надаються [Д3]

Інфраструктури первинного (добувного) сектору
Інфраструктури вторинного (обробного) сектору
Інфраструктури третинного (послуги) сектору
Інфраструктури четвертинного (інформаційного) сектору

Вид послуг [К3] Об’єкти, що безпосередньо надають послуги інфраструктури
Посередницькі структури
Об’єкти, які зберігають специфічні ресурси

Прибутковість діяльності 
[К4]

Прибуткові
Збиткові
Безприбуткові 

Конкурентна структура рин-
ку збуту послуг [Д3, 7]

Монополіст
Учасники ринку олігополістичної конкуренції
Учасники ринку недовершеної конкуренції
Учасники ринку довершеної конкуренції
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Стратегія конкурентної 
поведінки об’єкту (ролі в 
конкуренції) [Д3, 7]

Експлерент
Патієнт
Віолент
Комутант
Леталент

Удосконалені
Рівень управління [К3] Державного управління

Регіонального управлянні
Компетенції місцевого самоврядування
Самоврядівних організацій та об’єднань 

Територіальна локалізація 
[К3]

Міжнародної інфраструктури
Міжрегіональної інфраструктури
Місцевої інфраструктури
Локальної інфраструктури

Вид комунікацій [К3] Інфраструктури матеріально-речовинних відносин
Інфраструктури фінансових комунікацій
Інфраструктури інформаційних комунікацій
Інфраструктури трудових відносин
Інфраструктури соціокультурних комунікацій

Вид благ, що виробляються 
[К3]

Суспільні
Призначені для задоволення державних потреб (закупівель)
Приватні
Змішані

Характер спеціалізації [К4] Інфраструктури сформованої (фактичної) спеціалізації, у яку вміщені всі об’єкти різних 
рівнів спеціалізації, розміщені на цей час у регіоні
Інфраструктури ефективної спеціалізації, у яку вміщені ті обєкти, розміщення яких у 
регіоні є доцільним за критеріями макро– або мезоекономічної ефективності
Інфраструктури перспективної спеціалізації, тобто ті обєкти ефективної спеціаліза-
ції, які поки не розміщені в регіоні
Інфраструктури безперспективні спеціалізації (розміщення яких у регіоні не виправдане 
з народногосподарських позицій)

Характер взаємо-зв’язку з 
іншими об’єктами інфра-
структури [К4]

Автономні
Пов’язані постачальницько-збутовими відносинами
Пов’язані коопераційними зв’язками 
Пов’язані відносинами фінансової та інших видів участі

Вперше запропоновані:
Масштаби потреб, які задо-
вольняються 

Інфраструктури задоволення потреб домогосподарств та підприємств малого бізнесу
Інфраструктури задоволення потреб великих підприємств
Універсальної інфраструктури

Диверсифікація видів ді-
яльності

Недиверсифіковані
Диверсифіковані за концентричним принципом
Диверсифіковані за вертикальним принципом

Характер впливу на резуль-
тати регіонального розвитку 

Стратегічної інфраструктури
Обслуговуючої інфраструктури
Допоміжної інфраструктури
Супутньої інфраструктури

Адміністративно-територі-
альна та правова прина-
лежність

Інфраструктури одного регіону
Інфраструктури двох (та більше) регіонів держави
Інфраструктури двох (та більше) регіонів різних держав
Пригранічна інфраструктури (інфраструктура євро регіону)
Внутрішньорегіональної (локальної) інфраструктури

Ступінь інтегрованості до 
світової інфраструктури

Світової інфраструктури
Міжнародної (інтернаціоналізованої) інфраструктури
Національної інфраструктури
Територіальної інфраструктури

Поточна стадія життєвого 
циклу об’єкту інфраструк-
тури

Об’єкти на стадії утворення 
Об’єкти на стадії становлення
Об’єкти на стадії зростання (розвитку)
Об’єкти на стадії стагнації розвитку
Об’єкти на стадії впровадження антикризових процедур

Продовження таблиці 1
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світової інфраструктури; поточна стадія життєвого циклу 
об’єкту інфраструктури.

Урахування відмінностей, які існують між різними 
ОРІ та відбиттям яких є диференціація об’єктів інфра-
структури за наведеними вище ознаками, в регіонально-
му управлінні соціально-економічним розвитком спри-
ятиме досягненню збалансованості та пропорційності 
формування територіального інфраструктурного комп-
лексу, а також підвищенню обґрунтованості прийняття і 
реалізації управлінських рішень у цій сфері.

Висновки. Регіональна інфраструктура являє собою 
сукупність об’єктів галузей і видів діяльності, які обслу-
говують виробничо-господарські процеси та життєдіяль-
ність населення (виробнича і соціальна інфраструктура). 
Складність та різноманіття об’єктів регіональної інфра-

структури та виконуваних ними функцій обумовлює фор-
мування складної класифікаційної системи видів ОРІ. В 
роботі удосконалено зазначену класифікаційну систему 
видів ОРІ на ґрунті доповнення класифікації наступними 
ознаками: масштаб потреб, які задовольняються; дивер-
сифікація видів діяльності; характер впливу на результа-
ти регіонального розвитку; адміністративно-територіаль-
на та правова приналежність; ступінь інтегрованості до 
світової інфраструктури; поточна стадія життєвого циклу 
об’єкту інфраструктури.

Напрямками подальшого дослідження на основі викла-
дених у статті рекомендацій щодо удосконалення класифі-
каційної системи видів ОРІ є розробка методичних підходів 
щодо забезпечення збалансованості та пропорційності по-
будови територіального інфраструктурного комплексу.
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ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація: Стаття розкриває питання ефективного управління матеріальними ресурсами в сучасних економічних 
умовах. Проаналізовано існуючі методичні підходи та охарактеризовано проблеми в управлінні матеріальними ресур-
сами на вітчизняних підприємствах з позицій функціонального підходу. Розглянуто теоретичні та методичні аспекти 
інтегрованого управління матеріальними ресурсами в контексті вимог сучасного динамічного ринкового середовища. 

Аннотация: Статья раскрывает вопросы эффективного управления материальными ресурсами в современных 
экономических условиях. Проанализированы существующие методические подходы и охарактеризованы проблемы 
в управлении материальными ресурсами на отечественных предприятиях с позиций функционального подхода. Рас-
смотрены теоретические и методические аспекты интегрированного управления материальными ресурсами в контек-
сте требований современной динамичной рыночной среды.

Summary: The article is dedicated to the effective management of material resources in the current economic conditions. 
The existing methodological approaches and the problems in the management of material resources for domestic enterprises 
are analyzed using functional approach. Theoretical and methodological aspects of integrated material management are 
described in the context of modern dynamic market environment. 

Постановка проблеми. Однією з суттєвих проблем 
сучасного етапу розвитку економіки України є зростання 
дефіциту ресурсів внаслідок їх обмеженості та збільшен-
ня рівня виробництва в деяких галузях промисловості. 
Забезпеченість ресурсами залежить не лише від їх при-
родного потенціалу, але й від ефективності управління 
ними як на макро-, так і на мікрорівні. Тому удоскона-
лення управління матеріальними потоками є пріоритет-
ним напрямком підвищення ефективності та збільшення 
прибутковості підприємств.

Питання, пов’язані з раціональним використанням 
та управлінням матеріальними ресурсами у виробни-
чих системах широко досліджені в науковій літературі. 
В дослідженнях В. М. Дякіна, М. М. Перелигіна піді-
ймаються питання оптимізації використання ресурсів 
підприємства. Концептуальні засади процесу організації 
управління матеріальними розглядають Д. Т. Новіков, 
А. І. Гратченко, А. Н. Захаров, Н. А. Нєстєров. В дослі-
дженнях Хохлова М. П., Лоли Ю. Ю. розглянуто питання 

управління матеріальними ресурсами на засадах логіс-
тики та реінжинирингу. Також слід виділити розробки  
В. М. Хобти, І. О. Бондарєвої, Н. О. Селезньової, в яких 
приділено суттєву увагу удосконаленню якості управлін-
ня рухом матеріального потоку та підвищенню конку-
рентоздатності підприємства за рахунок удосконалення 
управління матеріальними ресурсами.

Однак в сучасній економічній літературі відсутній 
єдиний погляд щодо методів оцінювання та забезпечен-
ня ефективності використання матеріальних ресурсів. 
Тому виникає потреба дослідження питань удосконален-
ня управління матеріальними ресурсами на промислових 
підприємствах та створення відповідних методичних 
розробок.

Постановка завдання. Виходячи з проведеного ана-
лізу поточного стану управління матеріальними ресурса-
ми на вітчизняних підприємствах, можна сформулювати 
завдання дослідження, яке полягає в розкритті проблем 
в управлінні матеріальними ресурсами на промислових 

Таблиця 1
Фінансові результати діяльності промислових підприємств України

Фінансовий результат до 
оподаткування, млн. грн.

Підприємства, які одержали 
прибуток

Підприємства, які одержали 
збиток

Кількість збиткових 
підприємств у % до загальної 

кількості підприємств
2013 р. 2012 р. млн. грн. у % до 2012 р. млн. грн. у % до 2012 р. 2013 р. 2012 р.
14444,4 22889,6 75545,4 91,0 61101,0 101,7 41,2 37,6
Джерело: [13]

Таблиця 2
Можливості та обмеження в управлінні підприємством, зумовлені економічною ситуацією в Україні

Можливості Обмеження
Криза стала стимулом до пошуку нових управлінських рі-
шень, поштовхом до розвитку компетентностей персоналу, 
розробки нової продукції, пошуку шляхів залучення нових 
споживачів та виходу на нові ринки

Зниження ділової активності призводить до погіршення фі-
нансової стійкості, ліквідності, тому підприємства змушені 
шукати нові джерела фінансування витрат

Прийняття нового Податкового кодексу внесло ряд змін до 
облікової політики підприємств

Зниження платоспроможності контрагентів призводить до 
збільшення дебіторської заборгованості

Більш конкурентноспроможні підприємства отримали мож-
ливість збільшити грошові надходження за рахунок виходу 
з ринку дрібних виробників

Криза фінансової сфери призвела до складнощів в отри-
манні довгострокових кредитів. Погіршення інвестиційного 
клімату також негативно відображається на залученні по-
зикових коштів

Нестабільність курсів цінних паперів дає можливість при-
дбати їх за меншою ціною Збільшення рівня ризику в діяльності підприємств

Джерело: розроблено автором
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підприємствах та визначенні напрямів підвищення ефек-
тивності управління ресурсами в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Резуль-
тати функціонування промислових підприємств України 
(табл. 1) демонструють невтішну динаміку: надалі до-
сить низькими залишаються показники операційної рен-
табельності та надмірно високими показники збитковос-
ті: 41,2% промислових підприємств отримали збитки у 
минулому році. Серед проблем, які стримують розвиток 
підприємств, основними є: криза фінансування; зростан-
ня вартості енергоносіїв; значна конкуренція, чи, навпа-
ки, монополізм; знос основних фондів; високий рівень 
витрат; низька кваліфікація виробничого і управлінсько-
го персоналу. Дедалі більшої ваги набирає проблема ра-
ціонального управління матеріальними ресурсами. Зро-
зуміло, що нарощування темпів розвитку виробництва 
має супроводжуватись відповідним зростанням ефектив-
ності, перш за все, ефективності управління ресурсами.

Таблиця 3
Проблеми в управлінні матеріальними ресурсами

Функція Існуючі недоліки
1. Блок функцій планування:
1.1. розробка стратегічних і 
тактичних планів щодо об-
сягу і структури постачання 
матеріальних ресурсів;
1.2. оперативне планування 
постачання матеріальних 
ресурсів та корегування пла-
нів відповідно до поточної 
ситуації.

1. Компетенції – планування 
витрат вимагає підвищен-
ня компетентнісного рівня 
працівників, їх здатності 
здійснювати аналітичні роз-
рахунки із широким засто-
суванням математичного 
інструментарію.
2. Методи – планування ви-
трат здійснюється на основі 
норм витрат, без їх постійно-
го уточнення та корегуван-
ня; не приділяється достатня 
увага факторному моделю-
ванню потреби в ресурсах; 
використовувані методи не 
сприяють постійному підви-
щенню якості процесів.

2. Блок функцій організації:
2.1. впровадження автома-
тизованих засобів та еконо-
міко-математичних моделей;
2.2. впровадження норму-
вання та моделювання ви-
трат, можливість простежи-
ти взаємозв’зок між обсягом 
виробництва і витратами; 
2.3. впровадження заходів зі 
зниження витрат.

1. Методи – недосконалість 
методів планування та роз-
витку компетенцій, відсут-
ність системного підходу в 
управлінні.
2. Фінанси – необґрунтована 
економія на впровадженні 
засобів автоматизації оброб-
ки даних та інших автомати-
зованих систем. 

3. Блок функцій мотивації:
3.1. стимулювання до опти-
мізації обсягу, складу, на-
прямів потоків матеріальних 
ресурсів;
3.2. стимулювання до про-
ведення системної політики 
з управління витратами.

1. Компетенції – відсутність 
достатнього досвіду у ві-
тчизняній практиці з моти-
вації якості планування та 
управління матеріальними 
потоками.
2. Методи – недосконалість 
методів оцінювання резуль-
татів діяльності працівників.

4. Блок функцій контролю:
4.1. оцінка витратоємності 
кожного виду продукції;
4.2. контроль динаміки ви-
трат;
4.3. оцінка операційного ри-
зику.

1. Методи – відсутність сис-
темності в процесі контро-
лю, недостатня увага ризик-
менеджменту.

Джерело: розроблено автором

Але слід також зазначити, що кризова ситуація, яка 
продовжується в українській економіці, зумовлює не 

лише обмеження, але й надає нові можливості в управ-
лінні підприємством (табл. 2). 

Серед напрямів нарощування ресурсного потен-
ціалу виділяють два основних: подальше кількісне 
збільшення ресурсів для збезпечення розширеного від-
творення та якісне поліпшення ресурсів, залучених в 
господарський обіг [12, с. 3]. Оскільки подальше кіль-
кісне збільшення ресурсного потенціалу пов’язане зі 
значним збільшення витрат, альтернативою цьому ви-
ступає зниження ресурсомісткості продукції на основі 
удосконалення управління матеріальними ресурсами. 
Розглянемо існуючі проблеми в управлінні матеріаль-
ними ресурсами системно, з позиції якості виконання 
всіх функцій управління (табл. 3).

Головні проблеми в управлінні матеріальними ресур-
сами на вітчизняних підприємствах можемо згрупувати 
у такі блоки: рівень необхідних компетенцій, методи 
(визначення кількості та термінів постачань ресурсів), 
система управління (сукупність процесів організації та 
методів впливу). Таким чином, стратегії управління за-
пасами, які використовують сучасні підприємства, часто 
не відповідають сучасним принципам господарювання, 
відсутній цільовий підхід до формування і зберігання за-
пасів, рацоналізація обсягу запасів не розглядається як 
резерв економічного росту [8, с. 24]. 

Оскільки завдання з управління матеріальними 
ресурсами – комплексні, тому спеціалісти мають реа-
лізовувати широкі здібності, глибинні можливості та 
демонструвати високі професійні якості, тобто бути про-
фесійними менеджерами своєї сфери, як їх називають у 
Р2М [2, c. 16]. 

Для спрощення процесу пошуку фахівців, на думку 
автора, доцільно створити набір критеріїв (табл. 4). 

I. Атрибутивні: 1) знання: знання в галузі економі-
ки, інформаційних систем, математики, технології; зна-
ння нормативно-правових актів, вітчизняних і світових 
тенденцій та надбань технологічного, технічного, еко-
номічного і соціального розвитку галузі і підприємства; 
методик та інструментів планування ресурсів; техноло-
гій планування; напрямів забезпечення ефективності 
функціонування підприємства; 2) уміння: здійснювати 
збір та обробку необхідної інформації, застосовувати ін-
струменти планування ресурсів, планувати постачання, 
впроваджувати плани у реалізацію, застосовувати авто-
матизовані системи обробки інформації; 3) мінімально 
необхідний досвід: аналітична робота, досвід затосу-
вання інструментів та методик планування; 4) навички 
комунікації: знання етики ділового спілкування та ве-
дення переговорів; організаторські здібності, комуніка-
тивні навички, стресовитривалість, вміння переконувати;  
5) автономність і відповідальність: вміння переконувати, 
приймати рішення, і нести відповідальність аналітичні 
здібності, стратегічність мислення.

II. Практичні: 1) практичні уміння: вміння здобувати 
та систематизувати інформацію, проводити діагностику 
та виявляти слабкі місця, вміння застосовувати автома-
тизовані системи підтримки прийняття рішень, уміння 
розробляти плани ресурсних потоків; 2) практичний 
результат: ефективне виконання функцій відповідно до 
посадових інструкцій, впровадження нормативних та ін-
структивних матеріалів, впровадження ефективних форм 
виробництва та сприяння виконанню планових завдань.

Перелік конкретних компетентностей, якими мають 
володіти спеціалісти з управління матеріальними ресур-
сами визначимо за допомогою Р2М. Цей стандарт ви-
значає компетентність як систематизований набір прак-
тичних здібностей, заснованих на системі знань Р2М, 
практичному досвіді і особистих якостях, психології і 
етиці, які необхідні для практики [2, с. 31]. В таблиці 4 
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представлено деталізовані автором критерії оцінки ком-
петентностей за методикою Р2М. 

Складність процесу управління матеріальними ре-
сурсами обумовлена його методологічною невизначеніс-
тю, суперечливістю форм та цільових об’єктів. Стосовно 
методичного інструментарію аналізу та побудови ресурс-
них потоків, особливо актуальною в умовах трансформа-
ції вітчизняної економіки, на думку автора, є побудова 
цілісного комплексу економіко-математичних моделей. 
Моделювання застосовується для визначення результатів 
стратегічного задуму у конкретних показниках. Зокрема, 
моделювання динаміки матеріальних ресурсів підпри-
ємства дає можливість вирішити такі завдання: дослі-
дити структуру часового ряду; побудувати математичну 
модель економічного процесу, представленого часовим 
рядом; прогнозувати майбутній розвиток економічного 
процесу; дослідити причинно-наслідкові взаємозв’язки. 

Згідно з концепцією моделювання діяльності під-
приємства в умовах циклічних змін зовнішнього серед-
овища, запропонованою Т.Ю. Сидорою [9; с. 82], процес 
моделювання має складатись з п’яти етапів: 

1. Аналіз поточного стану підприємства.
2. Моделювання попиту на продукцію підприємства.
3. Визначення параметрів виробничої діяльності під-

приємства.
4. Оптимізація виробничої діяльності підприємства в 

умовах циклічних змін зовнішнього середовища.

5. Формування управляючих рішень. 
Актуальним на сучасному етапі є питання про вибір 

методів та моделей, які найбільш адекватно відображати-
муть динаміку потреби в ресурсах. Простежити особли-
вості зміни інструментарію моделювання можна у залеж-
ності від життєвого циклу підприємства: початковий стан 
динамічної системи, зазвичай, має характер асимптотич-
ного чи монотонного сходження до точки рівноваги, під-
дається описанню за допомогою статистичних методів 
аналізу розподілу величин, тому в такому випадку ство-
рюється імітаційна модель, в якій процеси описують за 
допомогою послідовності операцій над числами; подаль-
ший стан системи може характеризуватись періодичними 
коливаннями, як піку складності у поведінці динамічної 
системи, які слід описувати за допомогою аналітично-
го методу на основі побудови математичних моделей у 
вигляді математичних формул і залежностей, дотриму-
ючись при цьому вимог до складу елементів системно-
динамічної моделі, чітко викладених у теорії системної 
динаміки. До їх складу входять: рівні, які характеризують 
накопичені значення величин всередині системи; потоки –  
швидкість зміни рівнів; функції розв’язань – функції за-
лежності потоків від рішень; канали інформації, які утво-
рюють зворотні зв’язки між функціями рішень і рівнями; 
лінії затримки; допоміжні змінні. Встановлюючи зв’язки 
між цими елементами отримують дескриптивну модель 
динамічної системи. 

Таблиця 4
Критерії оцінювання компетентностей спеціалістів  

з управління матеріальними ресурсами за стандартом Р2М
№ Опис критеріїв Компетентності  необхідно край необхідно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Критерії цілісного 

мислення
Уміння ідентифікувати проблему управління 
ресурсами

*

Уміння виявити джерела проблем *
Вміння виявляти перспективні напрями 
розв’язання проблем та досягнення мети 

*

2 Критерії стратегіч-
ного мислення

Вміння мислити глобально і перспективно, по-
рівнювати і обирати напрями розвитку

*

Вміння визначати стратегію розвитку та обира-
ти найперспективніший стратегічний набір

*

3 Критерії інтеграль-
ного мислення

Вміння розробляти різні сценарії розвитку 
подій

*

Вміння адаптивно вносити зміни *
4 Критерії лідерства Вміння організовувати процес збору, обробки 

та аналізу інформації
*

Вміння обґрунтовувати рішення і забезпечувати 
спрямування зусиль команди на її реалізацію

*

Комунікативні здібності, вміння переконувати *
5 Критерії здібностей 

в плануванні
Володіння методиками планування параметрів 
ресурсних потоків

*

6 Критерії здібностей 
в реалізації проекту

Вміння реалізовувати системний підхід *
Вміння організовувати команду *
Гнучкість і адаптивність в прийнятті рішень *

7 Критерії навиків 
взаємин

Стресовитривалість *
Психологічна стійкість *
Вміння працювати в команді *

8 Критерії націленості 
на результат

Ініціативність *
Відповідальність *
Самоорганізованість *
Цілеспрямованість *
Дотримання етичних норм *

Джерело: розроблено автором за даними [2] 
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Таблиця 5
Методи моделювання та їх характеристика

Метод Характеристика
Аналі-
тичний 

Побудова математичної моделі у вигляді 
математичних формул і залежностей на основі 
застосування математичних правил. Перевага 
цього методу полягає у можливості проводити 
детальний аналіз процесів, змінюючі керова-
ні фактори. Результати отримують у чіткому 
структурованому вигляді, що спрощує процес 
їх аналізу. Недоліком методу є використання 
припущень, що вносить похибку у результати 
досліджень. Види аналітичних методів: точні, 
евристичні, наближені.

Чисель-
ний

Ґрунтується на побудові послідовності дій над 
числами та на заміні математичних формул 
і відносин числовими рядами. У результаті 
отримують таблиці і графіки, які відображають 
властивості об’єкта.

Статис-
тичний

Застосовується для створення імітаційної мо-
делі, в якій процеси описуються за допомогою 
послідовності операцій над числами – параме-
трами входу і виходу. Перевагою цього методу 
є його універсальність при проведенні аналізу 
моделей будь-якого рівня складності. Недоліком 
є значна трудомісткість збору і обробки інфор-
мації. Тим не менш, цей метод є незамінним 
при оцінці похибок використання аналітичного 
і чисельного методів.

Комбі-
нований

Представляє собою комбінацію аналітичного, 
статистичного і чисельного методів.

Джерело: [11]

Під час впровадження моделювання матеріальних 
ресурсів необхідно враховувати такі основні постулати: 
по-перше, механізм використання економічних моделей 
має поєднувати у собі функціональний, організаційний і 
економічний блоки, до кожного з яких встановлюються 
критерії якості. По-друге, удосконалення управління ма-
теріальними ресурсами невід’ємно пов’язане з реоргані-
зацією в управлінській підсистемі, на яку покладаються 
функції моделювання. По-третє, моделювання динаміки 
ресурсів дуже часто вимагає консалтингового супрово-
дження, що зумовлене складністю методик моделювання.

Кардинальні зміни в економіці, негативні тенденції 
політичної нестабільності, вплив зовнішньої фінансової 
кризи на внутрішню призвели до економічних втрат як 
на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства. 
Зазначені причини підкреслюють необхідність нагайних 
змін у підходах до управління. Кінцевий результат діяль-
ності підприємств залежить від трьох відносно самостій-
них факторів: якість розвитку виробничих сил, зовнішнє 
середовище, рівень управління виробничими силами [12; 
с. 5]. Діяльність підприємства буде успішною, якщо сис-
тема менеджменту надасть гарантію в реалізації опера-
тивних завдань з управління матеріальними ресурсами, 
які в свою чергу повністю відповідають довгостроковим 
цілям. Визначальним є рівень управління, від стретегії і 
тактики якого в кінцевому підсумку залежить і розвиток 
виробничих сил. Необхідна цілісна концепція управління 
забезпеченням і використанням матеріальними ресурсами 
як єдиною системою із скрізними потоками. В якості такої 
системи автор пропонує використовувати інтегровану сис-
тему управління матеріальними ресурсами (табл. 6).

Таблиця 6
Етапи створення системи управління матеріальними ресурсами

Назва етапу Характеристика
Визначення стратегічної мети 
і завдань управління 

Метою управління матеріальними ресурсами підприємства є забезпечення безперервнос-
ті торгово-операційного циклу підприємства з мінімальними витратами і мінімальним 
ризиком.
Основні задачі: визначення оптимального обсягу та структури ресурсів, мінімізація витрат 
на фінансування та підтримку певного їх обсягу, забезпечення ліквідності та платоспро-
можності, формування оптимального обсягу товарно-матеріальних запасів.

Ретроспективний аналіз 
формування та використання 
матеріальних ресурсів

Всебічний аналіз теорії та практики формування й використання ресурсів дозволяє вияви-
ти й відібрати найбільш ефективні методичні прийоми. Аналіз має включати в себе: аналіз 
змін обсягу та структури коштів, аналіз джерел формування капіталу, факторний аналіз, 
оцінювання ефективності використання коштів. Виявлені тенденції мають бути враховані 
під час планування потреби і напрямів використання матеріальних ресурсів.

Розробка стратегії управління 
матеріальними ресурсами

Вибір стратегії формування ресурсів полягає у визначенні їх оптимальної структури. 
Виходячи з цього, існує три основні стратегії: агресивна, компромісна та консервативна. 
Агресивна стратегія полягає у фінансуванні на короткостроковій основі. Цей підхід є 
ризикованим, але дозволяє забезпечити найбільший рівень рентабельності. Консервативна 
стратегія полягає у фінансуванні на довгостроковій основі. Ця стратегія мінімізує ризик 
ліквідності, але обмежує можливості з розширення діяльності. Під час компромісної 
стратегії матеріальні ресурси фінансуються як за рахунок довгострокових, так і за рахунок 
короткострокових активів.

Розробка механізму управлін-
ня оборотними матеріальни-
ми ресурсами

Цей механізм має поєднувати у собі функціональний, організаційний і економічний блоки 
таким чином, щоб стан системи у конкретний фазовий момент в результаті дії будь-якого 
оператора характеризувався меншим різноманіттям порівняно з управлінською підсисте-
мою. На авторський погляд, механізм управління матеріальними ресурсами – динамічна 
система, яка включає організаційні й економічні елементи та ефективно реалізує функції 
управління формуванням і використанням ресурсів.

Розробка тактичного плану 
щодо підвищення ефектив-
ності управління матеріаль-
ними ресурсами з враху-
ванням стратегічних цілей 
підприємства

Застосування конкретних методів і прийомів із залучення, розподілу, використання та 
аналізу матеріальних ресурсів.

Контроль та внесення корек-
тив в управління матеріаль-
ними ресурсами

Контроль має бути як поточним, так і заключним, і повинен бути спрямований на виявлен-
ня відхилень від стратегічних цілей і задач в управлінні матеріальними ресурсами.

Джерело: розроблено автором 
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На відміну від традиційної чи логістичної концепції 
управління матеріальними ресурсами [8; c. 21] інтегро-
ване управління має наступні переваги: поєднує систем-
ний та процесний підхід в управлінні; забезпечує тісну 
взаємодію всіх елементів процесу; передбачає створення 
ієрархії цілей, підпорядкованих єдиній меті. Сукупність 
взаємозв’язків у компонентах системи інтегрованого 
управління матеріальними ресурсами можна представи-
ти такою схемою (рис. 1).

Інтегроване управління

Комплекс інтегруючих заходів

Дії з метою інтеграції функцій та процесів

Інтегруючий регулятор

Інтегрована модель системи управління

Рис. 1. Сукупність взаємозв’язків  
у компонентах системи інтегрованого  
управління матеріальними ресурсами

Джерело: розроблено автором

Інтегроване управління є складною, але необхідною 
вимогою сучасного менеджменту. Для його реалізації на 
підприємстві має скластись особлива культура управ-
ління матеріальними потоками, елементами якої висту-
пають: налагоджене планування операційної діяльності 
підприємства; моделювання потреби в матеріальних ре-
сурсах; система управлінського обліку та контролю; сис-
тема розвитку та оцінювання компетенцій.

Висновки з проведеного дослідження. Проведене 
дослідження дозволяє зробити такі висновки:

• стрімкий розвиток ринкових відносин у сучасному 
світі супроводжується зростанням кількості та різнома-
ніття факторів, які впливають на діяльність підприємств. 
Нові динамічні умови вимагають проведення наукового 
обґрунтування підходів до управління підприємством та, 
зокрема, підсистемою ресурсного забезпечення.

• головними проблемами управління матеріальни-
ми ресурсами на українських підприємствах, на думку 
автора, є наступні: фрагментарнсть та методична недо-
сконалість планування, відсутність стратегічного підходу 
в управлінні матеріальними ресурсами, відсутність сце-
нарного моделювання, факторного аналізу, недостатня 
гнучкість та недостатня персональна зацікавленість, від-
сутність «управління за цілями». 

• в якості одного з найбільш ефективних способів 
зниження недоцільних витрат та підвищення актуальнос-
ті інформації автор пропонує застосовувати на промис-
лових підприємствах методику інтегрованого управлін-
ня, коли управління ресурсними потоками розглядається 
керівництвом не як окрема задача, а як складова частина 
процесів управління підприємства, підпорядкована єди-
ній ринковій стратегії підприємства. 

• інтегроване управління матеріальними ресурсами 
полягає в забезпеченні узгодженості між всіма елемен-
тами поцесу забезпечення, виробництва, збуту продукту, 
оптимізації траекторії та обягу ресурсних потоків підпри-
ємства. Інтеграція в управлінні матеріальними ресурсами 
охоплює всі процеси на підприємстві і вимагає як мето-
дичних, так і організаційних та інформаційних зрушень 
та дозволяє удосконалити весь комплекс взаємозв’язків і 
взаємодій елементів системи. 

• підприємство є динамічною системою, кожен з па-
раметрів якої змінюється з плином часу під дією зовніш-
ніх та внутрішніх чинників. Тому завдання управлінської 
підсистеми полягає у сценарному моделюванні її параме-
трів з урахуванням інтересів всіх зацікавлених суб’єктів. 
Моделювання динаміки матеріальних ресурсів підпри-
ємства дозволяє створити ефективний організаційно-
економічний механізм, який забезпечить ефективність та 
гнучкість підприємства.

Інтегрована система управління, яка об’єднує в єдине 
ціле різні сфери діяльності підприємства, крізь які про-
ходять ресурсні потоки, може стати потужним інструмен-
том підтримки прийняття рішень та оптимального упра-
ління в сучаних умовах. 

Подальший розвиток досліджень передбачає рішення 
задачі адаптації моделі інтегрованого управління матері-
альними ресурсами до умов функціонування підприєм-
ства з урахуванням специфіки та кон’юнктури ринку на 
основі розробки динамічних моделей забезпечення мате-
ріальними ресурсами.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: У статті досліджено поняття інвестиції та сучасний стан інвестиційної діяльності. Розглянуто факто-
ри, що перешкоджають залученню інвестицій на підприємства України. Для вирішення проблем, що існують в сфері 
інвестування наведено шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності.

Аннотация: В статье исследовано понятие инвестиции и современное состояние инвестиционной деятельности. 
Рассмотрены факторы, препятствующие привлечению инвестиций на предприятия Украины. Для решения проблем, 
существующих в сфере инвестирования приведены пути повышения эффективности инвестиционной деятельности.

Summary: In this article the concept of investment and the current state of investment are researched The factors that 
impede investment in enterprises of Ukraine are considered. To solve the problems existing in the field of investment are given 
the ways to improve investment performance.

Постановка проблеми. Ефективне управління інвес-
тиційною діяльністю передбачає використання фінансо-
вого аналізу інвестицій підприємства, який має сприяти 
отриманню суб’єктом управління необхідної інформації 
щодо інвестиційної діяльності з метою оцінки її доціль-
ності, правомірності та ефективності. Для підвищення 
ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах 
доцільно запровадити систему моніторингу реалізації ін-
вестиційних проектів.

Постановка завдання. А основі вищевикладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в виявленні 
проблем в сучасних умовах інвестування та виявленні шля-
хів підвищення ефективності інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивне управління інвестиційною діяльністю передбачає 
використання фінансового аналізу інвестицій підприєм-
ства, який має сприяти отриманню суб’єктом управління 
необхідної інформації щодо інвестиційної діяльності з 
метою оцінки її доцільності, правомірності та ефектив-
ності. Для підвищення ефективності інвестиційної діяль-
ності на підприємствах доцільно запровадити систему 
моніторингу реалізації інвестиційних проектів.

Управління інвестиціями повинне ґрунтуватися на 
оптимізації співвідношення між рішенням поточних і 
стратегічних задач розвитку підприємства з урахуванням 
довгострокового характеру інвестиційних процесів, що 
повинно призвести до розширення виробництва і збіль-
шення ефективності його діяльності.

У комплексній моделі аналізу інвестиційної діяль-
ності чільне місце займає попередній аналіз інвестицій-
ної діяльності, що полягає в аналізі ефективності інвес-
тиційних проектів.

Не менш важливим моментом аналізу інвестиційної 
діяльності є і моніторинг реалізації інвестиційних про-
ектів, як заключний етап інвестування, що передбачає 
контроль, поточний аналіз та аналіз ефективності вико-
ристання інвестованого капіталу. Основна мета здійснен-
ня аналізу на цьому етапі – забезпечення порядку здій-
снення інвестицій у відповідності з бізнес-планом.

Якщо співставлення фактичних результатів зі 
встановленим стандартом свідчить про досягнення 
встановленої мети, то необхідності застосовувати не-
заплановані дії немає. У випадку, коли виявлені відхи-
лення, виникне необхідність усунення недоліків. Тому, 
процесу коректування повинно передувати визначення 
масштабу відхилення від стандарту й точне зазначен-
ня причини. Мета коректування полягає в тому, щоб 
зрозуміти причини відхилення та добитись за допо-
могою управлінських дій повернення інвестиційного 
процесу в заплановане русло. Причинами, що спричи-
няють необхідність коректування, можуть бути: погана 
організація виконання рішень, помилки, які допущенні 
в рішенні, зміни в зовнішньому середовищі. Під час 
реалізації рішення можуть з’явитися непередбачені 
можливості для покращення результатів, що також ви-
магатиме внесення коректив.

Процес співставлення результатів для постійного на-
гляду за здійсненням інвестування є системою моніто-
рингу. Це, зазвичай, вимагає покладання відповідальнос-
ті за розвиток проекту на певну особу.

На цій стадії завданням аналітика буде закласти 
основу для після інвестиційного контролю, беручи до 
уваги ключові фактори проекту, на яких цей контроль по-
винен зосередитись.

У процесі реалізації цієї основної мети аналіз інвес-
тиційної діяльності спрямований на вирішення таких 
найважливіших завдань:

– раціональне та ефективне вкладення власних та за-
лучених коштів;

– аналіз змін в структурі засобів направлених в інвес-
тиційну діяльність, встановлення оптимального співвід-
ношення між власними та залученими засобами;

– максимізація прибутку та зниження собівартості 
власної продукції внаслідок впровадження інвестицій;

– забезпечення інвестиційної привабливості підпри-
ємства;

– використання підприємством ринкових механізмів 
залучення фінансових ресурсів;
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– вивчення показників ефективності інвестиційної 
діяльності та виявлення резервів її росту.

При цьому крім вартості інвестиційного капіталу, 
інвестор повинен повернути вартість або ціну цього ка-
піталу (що також входить до вартості вкладених коштів), 
оскільки в сучасних економічних умовах будь-який капі-
тал є специфічним товаром і, відповідно, має свою, також 
специфічну ціну, яку необхідно сплатити за користуван-
ня цим товаром. Питання вартості інвестованого капіта-
лу надзвичайно актуальне для потенційного інвестора, 
і розмір цієї вартості є одним із вирішальних факторів 
для прийняття рішення про вкладання коштів, тому що 
в процесі його прийняття має виконуватися умова, що 
рівень прибутковості інвестиційного проекту повинен і 
перевищувати вартість інвестованого капіталу, оскільки 
якщо прибутковість нижча за ціну інвестованих коштів, 
то вкладання капіталу недоцільне (звичайно, за умови, 
якщо інвестор не ставить перед собою іншої мети, крім 
отримання прибутку).

Таким чином, ціна інвестованого капіталу – один із 
найважливіших показників і в більшості випадків віді-
грає вирішальну роль у вирішенні питання про реаліза-
цію інвестиційного проекту.

Інвестиційна ситуація підприємства визначається за-
гальнодержавними та регіональними факторами, серед 
яких: інфляція; податкова, амортизаційна, валютна і мит-
на політика; банківські процентні ставки, галузева струк-
тура регіону, зовнішньоекономічні зв’язки, географічне 
положення підприємства, рівень доходів, інвестиційна 
привабливість підприємства.

Результати економічної реформи підводять до ви-
сновку, що в тій економічній ситуації, яка склалася на 
сьогодні, єдиним реальним джерелом капітальних вкла-
день у будівництво та реконструкцію доріг є держава. 
При цьому механізми фінансування та контролю цільо-
вого використання коштів у цю галузь є недосконалими, 
що призводить до різноманітних фінансових порушень 
та негативно впливає на повноту освоєння державних 
коштів за призначенням. Відсутність механізмів матері-
альної зацікавленості потенційних приватних інвесторів 
гальмує приплив інвестиційного капіталу в цю галузь. 
Тому в умовах фінансової кризи ситуація щодо підтрим-
ки та розвитку дорожнього господарства є майже критич-
ною, адже існуючі автодорожні підприємства не в змозі 
самостійно вирішити проблему інвестування, а основні 
резерви фінансового оздоровлення цієї галузі виробни-
цтва перебувають поза межами компетенції й можливос-
тей підприємств, що опікуються дорогами.

Фактори, що перешкоджають залученню інвестицій 
на підприємства України:

– політична нестабільність;
– недосконалість законодавства;
– не розвинутість виробничої та соціальної інфра-

структури;
– недостатнє інформаційне забезпечення;
– наявність корупції
Найбільш реальним напрямом вирішення проблем 

інвестування вбачається посилення ролі держави у вре-
гулюванні державної політики щодо інвестиційних про-
цесів у сфері автодорожнього господарства та активізації 
міжнародного співробітництва у цьому напрямі.

Однією з основних умов залучення інвестицій в еко-
номіку будь-якої країни є державна підтримка і законо-
давчий захист інвестиційної діяльності. Тому в умовах 
переходу багатьох держав від так званого планового 
ведення господарювання до ринкового, що супроводжу-
ється дефіцитом внутрішніх заощаджень та обмеженіс-
тю власних інвестиційних ресурсів, від України потрібні 
активні дії з поліпшення інвестиційного клімату країни.

Лібералізація інвестиційної діяльності в економічній 
сфері дасть змогу Україні залучити необхідний приплив 
фінансів, нових технологій і передовий досвід управління 
автодорожнім господарством, наявність яких дасть мож-
ливість нашій країні здійснити піднесення національної 
економіки й увійти до світової економічної спільноти як 
повноцінний партнер.

В умовах ринкової трансформації економіки питання 
залучення інвестицій на підприємства України, що за-
ймаються будівництвом, обслуговуванням та ремонтом 
доріг, є дуже актуальним. Слід відзначити, що вільні фі-
нансові ресурси у світі обмежені, а країн – претендентів 
на отримання іноземних інвестицій досить багато, тому 
Україні треба активно боротися за інвестиції, а для цього 
необхідно створювати сприятливий інвестиційний клі-
мат і режим найбільшого сприяння іноземним, а також 
вітчизняним інвесторам.

Шляхи підвищення ефективності інвестиційної ді-
яльності :

• оптимізація структури інвестиційних ресурсів; 
• використання комплексного підходу до інвесту-

вання; 
• посилення дотримання платіжної дисципліни; 
• розробка ефективної стратегії формування інвести-

ційних ресурсів; 
• розвиток системи страхування та перестрахування 

ризиків інвесторів; 
• створення вигідних умов для інвестування для іно-

земних та національних інвесторів; 
• оптимізація обсягу інвестиційного портфелю під-

приємства; 
• збільшити вкладення в основний капітал; 
• скорочення тривалості стадій інвестиційного циклу.
В умовах обмежених власних фінансових ресурсів 

комплексне інвестиційне проектування може розглядатися 
як один з прийнятних підходів до управління інвестиційною 
діяльністю на транспортному підприємстві. Застосування 
даної концепції при реалізації інвестиційної програми під-
приємства може сприяти оптимізації управлінських рішень 
в інвестиційній сфері, ефективнішому використанню об-
межених інвестиційних ресурсів підприємства, зниженню 
потреби в ресурсах, що залучаються, позитивній динаміці 
основних показників фінансово-господарської діяльності.

Потрібно мати на увазі, що тільки за умови досягнен-
ня певного рівня соціально-економічного розвитку стає 
можливим залучення іноземного капіталу. Більше того, 
стан справ країни у сфері іноземного інвестування є кри-
терієм, який свідчить про рівень ринкових реформ, про 
рівень довіри світової спільноти до прав власності, до 
стану справ у країні взагалі.

Важливою умовою, необхідною для приватних ка-
піталовкладень (як іноземних, так і вітчизняних), є по-
стійний та загальновідомий набір норм і правил, сформу-
льованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли 
розуміти та передбачати, що ці правила будуть застосову-
ватись до їх діяльності.

Перш за все, у реконструкції та модернізації за участю 
іноземного капіталу має потребу практично все автодорож-
нє господарство України – від обслуговування та ремонту 
наявних автошляхів різного класу до проектування та бу-
дівництва нових доріг. Тут вкрай необхідно підняти ефек-
тивність капіталовкладень та знизити витрати та освоєння 
інвестиційних проектів, забезпечити глибшу та комплексну 
реконструкцію й модернізацію шляхів міждержавного спо-
лучення з метою значного збільшення пропускної здатності 
доріг та підвищення якості автодорожньої послуги.

Бажана участь іноземного капіталу й у переведені 
автодорожнього господарства на сучасну технологічну 
базу, у тому числі з використанням потужного науково-
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технічного та виробничого потенціалу оборонних галу-
зей, що підлягають конверсії.

Підвищення ефективності інвестиційної діяльнос-
ті на стадії розробки інвестиційного проекту може бути 
досягнуте за рахунок скорочення терміну проектування; 
закладення в проект прогресивних форм реалізації про-
екту; широкого застосування там, де це можливо і до-
цільно, хороших типових проектів, які вже виправдали 
себе на практиці, що дозволяє значною мірою понизити 
витрати на проектування, а також різко зменшити ризи-
ки; застосування в проекті самих передових технологій з 
урахуванням вітчизняних і зарубіжних досягнень; підви-
щення загального технічного рівня проектування.

Впровадження в практику господарської діяльності 
підприємств України пропонованих рекомендацій дозво-
лять підвищити їх конкурентоздатність і зайняти гідне 
місце в світовій економічній системі.

Висновки з проведеного дослідження. З викладе-
ного вище можна зробити висновок, що Підвищення 
ефективності інвестиційної діяльності на стадії розроб-
ки інвестиційного проекту може бути досягнуте за ра-
хунок скорочення терміну проектування; закладення в 
проект прогресивних форм реалізації проекту; широко-
го застосування там, де це можливо і доцільно, хороших 
типових проектів, які вже виправдали себе на практиці, 
що дозволяє значною мірою понизити витрати на проек-
тування, а також різко зменшити ризики; застосування в 
проекті самих передових технологій з урахуванням ві-
тчизняних і зарубіжних досягнень; підвищення загаль-
ного технічного рівня проектування. Впровадження в 
практику господарської діяльності підприємств Укра-
їни пропонованих рекомендацій дозволять підвищити 
їх конкурентоздатність і зайняти гідне місце в світовій 
економічній системі.
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