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УДК 728.1(477)
І.А. Ажаман

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність дослідження стану і тенденцій розвитку житлового бу-
дівництва в сільській місцевості. Визначено зв’язок між зростанням величини інвес-
тицій і темпами введення житла в експлуатацію на селі. Розглянуто обсяги та структу-
ру введення в експлуатацію житла. Досліджено питання індивідуального будівництва в 
міських та сільських поселеннях.
Ключові слова: будівництво, сільське господарство, сільська місцевість, оплата праці, 
введення в експлуатацію житла, індивідуальне будівництво.

Постановка проблеми. Розвиток конкурентоспроможного сільського 
господарства України вимагає залучення висококваліфікованого персоналу, 
який здатний на професійній основі виконувати технологічні та інші опера-
ції з виробництва і збуту продукції агропідприємствами. Залучення таких 
спеціалістів передбачає створення відповідних умов, зокрема необхідно ви-
рішити проблему забезпечення працівників житлом. У таких умовах акту-
альним є дослідження сучасного стану розвитку житлового будівництва в 
сільській місцевості та визначення факторів, які впливають на темпи здій-
снення такої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні аспекти питання 
розвитку житлового будівництва досліджувалися багатьма вітчизняними 
вченими, серед яких відзначимо С.А. Щербініну, О.Ю. Щеглову, М.О. Мак-
симову, О.В. Васильєва [1–4] та ін. Особливості державної політики забезпе-
чення житлом у сільській місцевості в Україні розглянуто О.Г. Кучабським. 
Вчені економісти М.П. Сахацький та А.Ю. Собченко приділили увагу проб-
лемі формування організаційно-економічного механізму відродження жит-
лового будівництва в сільській місцевості [5, 6]. Проте в науковій літературі 
недостатньо уваги приділено дослідженню стану і тенденцій житлового бу-
дівництва в сільській місцевості і визначенню факторів, які впливатимуть на 
діяльність у цьому напрямі.

Метою статті є визначення стану і тенденцій розвитку житлового бу-
дівництва в сільській місцевості, залежності між зростанням рівня оплати 
праці в аграрній галузі як одного з основних джерел фінансування і темпа-
ми будівництва житла.

Виклад основного матеріалу. Житлове будівництво на селі може здій-
снюватися за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств, кредитів 
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банківських установ, з інших джерел. Проте враховуючи фінансову неста-
більність, одним з основних джерел інвестицій у житлове будівництво на 
селі залишаються доходи громадян, у тому числі заробітна плата. Саме роз-
мір цих доходів і визначає спроможність працівників аграрної сфери само-
стійно будувати житло, підвищувати рівень його благоустрою і, відповідно, 
якість життя в сільській місцевості. 

Результати дослідження рівня доходу працівників сільського господар-
ства порівняно з іншими галузями наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка середньомісячної оплати праці в розрізі 

економічних видів діяльності в Україні, грн (2007–2011 рр.) [7]

Вид діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 2011 р. до 
2007 р.,% Рейтинг

У середньому по країні 1351 1806 1906 2239 2633 194,9 Х
Фінансова діяльність 2770 3747 4038 4601 5340 192,8 1
Діяльність транспорту і зв’язку 1670 2207 2409 2726 3138 187,9 2
Промисловість 1554 2017 2117 2580 3120 200,8 3
Державне управління 1852 2581 2513 2747 3053 164,8 4
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям 1595 2085 2231 2436 2935 184,0 5

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту

1090 1511 1783 2065 2380 218,3 6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 1145 1514 1565 1874 2339 204,3 7

Будівництво 1486 1832 1511 1754 2251 151,5 8
Освіта 1060 1448 1611 1889 2081 196,3 9
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство та пов’язані з ним послуги 771 1101 1220 1467 1853 240,3 10

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 871 1177 1307 1631 1778 204,1 11

Діяльність готелів та ресторанів 944 1221 1267 1455 1777 188,2 12
Рибальство, рибництво 721 913 1028 1191 1369 189,9 13

Сільське господарство за рівнем середньомісячної оплати праці займає 
10-те місце серед 13 видів економічної діяльності в країні. За високих тем-
пів зростання із 771 до 1853 грн у 2011 р., тобто в 2,4 раза (є найвищим по-
казником серед напрямів діяльності, що досліджувалися), заробітна плата в 
галузі все ще на 780 грн нижче середнього рівня по країні. Вона в 2,9 раза 
менша порівняно з оплатою праці у фінансовій діяльності та в 1,7 раза – по-
рівняно з транспортом, зв’язком і промисловістю. Дещо нижчий рівень за-
робітної плати отримують лише працівники сфер охорони здоров’я та ді-
яльності ресторанів і готелів – на 75 та 76 грн відповідно, а також в рибаль-
стві – на 484 грн.

Щоб визначити перспективи для активізації діяльності з будівництва 
в сільській місцевості, проведено аналіз темпів зростання оплати праці та 
будівельно-монтажних робіт (рис. 1, табл. 2).

Темпи зростання оплати праці в аграрній сфері випереджають як зрос-
тання темпів вартості будівельно-монтажних робіт у цілому, так і окремих 
їх видів – будівель і споруд. 
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За 2007–2011 рр. різниця в їх прирості зменшувалася: у 2007 р. зрос-
тання заробітної плати в сільському господарстві на 9,6 відсоткових пункта 
(в. п.) випереджало подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт, у 
2011 р. – лише на 6,9 в. п. 

У розрізі видів будівельно-монтажних робіт за 2007–2011 рр. окресли-
лася тенденція до зменшення темпів їх подорожчання для будівель та обер-
нена тенденція – для споруд. При зведенні будівель індекси зростання цін 
знизилися на 7,5 в. п. для житлових і на 5,3 в. п. для нежитлових об’єктів 
(табл. 2). 

Отже, можна вважати, що житлове будівництво потенційно стає більш 
доступним, з точки зору спорудження з використанням власних джерел фі-
нансування – коштів сільськогосподарських працівників.

Таблиця 2
Темпи приросту оплати праці та цін на будівельно-монтажні роботи 

в динаміці за 2007–2011 рр. [7]

Показник 2007 2008 2009 2010 2011
2011 р. до 

2007 р., 
+/–

Темпи зростання оплати праці в сільському 
господарстві, % 132,7 142,8 110,8 120,2 126,3 –6,4

Темпи зростання цін на будівельно-монтажні 
роботи, % 123,1 135,3 111,3 115,8 119,4 –3,7

у тому числі за видами будівель та споруд:
Будівлі, з них: 124,2 134,6 111,2 114,2 118,2 –6,0
– будівлі житлові 124,8 133,6 111,5 113,5 117,3 –7,5
– будівлі нежитлові 123,6 135,8 110,7 115,0 118,3 –5,3
Споруди, з них: 121,2 135,9 111,7 118,3 122,0 0,8
– транспортні споруди 121,6 139,9 110,5 119,3 124,8 3,2
– трубопроводи, комунікації, лінії електропередач 125,4 137,5 115,4 119,6 117,3 –8,1
– комплексні промислові споруди 119,1 136 111,7 117,9 124,8 5,7
– інші споруди 110,1 135,6 105,8 113,0 116,3 6,2
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Оплата праці в сільскому господарстві Ціни на будівельно-монтажні роботи – усього
Ціни на будівельно-монтажні роботи при зведенні будівель Ціни на будівельно-монтажні роботи при зведенні споруд

Рис. 1. Темпи зростання оплати праці та основних видів
будівельно-монтажних робіт (2007–2011 рр.), %
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Дослідження цін на будівельно-монтажні роботи при зведенні споруд 
виявило зниження темпів їх зростання на такі види, як проведення трубо-
проводів, комунікацій та лінії електропередач. Тобто проведення робіт з 
благоустрою сільських будинків щороку дорожчає і, відповідно, в подаль-
шому потенційно вимагатиме залучення зовнішніх інвестицій, зокрема кре-
дитів банків. 

Обсяг і графік фінансування є однією з основних умов реалізації про-
ектів будівництва у встановлені строки. Інвестиції в будівництво в сільській 
місцевості за своїм походженням можуть бути: з державного та місцевого 
бюджетів, коштів підприємств, громадян, іноземних інвестицій, кредитів 
банків та ін. Інвестиції в житлове будівництво є частиною фінансових вкла-
день в основний капітал (табл. 3).

Таблиця 3
Динаміка інвестицій у житлове будівництво (2007–2011 рр.), млн грн [7]

Показник 2007 2008 2009 2010 2011
2011 р. до 

2007 р., 
+/–

2011 р. до 
2007 р., %

Інвестиції в основний капітал, 
у т. ч.: 188486 233081 151777 171092 238175 49689 126,4

в житлове будівництво 30343 35533 18052 28000 28413 –1930 93,6
Темпи приросту (спаду (–) 
інвестицій в основний капітал, 
%

– 23,7 –34,9 12,7 39,2 Х Х

Темпи приросту (спаду 
(–) інвестицій у житлове 
будівництво, %

– 17,1 –49,2 55,1 1,5 Х Х

Питома вага інвестицій у 
житлове будівництво до 
загального обсягу інвестицій, %

16,1 15,2 11,9 16,4 11,9 –4,2 Х

За 2007–2011 рр. обсяг інвестицій в основний капітал коливався в межах 
151,8–238,2 млрд грн. Найменші капіталовкладення характерні для 2009 р., 
на який припадає пік фінансової кризи. У наступні 2010–2011 рр. величина 
інвестицій збільшувалася і досягла у 2011 р. рівня в 238175 млн грн, що є 
найбільшим значенням за попередніх 4 роки. У цілому приріст інвестицій в 
основний капітал за 2007–2011 рр. становив 26,4%. 

Динаміка капіталовкладень у житлове будівництво має однакову тен-
денцію з інвестиціями в основний капітал. Так, найнижчі показники фінан-
сування будівництва житла виявлено у 2009 р. – 18 млрд грн. У наступні 
роки рівень капіталовкладень у цьому напрямі зростав і в 2011 р. досяг від-
мітки в 28,4 млрд грн. Проте рівень фінансування житлового будівництва у 
2010–2011 рр. залишається нижчим за значення 2007–2008 рр. Тобто тем-
пи приросту інвестицій у житлове будівництво є більш повільними порівня-
но з основним капіталом. Негативним явищем у фінансуванні житлового бу-
дівництва є також те, що питома вага капіталовкладень у житло в загальній 
величині інвестицій за досліджувані 5 років зменшилася до 11,9%, тобто на 
4,2 в. п. Така тенденція свідчить про зменшення інвестиційної привабливос-
ті цього напряму.
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Інвестиції в житлове будівництво визначають динаміку обсягів введен-
ня в експлуатацію житла (рис. 2).
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Індекси інвестицій у житлове будівництво Індекси обсягів введеного житла 
Індекси обсягів введеного житла в сільській місцевості

Рис. 2. Індекси інвестицій та введення в експлуатацію житла (2002–2011 рр.),
% до попереднього року

Аналіз індексів інвестицій та введення житла показав наявність між 
ними зв’язку. Починаючи з 2002 р., виявлено 3 періоди активізації інвес-
тування в житло і, відповідно, зростання обсягів будівництва та введення в 
експлуатацію житла, в тому числі в сільській місцевості.

Перший період – 2003–2004 рр. – характеризується випереджальни-
ми темпами зростання інвестицій порівняно з приростом обсягів введено-
го житла. Таке випередження становило 23,9–25 в. п. для будівництва жит-
ла в цілому та 7,1–19 в. п. – для його обсягів у сільській місцевості. Другий 
пе ріод – 2006–2007 рр. – характеризується меншою чутливістю обсягів вве-
деного житла до приросту величини інвестицій. А в 2010 р. – умовно 3-й пе-
ріод – така різниця ще збільшилася. Ця ситуація пояснюється зростанням 
вартості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів у розрахун-
ку на 1 м2 введеної в експлуатацію житлової площі. 

Загальна динаміка обсягів введення в експлуатацію житла в сільській 
місцевості, починаючи з 1990 р., визначила спад будівництва до 2001 р. та 
поступове зростання з 2002 р., за винятком 2009 та 2011 рр. (рис. 3).
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Рис. 3. Введення в експлуатацію житла в сільській місцевості України 
у 1990–2011 рр., тис. м2
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Дослідження обсягів введення в експлуатацію житлових будівель у роз-
різі областей України свідчить про найбільше їх значення в Київській, Івано-
Франківській, Львівські, Одеській та Закарпатській областях, де в сільській 
місцевості у 2011 р. було збудовано понад 150 тис. м2 житла (табл. 4).

Таблиця 4
Введення в експлуатацію житла в сільській місцевості 
в розрізі областей України, тис. м2 загальної площі [7]

Область 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2011 р. до 
1990 р,%

2011 р. до 
2000 р,%

2011 р. до 
2007 р,%

Україна 3423 1229 2507 2856 1237 3035 2445 71,4 198,9 97,5
АРК 149 54 97 72 43 157 121 81,2 224,1 124,7
Вінницька 180 51 160 158 38 106 107 59,4 209,8 66,9
Волинська 93 45 58 58 53 81 89 95,7 197,8 153,4
Дніпропетровська 184 50 82 89 22 45 39 21,2 78,0 47,6
Донецька 90 36 50 29 8 40 31 34,4 86,1 62,0
Житомирська 218 34 81 82 40 92 43 19,7 126,5 53,1
Закарпатська 111 141 145 186 73 155 163 146,8 115,6 112,4
Запорізька 132 25 46 45 10 37 17 12,9 68,0 37,0
Івано-Франківська 148 60 157 205 122 278 216 145,9 360,0 137,6
Київська 228 140 456 742 339 696 631 276,8 450,7 138,4
Кіровоградська 74 19 25 29 16 34 17 23,0 89,5 68,0
Луганська 77 40 50 48 3 20 17 22,1 42,5 34,0
Львівська 205 124 224 245 101 238 197 96,1 158,9 87,9
Миколаївська 117 9 16 12 6 14 14 12,0 155,6 87,5
Одеська 183 53 187 198 80 221 196 107,1 369,8 104,8
Полтавська 198 46 69 46 26 67 50 25,3 108,7 72,5
Рівненська 147 51 81 48 23 100 92 62,6 180,4 113,6
Сумська 126 27 39 49 25 37 37 29,4 137,0 94,9
Тернопільська 82 23 72 59 15 100 65 79,3 282,6 90,3
Харківська 100 50 72 54 22 83 59 59,0 118,0 81,9
Херсонська 106 27 57 67 14 55 58 54,7 214,8 101,8
Хмельницька 118 51 47 75 48 85 48 40,7 94,1 102,1
Черкаська 140 27 82 58 36 64 26 18,6 96,3 31,7
Чернівецька 106 30 127 175 53 161 76 71,7 253,3 59,8
Чернігівська 109 14 24 22 15 57 31 28,4 221,4 129,2

Для цих областей характерні найвищі обсяги введення в експлуатацію 
житла на селі і в інші роки.

Щодо темпів будівництва, то порівняно з 1990 р., в якому було зафіксо-
вано найвищі обсяги введення житла (за період 1990–2011 рр.), в цілому по 
Україні такі області, як Київська, Закарпатська, Івано-Франківська та Одесь-
ка, перевищили у 2011 р. значення цього показника на 7,1% для Одеської і у 
2,8 раза – для Київської областей. 2009 р. для всіх областей характеризуєть-
ся значним спадом. Таким чином, загальні тенденції будівництва та введен-
ня житла в експлуатацію в сільській місцевості поширюються на всі облас-
ті, проте обсяги введення житла для кожної з них значно варіюють: у 2011 р. 
від 14 в Миколаївській до 631 тис. м2 – в Київській області.
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Структура введених в експлуатацію житлових площ свідчить про збіль-
шення частки житла в сільській місцевості (табл. 5).

Таблиця 5
Структура введення житла в експлуатацію в динаміці за 2007–2011 рр. [7]

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2011 р. до 
2007 р.,%

Введення в експлуатацію загальної площі, 
тис. м2, у т. ч.: 10244 10496 6400 9339 9410 91,9

– у міських поселеннях 7737 7640 5163 6304 6965 90,0
питома вага до загальної введеної в експлуатацію 
площі, % 75,5 72,8 80,7 67,5 74,0 Х

– у сільській місцевості 2507 2856 1237 3035 2445 97,5
питома вага до загальної введеної в експлуатацію 
площі, % 24,5 27,2 19,3 32,5 26,0 Х

Кількість збудованих квартир, тис., у т. ч.: 95 94 66 77 83 87,4
– у міських поселеннях 78 76 57 57 66 84,6
питома вага до загальної кількості збудованих 
квартир, % 82,1 80,9 86,4 74,0 79,5 Х

– у сільській місцевості 17 18 9 20 17 100,0
питома вага до загальної кількості збудованих 
квартир,% 17,9 19,1 13,6 26,0 20,5 Х

На 1000 населення
Введення в експлуатацію загальної площі, 
тис. м2, у. т. ч.: 221 228 140 204 207 93,7

– у міських поселеннях 246 244 165 202 224 91,1
відхилення від середнього, +/– 25 16 25 –2 17 Х
– у сільській місцевості 169 194 85 210 170 100,6
відхилення від середнього, +/– –52 –34 –55 6 –37 Х
Кількість збудованих квартир, тис., у т. ч.: 2 2 1,4 1,7 1,8 90,0
– у міських поселеннях 2,5 2,4 1,8 1,8 2,1 84,0
відхилення від середнього, +/– 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 Х
– у сільській місцевості 1,1 1,2 0,6 1,4 1,1 100,0
відхилення від середнього, +/– –0,9 –0,8 –0,8 –0,3 –0,7 Х

Дослідження структури введення житла в експлуатацію визначило тен-
денцію до підвищення питомої ваги будівництва на селі – з 24,5% у 2007 р. до 
26% у 2011 р. Особливістю є те, що знижено обсяги введення житла в експлу-
атацію в міських поселеннях порівняно із сільськими: у 2011 р. у відношенні 
до 2007 р. – 10 та 2,5% відповідно. Враховуючи, що в сільській місцевості зна-
чна частина населення працює в агропідприємствах та отримує заробітну пла-
ту, яка на третину менше середнього рівня по країні, фінансові можливості з 
будівництва на селі нижчі. Проте порівняно з вартістю квартир у великих міс-
тах вартість індивідуального будівництва на селі більш доступна.

Особливістю житлового будівництва в сучасних умовах є збільшення 
питомої ваги збудованих квартир у сільській місцевості: їх частка в загаль-
ному обсязі будівництва у 2007 р. становила 17,9% та зросла до 20,5% у 
2011 р. Щодо абсолютних показників будівництва квартир, то на селі обсяги 
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у 2011 р. порівняно з 2007 не змінилися – 17 тис. нових квартир, тоді як по 
країні зменшилися на 12,6%. 

При розгляді обсягів введення нового житла в розрахунку на 1000 осіб 
було встановлено, що показники введення загальної житлової площі та квар-
тир нижчі середнього значення по країні, проте, на відміну від тенденцій 
міста, у сільській місцевості вони зросли на 0,6% по загальній площі та за-
лишилися незмінними для будівництва квартир. 

Таким чином, при загальній тенденції зменшення обсягів введення в 
експлуатацію житла в країні сільська місцевість характеризується меншою 
глибиною негативних явищ, що проявляється в незначному (порівняно з 
містом) спаді загальних обсягів будівництва житлових площ – на 2,5% та 
стабільному зведенні квартир на селі. Щодо структури житлового будівниц-
тва, то питома вага його в сільській місцевості зростає.

Аналіз введення об’єктів житлового будівництва дозволяє визначити 
кількість будинків, у тому числі індивідуальних, які було збудовано в місь-
ких поселеннях та сільській місцевості (табл. 6).

Таблиця 6
Стан індивідуального будівництва в міських та сільських поселеннях [7]

Роки

Введено житлових будівель, у т. ч.: з них індивідуальних, у т. ч.:

Усього
у міських 

поселеннях
у сільській 
місцевості Усього

у міських 
поселеннях

у сільській 
місцевості

будівель % будівель % будівель % будівель %
2007 35903 20896 58,2 15007 41,8 35021 20086 57,4 14935 42,6
2008 34742 18930 54,5 15812 45,5 33539 17974 53,6 15565 46,4
2009 12748 6848 53,7 5900 46,3 11655 6119 52,5 5536 47,5
2010 33526 17144 51,1 16382 48,9 32720 16452 50,3 16268 49,7
2011 24573 13715 55,8 10858 44,2 23581 12952 54,9 10629 45,1

Абсолютна зміна до попереднього року, +/–
2008 р. до 
2007 р. –1161 –1966 –3,7 805 3,7 –1482 –2112 –3,8 630 3,8

2009 р. до 
2008 р. –21994 –12082 –0,8 –9912 0,8 –21884 –11855 –1,1 –10029 1,1

2010 р. до 
2009 р. 20778 10296 –2,6 10482 2,6 21065 10333 –2,2 10732 2,2

2011 р. до 
2010 р. –8953 –3429 4,7 –5524 –4,7 –9139 –3500 4,6 –5639 –4,6

У 2011 р. кількість введених в експлуатацію житлових будинків в Укра-
їні зменшилася порівняно з 2007 р. на 31,6%. Такий результат на 63,4% за-
лежить від зменшення кількості введених нових будівель у міських поселен-
нях та на 36,6% – сільських. Щодо структури введення житлових будівель, 
відзначається зростання питомої ваги будівель, зведених у сільській місце-
вості – з 41,8 у 2007 р. до 44,2% у 2011 р., а в 2010 – воно досягло найвищо-
го за 5 років значення – 48,9%. Тобто щороку (за винятком 2011 р.) питома 
вага введених житлових будинків на селі в загальній їх кількості збільшува-
лася. А це дозволяє зробити висновок, що житловий фонд сільської місце-
вості зростає швидшими темпами порівняно з містом. 
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За період дослідження також змінилася структура введення в експлуа-
тацію індивідуальних житлових будинків: їх частка на селі зросла у 2010 р. 
до 49,7%, а в 2011 р. зменшилась на 4,6 в. п. За період дослідження щорічні 
обсяги введення нових індивідуальних житлових будинків також зменшува-
лися, зокрема за рахунок зменшення в місті на 62,4%, а на селі – на 37,6%.

У загальній кількості введених в експлуатацію нових житлових буді-
вель індивідуальні будинки займають лідируюче місце – їх частка в 2007 та 
2010 рр. перевищувала позначку 97,5%. Найменші частки введених індиві-
дуальних будинків були в 2009 р. – 91,4% та в 2011 р. – 96%. Саме ці роки за 
період 2007–2011 рр. характеризуються і найменшим обсягом інвестування 
в житлове будівництво – 18 та 28,4 млрд грн відповідно. 

Отже, в Україні обсяги введення нового житла щороку зменшуються. 
Однак за місцем будівництва все більше мешканців розміщують свої житло-
ві будівлі в сільській місцевості. Змінюється структура введення житла як за 
загальним обсягом площ, так і за кількістю будівель. У сільській місцевості 
все більше будується у відносному вираженні квартир, житлових будинків, 
у тому числі індивідуальних. 

Висновки. Узагальнюючи результати аналізу стану житлового будів-
ництва на селі, нами було визначено таке. Будівництво житла на селі здій-
снюється за рахунок інвестицій, які за джерелами поділяються на кошти 
місцевого та державного бюджетів, підприємств та організацій, власні кош-
ти громадян, кредити банків та ін. Переважна частина фінансових вкла-
день у зведення приватних житлових будівель – це власні кошти громадян. 
Будівельно-монтажні роботи, здійснювані за власний кошт, проводять за ра-
хунок доходів суб’єктів будівництва. 

Розвиток житлового будівництва пов’язаний з величиною та динамікою 
оплати праці в сільському господарстві. У результаті досліджень нами було 
виявлено, що величина середньомісячної оплати праці в сільському госпо-
дарстві в рейтингу галузей займає 10-те місце (серед 13) і є нижчою на 30% 
від середнього значення по країні. Проте порівняння темпів зростання заро-
бітної плати та вартості будівельно- монтажних робіт виявило випереджан-
ня перших, що визначає перспективу до збільшення обсягів будівництва за 
рахунок індивідуальних інвестицій на перспективу за умови збереження іс-
нуючої тенденції.

Дослідження динаміки житлового фонду виявило зростання його розмі-
рів як по країні в цілому, так і в сільській місцевості. Також визначено, що 
житлова площа на селі в розрахунку на 1 особу більша, ніж у міських по-
селеннях. Отже, рівень забезпечення житлом у сільській місцевості вищий. 

Виявлено динаміку до підвищення рівня обладнання сільських житло-
вих приміщень основними видами комунікацій, проте він залишається ниж-
чим за благоустрій у місті. Отже, рівень забезпеченості житлом сільських 
мешканців вищий порівняно з міськими поселеннями, проте якісні показ-
ники щодо обладнання основними видами комунікацій є значно нижчими. 

Реалізація проектів з житлового будівництва пов’язана з обсягами та 
динамікою інвестування. Фінансові вкладення в житлове будівництво є час-
тиною інвестицій в основний капітал. Однак обсяги фінансування будівниц-
тва житла в 2011 р. порівняно з 2007 р. скоротилися при зростанні загальної 
суми капіталовкладень в основні засоби. 
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Скорочення величини капіталовкладень у житлове будівництво по-
значилося на обсягах і темпах введення в експлуатацію житла. В Україні у 
2011 р. порівняно з 1990 та 2007 рр. обсяги введення загальної площі змен-
шилися. Проте така тенденція не є характерною для всіх областей. Так, у Ки-
ївській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях у 2011 р. було 
введено в експлуатацію житла в сільській місцевості більше, ніж у 1990 р. 
(характеризується найбільшими обсягами введення житла в експлуатацію за 
1990–2011 рр. в цілому по Україні). Особливістю сучасного житлового бу-
дівництва є підвищення питомої ваги введення площ у сільській місцевості. 
Також зросла питома вага житлових будинків, у тому числі індивідуальних, 
зведених у сільських поселеннях. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення питання бла-
гоустрою сільських територій та споруд, які забезпечують належні умови 
праці і побуту для працівників аграрних підприємств. Вагомість таких до-
сліджень пояснюється тим, що тенденції до зростання житлового фонду на 
селі, рівня благоустрою сільських територій є шляхом до підвищення рівня 
життя сільського населення. Потенційно це є також фактором зростання рів-
ня забезпеченості агропідприємств висококваліфікованими спеціалістами.
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Обоснована необходимость исследования состояния и тенденций развития жи-
лищного строительства в сельской местности. Определена связь между ростом величи-
ны инвестиций и темпами введения жилья в эксплуатацию на селе. Рассмотренные объ-
емы и структура ведения в эксплуатацию жилья. Исследован вопрос индивидуального 
строительства в городских и сельских поселениях. 



17

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Ключевые слова: строительство, сельское хозяйство, сельская местность, оплата 
труда, введение в эксплуатацию жилья, индивидуальное строительство.

The necessity to study the status and trends of housing in rural areas is justified. The 
relationship between the growth of investments and the rate of commissioning housing in the 
country is defined. The scope and structure of commissioning housing are considered. The 
question of private construction in urban and rural areas is researched.
Key words: construction, agriculture, countryside, wages, commissioning housing, individual 
construction.
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С.Б. Алєксєєв

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано концептуальну модель формування стратегічного потенціалу тор-
говельного підприємства, розроблено концептуальні моделі формування зовнішньо-
го і внутрішнього стратегічних потенціалів, запропоновано визначення стратегічного 
зовнішнього макропотенціалу і мікропотенціалу, постачальницького, посередницького, 
контактного потенціалів підприємства; розглянуто базові стратегії формування внут-
рішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства.
Ключові слова: стратегічний потенціал, модель формування, зовнішній стратегічний 
потенціал, внутрішній стратегічний потенціал.

Постановка проблеми. Торговельне підприємство в умовах ринко-
вої економіки є відкритою системою, внаслідок чого відбувається постій-
на його взаємодія із зовнішнім середовищем, тому стратегічний потенціал 
підприємства формується також під впливом зовнішнього середовища. Усі 
автори економічної літератури з питань стратегічного управління і страте-
гічного маркетингу підкреслюють, що з метою ефективного функціонуван-
ня підприємству необхідно оцінювати потенціал розвитку і визначати вплив 
зов нішнього середовища, а автори економічної літератури з питань управ-
ління потенціалом недостатньо уваги приділяють урахуванню можливос-
тей зовнішнього середовища при формуванні потенціалу підприємства. Для 
здійснення ефективного управління стратегічним потенціалом торговельно-
го підприємства необхідним є створення концептуальної моделі формуван-
ня стратегічного потенціалу торговельного підприємства, в основі якої має 
бути взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім середовищами підприємства 
і адаптація потенціалу внутрішнього середовища підприємства до потенці-
алу зовнішнього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи комплекс пи-
тань, що стосуються формування потенціалу підприємства, більшість ав-
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торів сучасної економічної літератури, а саме А.М. Гершун [1], І.В. Гречи-
на [2], І.М. Злидень [3], О.О. Ільчук [5], Н.С. Краснокутська [7], Є.В. Ла-
пін [8], І.П. Отенко [10], пов’язують формування потенціалу з формуванням 
підприємства як соціально-економічної системи. При цьому, як відзначають 
автори, у період кризових явищ в економіці України недостатньо уваги при-
діляється формуванню стратегічного потенціалу підприємства як на практи-
ці, так і в наукових дослідженнях. Тому необхідним є розгляд процесу фор-
мування потенціалу підприємства саме в стратегічному аспекті і поєднан-
ня концепції управління потенціалом з концепцією стратегічного управлін-
ня підприємством.

Метою статті є пропозиція концептуальної моделі формування страте-
гічного потенціалу торговельного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Процес формування потенціалу підпри-
ємства розглядається в економічній літературі як створення підприємниць-
ких та ринкових можливостей досягнення цілей підприємства, тобто саме в 
стратегічному аспекті. Найчастіше під формуванням потенціалу підприєм-
ства автори розуміють: ідентифікацію та створення спектра підприємниць-
ких можливостей, його структуризацію та побудову певних організаційних 
форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення [11, с. 53]; 
процес реалізації заходів щодо забезпечення ринкових можливостей підпри-
ємства шляхом зміни його характеристик і властивостей до необхідного рів-
ня відповідно до поставлених цілей; створення і організацію системи ресур-
сів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором 
успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей підприєм-
ства [7, с. 28]. 

Але більшість авторів не пропонує загальної моделі формування стра-
тегічного потенціалу підприємства на підставі системного аналізу і основ-
них рис, що притаманні підприємству як соціально-економічній системі і 
моделі зв’язку підприємства з оточуючим середовищем. Аналізуючи зов-
нішні фактори, автори намагаються розробити стратегічні рішення, що за-
безпечать алгоритми взаємодії підприємства з оточуючим середовищем, які 
дозволять лише підтримувати потенціал підприємства на рівні, необхідному 
для досягнення стратегічних цілей [1]. 

Такий підхід не можна вважати правильним, оскільки стратегічні цілі 
необхідно формувати з урахуванням стратегічного потенціалу, а стратегії, 
що реалізує підприємство, мають забезпечувати достатній рівень викорис-
тання цього потенціалу. З іншого боку, підприємству дійсно потрібно фор-
мувати такий стратегічний потенціал, якого буде достатньо для реалізації 
обраних стратегій розвитку. Тому доцільно побудувати концептуальну мо-
дель формування стратегічного потенціалу торговельного підприємства, яка 
в умовах використання комплексного підходу має об’єднати загальні підхо-
ди до формування потенціалу.

В основі концептуальної моделі формування стратегічного потенціалу 
торговельного підприємства має бути взаємозв’язок між внутрішнім і зов-
нішнім середовищем підприємства і адаптація потенціалу внутрішнього се-
редовища підприємства до потенціалу зовнішнього. 

Оскільки підприємство в умовах ринкової економіки є відкритою сис-
темою і відбувається постійна його взаємодія із зовнішнім середовищем, то 
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і стратегічний потенціал підприємства формується під впливом зовнішньо-
го середовища. Усі автори економічної літератури з питань стратегічного 
управління і стратегічного маркетингу підкреслюють, що з метою ефектив-
ного функціонування підприємству необхідно оцінювати потенціал розвит-
ку і визначати вплив зовнішнього середовища на його діяльність [4, с. 140], 
а автори економічної літератури з питань управління потенціалом недостат-
ньо уваги приділяють урахуванню можливостей зовнішнього середовища 
при формуванні потенціалу підприємства.

Щодо класифікації факторів макросередовища, позиції авторів теж мало 
чим відрізняються. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг пропону-
ють вважати демографічне, економічне, екологічне, науково-технічне, полі-
тичне та культурне середовище [6, с. 182], М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-
доурі як економічний, технологічний, соціально-культурний, законодавчий 
і політичний вплив на діяльність підприємства [9, с. 114], П. Шварц – еко-
номічні, політичні, соціально-демографічні, технологічні, географічні 
фактори [12, с. 37]. При цьому всі автори підкреслюють, що підприємство 
саме має можливість впливати на мікросередовище, а фактори макросередо-
вища підприємство має лише враховувати у своїй господарській діяльнос-
ті, тому макросередовище також називають «середовищем непрямого впли-
ву». Не менш важливим є також те, що макросередовище є набагато більш 
складним і важко передбачуваним, ніж мікросередовище, прогнозування на-
слідків впливу його факторів на діяльність підприємства є непростим і тру-
домісткім, а результати прогнозування – нестабільними. 

Цим пояснюється наша пропозиція враховувати фактори зовнішнього 
макросередовища в концептуальній моделі формування стратегічного по-
тенціалу підприємства як такі, що не справляють суттєвий вплив на форму-
вання зовнішнього потенціалу конкретного підприємства, а впливають на 
мікросередовище в цілому і можуть визначатися однією інтегральною оцін-
кою. Звідси стає очевидною необхідність запропонувати дефініцію зовніш-
нього макропотенціалу підприємства. Зовнішній макропотенціал підприєм-
ства – це характеристика стратегічного потенціалу, яка є оцінкою сукупнос-
ті можливостей зовнішнього середовища щодо непрямого впливу на форму-
вання цілей і реалізації стратегій розвитку підприємства.

У структурі зовнішнього макропотенціалу торговельного підприємства 
пропонується виділити шість груп факторів непрямого впливу, які суттє-
во не відрізняються від аналогічних факторів, що впливають на діяльність 
виробничого підприємства, але деякі з них мають особливості, притаманні 
лише сфері роздрібної торгівлі. 

Що стосується факторів мікросередовища, або середовища прямого 
впливу, то думки авторів теж переважно збігаються. Так, Ф. Котлер Г. Арм-
стронг, Дж. Сондерс, В. Вонг виділяють клієнтів (ринки), постачальників, 
конкурентів, посередників і контактні аудиторії [6, с. 175]. М.Х. Мескон, 
М. Альберт, Ф. Хедоурі до факторів прямого впливу додають державні орга-
ни влади і профспілки [9, с. 116], але в Україні профспілки суттєво не впли-
вають на діяльність торговельних підприємств, а органи місцевої влади до-
цільно віднести до контактних аудиторій, як і партнерів. 

Оскільки стратегічний потенціал розглядається як сукупність поточних 
і майбутніх граничних можливостей підприємства щодо досягнення страте-
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гічних цілей і реалізації стратегій розвитку, то очевидно, що саме мікросе-
редовище створює зовнішній мікропотенціал підприємства, який є характе-
ристикою стратегічного потенціалу, що дає змогу оцінити сукупність мож-
ливостей зовнішнього середовища прямого впливу щодо формування цілей 
і реалізації стратегій розвитку підприємства, тобто його можливості стосов-
но всіх взаємовідносин з покупцями, посередниками, постачальниками, кон-
курентами і контактними аудиторіями.

Однак ніхто з авторів не виділяє в структурі зовнішнього потенціа-
лу підприємства постачальницький, посередницький і контактний потен-
ціали, внаслідок чого такі важливі компоненти зовнішнього середовища, 
як постачальники, посередники і контактні аудиторії, залишаються ніби-
то поза межа ми дослідження потенціалу підприємства. Тому розглядаючи 
формування стратегічного потенціалу підприємства, яке починається саме 
із зовнішнього потенціалу, окрім ринкового і конкурентного потенціалів, 
обов’язково слід розглядати:

– постачальницький потенціал торговельного підприємства як можли-
вості, що створені взаємодією підприємства з постачальниками, для яких 
підприємство є покупцем і в умовах розвинутого конкурентного середови-
ща може використовувати різноманітні прогресивні схеми управління по-
стачанням;

– посередницький потенціал торговельного підприємства як можли-
вості, що створені за рахунок управління каналами збуту підприємства, які в 
умовах розвинутої мережі є підставою для використання прогресивних схем 
управління збутом підприємства;

– контактний потенціал торговельного підприємства як можливості, 
що створені взаємодією підприємства з контактними аудиторіями (фінансо-
вими установами, органами влади, іншими підприємствами галузі, засобами 
масової інформації тощо), які безпосередньо створюють умови функціону-
вання і розвитку підприємства в мікросередовищі.

Пропоновану концептуальну модель формування зовнішнього страте-
гічного потенціалу торговельного підприємства наведено на рис. 1. 

Внутрішній стратегічний потенціал відображає внутрішні можливості 
підприємства щодо досягнення стратегічних цілей шляхом формування і ви-
користання стратегічних ресурсів. 

Зовнішній стратегічний потенціал є підставою для визначення місії і 
стратегічних цілей підприємства, які, у свою чергу, є підставою для форму-
вання внутрішнього стратегічного потенціалу. Тобто зовнішній потенціал 
виконує формуючу функцію для внутрішнього потенціалу, яка полягає у ви-
значенні стратегічних цілей, а внутрішній потенціал виконує стратегічну 
функцію, яка полягає у виборі стратегій досягнення встановлених стратегіч-
них цілей та їх реалізації (рис. 2).

Незважаючи на дійсно велику різноманітність компонування навіть ба-
зових стратегій у реальний стратегічний набір для конкретного підприєм-
ства, стратегічні ресурси, як і стратегічні внутрішні можливості підприєм-
ства, суттєво не залежать від обраного для досягнення цілей стратегічного 
набору, а як наслідок – внутрішній потенціал підприємства залишається не-
змінним незалежно від визначеної системи цілей на етапі її формування. 
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Тому можна стверджувати, що незалежно від сформованої системи 
стратегічних цілей внутрішні можливості їх досягнення, тобто внутрішній 
стратегічний потенціал підприємства, формуються за рахунок однакових 
внутрішніх стратегічних ресурсів. Тому для будь-якого підприємства про-
понується визначити три базові стратегії формування стратегічних ресур-
сів, три джерела формування внутрішнього стратегічного потенціалу:

1. Стратегія підвищення ефективності використання наявних стратегіч-
них ресурсів, які підприємство традиційно використовує.

2. Стратегія використання наявних ресурсів, які підприємство на цей 
момент не використовує.

3. Стратегія створення нових стратегічних ресурсів, необхідних для до-
сягнення стратегічних цілей.

Таким чином, під концептуальною моделлю формування стратегічного 
потенціалу підприємства розуміється стратегічний потенціал підприємства 
як сукупність двох складових – зовнішнього та внутрішнього потенціалів, 
які в процесі формування стратегічного потенціалу відіграють, відповідно, 
формуючу функцію, яка полягає у визначенні стратегічних цілей підприєм-
ства, та стратегічну функцію, яка полягає у виборі та реалізації стратегій за 
рахунок стратегічних ресурсів підприємства.

Внутрішній стратегічний потенціал підприємства, що формується на 
підставі визначених стратегічних цілей за рахунок використання запропо-
нованих стратегій формування стратегічних ресурсів, має відобразити мож-
ливості внутрішнього середовища підприємства щодо досягнення стратегіч-
них цілей і реалізації стратегій розвитку.

Узагальнюючи думки авторів стосовно факторів внутрішнього середо-
вища підприємства і структуру стратегічного потенціалу підприємства, до-
цільно запропонувати концептуальну модель формування внутрішнього по-
тенціалу підприємства (рис. 3). 

Теоретичний аспект, що потребує пояснення, – це відмінності трудо-
вого і кадрового потенціалів у складі суб’єктної і об’єктної складових внут-
рішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства. Трудовий 
потенціал визначається як персоніфікована робоча сила, яка розглядається в 
сукупності якісних характеристик [7, с. 16], тому він, безперечно, належить 
до внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства. 

Але з позиції комплексного підходу, тобто створення стратегічних мож-
ливостей, трудовий потенціал має двоєдину природу. З одного боку, страте-
гічні можливості персоналу створюються в процесі виконання робітника-
ми своїх професійних обов’язків, і традиційно економіка розглядає ефек-
тивність використання робітників підприємства як ефективність трудо-
вих ресурсів. Тобто персонал і його праця в межах виконання професійних 
обов’язків виступають як ресурс і можуть мати додаткові можливості ви-
користання, як і будь-який інший ресурс підприємства. У цьому випадку ці 
можливості можуть бути виражені в підвищенні продуктивності праці.

З іншого боку, кадровий потенціал персоналу підприємства вивчаєть-
ся саме персоніфіковано і може бути виражений у рівні освіти, досвіду, ком-
петенцій кожного окремого працівника, при цьому до кадрового потенціа-
лу слід додати потенціал колективу і створюваний внаслідок комплексного 
використання кадрового колективу синергетичний ефект. Тому, безперечно, 



23

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

кадровий потенціал має бути включено до суб’єктної складової внутрішньо-
го стратегічного потенціалу підприємства.

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у стат-
ті розглянуто процес формування стратегічного потенціалу торговельного 
підприємства, обґрунтовано необхідність розробки і безпосередньо розроб-
лено концептуальні моделі формування стратегічного зовнішнього та внут-
рішнього потенціалів, запропоновано новий погляд на поняття зовнішньо-
го та внутрішнього стратегічних потенціалів торговельного підприємства. У 
межах зовнішнього стратегічного потенціалу розглянуто поняття постачаль-
ницького, посередницького та контактного потенціалів торговельного під-
приємства. Запропоновано також три базові стратегії формування внутріш-
нього потенціалу торговельного підприємства. Серед основних напрямів по-
дальших досліджень слід виділити розробку механізму інформаційного за-
безпечення формування стратегічного потенціалу, розробку методологічно-
го апарату й інструментарію оцінки елементів зовнішнього та внутрішнього 
стратегічних потенціалів торговельного підприємства.
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Рис. 3. Концептуальна модель формування внутрішнього потенціалу
торговельного підприємства
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торгового предприятия, разработаны концептуальные модели формирования внешнего 
и внутреннего стратегических потенциалов, предложены определения стратегического 
внешнего макропотенциала и микропотенциала, посреднического, контактного, потен-
циала поставщиков предприятия, предложены базовые стратегии формирования внут-
реннего стратегического потенциала торгового предприятия.
Ключевые слова: стратегический потенциал, модель формирования, внешний страте-
гический потенциал, внутренний стратегический потенциал. 



25

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

The conceptual model of forming a strategic potential of trade enterprise is offered, 
the conceptual models of forming an external and internal strategic potential are devised, 
the concepts of strategic external macropotential and micropotential, intermediary, contact, 
potential of suppliers of enterprise are offered, the base strategies of forming an internal 
strategic potential of trade enterprise are offered.
Key words: strategic potential, forming model, external strategic potential, internal strategic 
potential. 
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УДК 330.322
Ю.М. Барташевська

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА

Обґрунтовано комплексний підхід до оцінки інвестиційного ризику машинобудів-
ного підприємства в процесі реалізації інвестиційного проекту, його наповнення і послі-
довність застосування. Доведено необхідність поєднання експертного та статистично-
го методів оцінки для об’єктивності прийняття управлінських рішень щодо вибору ін-
вестиційного проекту.
Ключові слова: оцінка ризику, експертний метод, статистичний метод, комплексний 
підхід, мінімізація ризику.

Вступ. Одним із джерел забезпечення розвитку підприємства є залучен-
ня інвестицій для фінансування технічних нововведень, впровадження но-
вої продукції, модернізації техніко-технологічної бази. Проведення інвести-
ційних заходів та величина інвестиційних ресурсів залежать від конкретно-
го інвестиційного проекту, реалізація якого передбачає обов’язковий пози-
тивний ефект. У цьому сенсі здійснення передбачених інвестиційним про-
ектом заходів пов’язано з ризиком реалізації інвестиційних ресурсів. Крім 
того, ці ресурси можуть використовуватися тільки після розробки і затвер-
дження інвестиційного проекту. Отже, проблеми вибору проекту з ураху-
ванням ризику неосвоєння або неповернення коштів є актуальними для кож-
ного підприємства, а тому оцінка рівня ризику є важливим елементом озна-
ченого вибору.

Питання оцінки ризиків розглядалося в багатьох працях учених і прак-
тиків, зокрема: В.І. Агеєва [1], С.Д. Бешелєва [2], О.В. Гаращук [3], Т.В. Го-
ловач [4], Ф.Г. Гурвича, В.В. Вітлінського [5], Г.І. Великоіваненко [5], 
Л.І. Донець [6], Є.Є. Куликової [7], В.В. Лук’янової, О.Д. Мельниченко, 
Н.О. Целіної та ін.

Проте, незважаючи на суттєві напрацювання, єдиного універсального 
підходу до оцінки інвестиційного ризику на підприємствах сфери машино-
будування, що задовольняв би вимоги будь-якого з них, на сьогодні немає.

Тому проблема оцінки інвестиційного ризику, розробка підходів до 
оцінки, визначення критеріїв та обґрунтування вибору інвестиційного про-
екту за рівнем ризику потребує нагального розв’язання.

© Ю.М. Барташевська, 2013
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Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування комплексного 
підходу до оцінювання інвестиційного ризику машинобудівного підприєм-
ства в процесі реалізації інвестиційного проекту.

Результати дослідження. Поряд з розповсюдженими методами оцін-
ки інвестиційного ризику (статистичного, Монте-Карло, нечітких множин 
тощо) у сучасній практиці все частіше використовується комплексний під-
хід. Це пов’язано, перш за все, зі складністю категорії «інвестиційний ри-
зик», а отже, неможливістю використання одного методу для оцінки рівня 
ризику. На нашу думку, всі вказані вище методи не враховують етапів реалі-
зації інвестиційного проекту (бізнес-планування, виробничого, комерційної 
реалізації) та видів ризиків, що виникають на кожному з них. 

Оцінку ризику за комплексним підходом доцільно проводити в певній 
послідовності:

а) оцінка експертним методом, ґрунтуючись на тому, що на етапі вибо-
ру проекту інформації про нього недостатньо;

б) оцінка рівня можливих втрат статистичним методом за допомогою 
математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення та 
коефіцієнта варіації. За значенням останнього визначається рівень інвести-
ційного ризику машинобудівного підприємства.

Оскільки описані методи не дозволяють зробити обґрунтований висно-
вок про рівень ризику, вважаємо за доцільне запропонувати комплексний 
підхід до оцінки інвестиційного ризику.

Він дозволяє обирати методичний інструментарій за ідентифікацією 
виду ризикового випадку на підставі матриці «ризик – втрати» та виділя-
ти найбільш можливі ризикові фактори і наслідки їх впливу, що є основою 
прогнозування рівня ризику і визначення відповідного методу мінімізації на 
певному етапі реалізації проекту.

Сутність комплексного підходу полягає в поєднанні експертних оцінок 
та розрахунку інтегрального показника статистичним методом.

Для апробації підходу було проведено анкетне опитування керівників 
підрозділів, спеціалістів та науковців – фахівців зі сфери управління інвес-
тиційною діяльністю з використанням методу Дельфі для таких машинобу-
дівних підприємств [4, с. 26]. 

Експерти давали оцінку ризиковим факторам, які найчастіше виника-
ють у діяльності підприємств, щодо можливості виникнення певного ризи-
кового фактора (бали від 1 до 5) та його можливих наслідків (бали від 1 до 
5). У разі відсутності ризику або незначних його наслідків виставлявся один 
бал, за великої ймовірності настання ризикового випадку і суттєвих його на-
слідків для підприємства – п’ять балів. Бальна оцінка та співвідношення ри-
зику і втрат наведено в табл. 1.

Згідно з результатами експертного опитування, для машинобудівного 
підприємства ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» най-
більш ризиковим є етап виробництва, далі – етап комерційної реалізації, а 
етап бізнес-планування є найменш ризиковим.

Найбільш ризиковими факторами інвестиційного проекту для ТОВ 
«Дніпропетровський завод бурового обладнання» на етапі бізнес-планування 
є невиконання інвестором зобов’язань за проектом, кризові явища в еконо-
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міці та неправильна оцінка активів об’єкта інвестування. На виробничому 
етапі найбільш ризиковими факторами є помилки персоналу, помилки побу-
дови функціональної складової та організаційної структури підприємства та 
помилки при прийнятті технічних і технологічних рішень. Для етапу комер-
ційної реалізації вагомими факторами, що впливають на інвестиційний ри-
зик, є помилки в адмініструванні маркетингової діяльності, дії конкурентів, 
неправильне визначення ціни та обсягів товару, строків виходу на ринок.

Таблиця 1
Бальна оцінка ризику та втрат 

Бальна 
оцінка

Можливість настання та запобігання 
ризиковому випадку Можливі втрати від  ризику

1 Ризик відсутній або можливості його 
появи можна запобігти Втрати відсутні або незначні

2 Ризик можливий, проте існуючих 
заходів достатньо для  запобігання йому

Рівень втрат не перевищує чистого 
прибутку

3
Можливість появи ризику доволі 
висока. Для запобігання необхідні 
спеціальні заходи 

Рівень втрат дорівнює розрахунковій 
сумі прибутку від реалізації 
інвестиційного проекту

4
Появі ризику запобігти неможливо. 
Можна обрати варіанти зменшення або 
відмови від ризику

Рівень втрат дорівнює розрахунковій 
сумі доходів підприємства

5 Появі ризику запобігти неможливо, 
варіантів його зменшення немає

Розміри втрат від реалізації 
інвестиційного проекту майже 
дорівнюють сумі власних коштів 
підприємства

Таким чином, за допомогою оцінювання експертами інвестиційного 
проекту було проаналізовано кожен етап на предмет підвищеного ризику, 
що дозволило розробити рекомендації стосовно мінімізації ризику. Для ТОВ 
«Дніпропетровський завод бурового обладнання» зниження ризику може 
бути забезпечено за рахунок підбору кваліфікованого технічного та вироб-
ничого персоналу, закупівлі якісної сировини, підтримки обладнання у ро-
бочому стані тощо.

Виробничий етап, як правило, є найбільш критичним, оскільки брак 
продукції в процесі виробництва може унеможливити перехід до наступно-
го етапу і, відповідно, спричинити додаткові витрати на закупівлю сирови-
ни тощо.

Графічно значення ризикових факторів наведено на рис. 1. 
Однак, експертна оцінка є досить суб’єктивною, оскільки залежить від 

думки окремої особи. Тому для якісної оцінки ризику і уточнення результа-
ту доцільно використовувати статистичний метод оцінювання.

Для мінімізації інвестиційного ризику на етапах інвестиційного проек-
ту визначимо його інтегральний показник ( Z ) статистичним методом:
 1 1 2 2 3 3,= + +Z w x w x w x  (1)

де х1, х2, х3 – експертні оцінки ризику етапів інвестиційного проекту: бізнес-
планування, виробництва, комерційної реалізації відповідно; 
 w1, w2, w3 – коефіцієнти вагомості етапів реалізації проекту.
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Коефіцієнти вагомості факторів, як правило, визначаються методом 
простого ранжування, пропорційним методом або методом попарного по-
рівняння. Для ранжування оцінок у порядку їх значущості (х1 > х2 > х3, а отже, 
w1 > w2 > w3) використаємо першу формулу Фішберна [2, с. 315]:

 2( 1)
, 1, ,

( 1)
− +

= =
+i

n i
w i n

n n
 (2)

де n – кількість етапів проекту, тобто n = 3.
Якщо ж коефіцієнти вагомості рівнозначні, то необхідно використати 

таку формулу Фішберна:
1

.=iw
n

За розрахунками (формула (2) отримано вагові коефіцієнти етапів ін-
вестиційного проекту ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнан-
ня»:

w1 = 0,5; w2 = 0,33; w3 = 0,17.

Для оцінки узгодженості думки експертів розраховано коефіцієнт кон-
кордації (3) [3, с. 137], величина якого визначає достовірність експертних 
оцінок:
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де m – кількість експертів;
 n – кількість етапів проекту, дорівнює 3;
 ix  – середня експертна оцінка ризику на і-му етапі.

Рис. 1. Розподіл факторів інвестиційного ризику заводу
ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання»
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Розрахунки коефіцієнтів конкордації, значення яких для етапу бізнес-
планування становить 0,65; виробничого етапу – 0,7; комерційної реаліза-
ції – 0,67 та загального коефіцієнта – 0,67, показують, що оцінки експертів 
узгоджені і є прийнятними для подальших розрахунків.

За зведеними даними експертної оцінки ризику, зокрема для ТОВ «Дні-
пропетровський завод бурового обладнання», визначено ризикові фактори 
за п’ятирівневою матрицею «ризик – втрати» (рис. 2). 

Рис. 2. Матриця «ризик – втрати»
для ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання»
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До області високого ризику належать фактори переважно другого (ви-
робничого) та третього (комерційної реалізації) етапів, а саме: 8 – помилки 
при побудові функціональної та організаційної структур; 9 – помилки при 
прийнятті технічних і технологічних рішень; 10 – помилки при визначенні 
можливостей персоналу; 13 – зростання цін на енергоресурси, комплектую-
чі при виробництві товарів; 14 – помилки адміністрування маркетингової ді-
яльності; 16 – неправильне визначення ціни та обсягів товару, строків вихо-
ду на ринок; 18 – дії конкурентів. Також до області високого ризику нале-
жить лише один фактор з етапу бізнес-планування, а саме 5 – кризові явища 
в економіці – можливість їх виникнення і втрати від них.

Дані експертного опитування для ТОВ «Дніпропетровський завод бу-
рового обладнання» підтверджують, що для машинобудівного підприємства 
найбільш ризиковими є фактори саме етапу виробництва, а фактор помилки 
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при визначенні можливостей персоналу є таким, ризикованість якого відзна-
чили всі опитані експерти. Можливість виникнення цього ризику, а також 
втрати від нього майже всі експерти оцінюють у чотири бали.

Комплексний метод дозволяє визначати як найбільш ризикові етапи ін-
вестиційного проекту, так і сумарний інвестиційний ризик. 

Таким чином, з вищенаведеного випливає, що рівень інвестиційного 
ризику для досліджуваних підприємств статистичним методом за загально-
прийнятим та запропонованим комплексним підходами наведено в табл. 2.

Наведені дані показують, що застосування комплексного підходу до-
зволяє одержати більш точну інформацію про рівень інвестиційного ризику.

Таблиця 2
Рівень інвестиційного ризику підприємств, розрахований статистичним методом 

за загальноприйнятим та комплексним підходами, %
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Коефіцієнт
за

комплексним 
підходом 15,0 18,0 20,0 19,0 25,0 22,0 20,0

загальноприйнятим 
підходом 28,0 19,0 31,1 20,2 26,5 24,0 23,0

Так, якщо для підприємства ТОВ «ЕВІГ-Україна» за загальноприйня-
тим підходом рівень ризику становив 31,1%, то за комплексним підходом він 
становить 20,0%. Таке ж суттєве зменшення рівня ризику можна побачити 
і для машинобудівного підприємства ТОВ «Завод бурової техніки “ДСД”», 
для якого за загальноприйнятим статистичним методом рівень ризику стано-
вив 28%, а за запропонованим комплексним – майже вдвічі менше (15%). Для 
інших машинобудівних підприємств (табл. 2) рівень ризику за комплекс ним 
підходом теж зменшився, хоча і не так суттєво (в межах 1–3%).

З огляду на це, можна констатувати, що запропонований нами комплекс-
ний підхід дозволяє не тільки визначити рівень інвестиційного ризику, але і 
робить це більш точно, про що свідчать дані розрахунків (табл. 2). Особли-
во це стосується середнього та підвищеного рівня ризику, зменшення яко-
го, порівняно із загальноприйнятим статистичним методом, доволі суттєве. 
Такий результат забезпечується, насамперед, більш точною оцінкою ризику 
на кожному з етапів інвестиційного проекту, можливістю його мінімізації в 
процесі реалізації проекту без застосування спеціальних методів мінімізації 
ризику, лише використовуючи запобіжні заходи, а саме: набір кваліфікова-
ного персоналу, закупівля якісної сировини тощо.
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Висновки. Для більш точної оцінки рівня інвестиційних ризиків ма-
шинобудівного підприємства доцільно застосовувати комплексний підхід за 
блоковим принципом використання результатів дослідження різними мето-
дами на етапах реалізації інвестиційного проекту. Проведено експертне оці-
нювання інвестиційного ризику, що дозволило ідентифікувати вид ризико-
вого випадку за допомогою матриці «ризик – втрати», виявити найбільш ри-
зикові фактори і наслідки їх впливу на різних етапах інвестиційного проек-
ту та на підставі прогнозованого рівня ризику в цілому по підприємству ви-
значити відповідний метод його мінімізації.
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Обоснован комплексный подход к оценке инвестиционного риска машинострои-
тельного предприятия в процессе реализации инвестиционного проекта, его наполне-
ние и последовательность использования. Доказана необходимость объединения экс-
пертного и статистического методов оценки для объективности принятия управленче-
ских решений относительно выбора инвестиционного проекта.
Ключевые слова: оценка риска, экспертный метод, статистический метод, комплекс-
ный подход, минимизация риска.

It is given the ground of the complex approach to investment risk assessment of a 
machinery enterprise, during the realization of the investment project, its content as well as its 
sequence of use.

The necessity of combining expert and statistic assessment methods for taking objective 
management decisions concerning the choice of the investment project has been proved.
Key words: risk assessment, expert method, statistical method, complex approach, risk 
minimization.
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УДК 658.5:004
Т.В. Бочуля

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Розглянуто організацію інформації та формування інформаційного капіталу під 
призмою техніко-інтелектуальних перетворень у системі інформаційного забезпечен-
ня. Запропоновано власне бачення якісної оцінки інформації у часовій динаміці. Інтер-
претовано рівні інформаційної обізнаності. Показано механізм виникнення інформацій-
ного потенціалу із загального інформаційного масиву. В аспекті об’єктивності наслід-
ку управлінської альтернативи дано трактування механізму функціонування інформа-
ційної системи.
Ключові слова: інформаційний капітал, інформаційний потенціал, облік, якість, управ-
ління.

Реалії сьогоднішнього дня такі, що вимагають нових підходів до ви-
користання та обслуговування інформації, методів її аналізу та оптимізації 
напрямів як зовнішніх, так і внутрішніх інформаційних потоків. Тим про-
дуктивніший інформаційний потік, чим більші його швидкість, кількість ко-
ристувачів, цільова істотність, затребуваність бізнес-процесів, розгалужен-
ня при мінімальному часі передавання і втратах при переміщенні інформа-
ції, оновленні на етапі переміщення (у разі об’єктивної необхідності). 

Інформаційні процеси об’єднані у систему зі складними взаємозв’язками. 
Продукуючи нове знання, система споживає інформаційний ресурс різних 
якості, кількості, форми та обсягу. Щоб виробити достатню кількість об-
ґрунтування керівного впливу, система має отримати відповідний обсяг ре-
сурсів та пропустити їх через всі рівні техніко-інтелектуальної обробки.

Інформація у всіх її проявах оформлює карту розвитку бізнесу, перед-
бачаючи наслідки кожного з майбутніх фінансово-господарських процесів. 
Тим ціннішим є механізм актуалізації інформації до такого її рівня, на яко-
му вона матиме найбільший ефект корисної дії. Доцільно стверджувати, що 
будь-яке явище двостороннє за всіма параметрами – від вигід до ризиків. 
Тому важливо знайти ту точку балансу, в якій будуть гармонізовані всі про-
цеси та явища, що справляють вплив на фінансову сутність сучасного еконо-
мічного простору. Ключовим став пошук можливостей інформації, змінюю-
чи не її сутність, а рівні, спрямування та механізми використання. 

У науковій літературі інформація розглядалася в різних варіаціях та ін-
терпретаціях. Учені намагалися осмислити поняття інформаційних капіталу, 
продукту, ресурсу. Пропонували власне бачення формалізації операцій з ін-
формаційними продуктами. Особливу увагу в дослідженнях приділено пи-
танню налаштування бухгалтерського обліку та формування облікової ін-
формації для споживання системою управління, вироблення планів, контро-
лю та аналізу. Загалом інформація знайшла своє різноаспектне відображен-
ня в працях Б.І. Валуєва, Л.О. Ващенко, О.Б. Вовка, С. Голова, С.О. Дятло-
ва, С. Івахненкова, Т.О. Лех, Т.О. Никитюк, О.І. Пушкаря, Т.О. Селищевої, 
П. Смоленюка, Г. Уманців, О.М. Химченко. Тим не менш, не зменшуючи 
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важливості результатів досліджень учених, актуальною є потреба у розвит-
ку та поглибленні розробки питання щодо оформлення інформаційної сис-
теми в проекції на інтегровану систему управління з обліковою основою ін-
формаційних процесів. 

Метою проведеного дослідження є оптимізація інформаційної системи 
та забезпечення отримання реального ефекту від її формування, обслугову-
вання та розвитку. 

Інформаційний процес міцно вбудований в загальну організаційно-
економічну систему, що дозволяє інтегрувати, координувати і регулювати 
в інформаційній інтерпретації функції управління. У рамках проекту інфор-
маційної системи може бути обрано активну або пасивну стратегію, кожна 
з яких якісно змінює рольову функцію кінцевого інформаційного продукту 
(рис. 1) [1, с. 133].

Рис. 1. Якісна оцінка інформації у часовій динаміці
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На початковому рівні надходження в базу економічного суб’єкта інфор-
маційний потік не має цінності, оскільки не підготовлений для використан-
ня. У тимчасовій динаміці інформація може або нарощувати свій якісний 
потенціал, або втратити свої первинні характеристики. Оскільки вхідний ін-
формаційний потік може бути трансформований як у корисний ресурс для 
управління, так і в масив, який непридатний для прийняття управлінських 
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рішень. У другому випадку знижується ефективність інформаційних проце-
сів, тому що витрата часу автоматично означає і витрату коштів будь-якого 
характеру (як матеріального, так і нематеріального) без отримання очікува-
ного ефекту. Тому не видається можливою оптимізація співвідношення «ви-
трати – прибуток», що уповільнює досягнення поставлених цілей. 

Інформація в її філософській інтерпретації є основою усвідомленої по-
ведінки, з точки зору нескінченності часу і простору, оскільки один раз на-
буте знання не втрачає своєї цінності в майбутньому. Розширення інфор-
мація здійснюється, виходячи з розумової активності індивідів, сприяю-
чи регулярному оновленню інформації. Продуктивність інформації підви-
щується, якщо органічно інтегровано зовнішні та внутрішні інформаційні 
потоки, інформаційний резерв, інтелектуальні здібності та інформаційно-
комунікаційні технології, що є певним штучним засобом розумової діяль-
ності.

Організація інформації – це складний процес, що базується на рівнях 
технологічного обслуговування накопичення, фіксації, структуризації, об-
робки, оформлення, експортування та архівації даних, в яких акумульовано 
корисні знання, що потребують вивільнення. 

Поняття «оптимальна організація інформаційних потоків», за твер-
дженням Л.О. Ващенко, потребує дотримання цілого ряду умов [3, с. 83]: 

– рух інформації має відбуватися в заплановані терміни і в необхідно-
му обсязі; 

– інформаційний обмін між окремими структурними підрозділами під-
приємства і посадовими особами має бути суворо регламентований; 

– необхідне врахування екстрених варіантів одержання, обробки, пере-
давання і зберігання інформації; 

– передбачення персональної відповідальності посадових осіб за пору-
шення термінів, перекручування змісту і порядку надання інформації.

В аспекті організації інформації виділяють принципи неперервності, 
системності, інтегрованості, контрольованості, економічної обґрунтованос-
ті, фінансової раціональності і техніко-комунікативного оформлення. Перш 
ніж справляти вплив на бізнес-процеси інформація проходить етапи іденти-
фікації її достовірності, повноти, лаконічності, доцільності та своєчасності. 
Тільки після цього отриманий інформаційний результат може виконати своє 
функціональне призначення в бізнесі: інформувати користувачів усіх рівнів 
за адресним запитом з цільовим призначенням; обґрунтувати управлінську 
альтернативу; контролювати рух ресурсів та капіталу; забезпечувати збері-
гання майна власника та окреслювати його цільове спрямування.

У результаті управління інформацією формується інформаційний капі-
тал, який у сукупності з іншими формами капіталу перетворюється в корис-
ний економічний ресурс, втілення якого у фінансово-господарських проце-
сах створює додаткову вартість. 

Інформаційний капітал складається не з інформації, а з кінцевого ре-
зультату її обробки – знань, рівень яких визначає продуктивність управлін-
ських рішень. Певним чином інтелектуальні результати інформаційної сис-
теми обмежують бізнес-процеси, оскільки будь-які відомості (в тому числі 
обліково-аналітичної системи) можуть бути по-різному інтерпретовані за-
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лежно від цільового призначення, професійної компетентності та рівня від-
повідальності за прийняте рішення.

Цікаву думку висловили С.А. Дятлов, Т.А. Селищева, включивши до 
інформаційного капіталу технологічну, науково-технологічну, соціально-
економічну та духовну інформацію, яку використовують в економічно-
му обігу для отримання доходу [6, с. 139]. Здебільшого для фінансово-
господарських процесів використовується інформація, яка має високий сту-
пінь доказовості, релевантності та суттєвості. Тому відносити до інформа-
ційного капіталу соціально-економічну та духовну інформацію можна тіль-
ки в межах виробленого корисного знання, відображеного на матеріальних 
носіях – документах, звітах, розпорядженнях. Тим більше, що подібна ін-
формація непрямо впливає на генерацію інформаційного продукту, а є тим 
необхідним інформаційним оточенням, що дозволяє вирішувати інформа-
ційні завдання. 

Інформація дозволяє частково зняти невизначеність щодо фінансово-
господарського стану підприємства. Не випадково акцентовано увагу на 
слові «частково», оскільки неможливо стовідсотково забезпечити інформа-
ційне покриття запитів користувачів. Завжди буде залишатися ділянка недо-
інформірованності, що пов’язано з фізичною неможливістю обробити пов-
ний обсяг даних. Тому перехід від невизначеності до інформованості здій-
снюється переважно через облікові дані (рис. 2).
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Рис. 2. Рівні інформаційної обізнаності

З переходом від одного до іншого рівня інформаційного забезпечення 
оформлюється управління процесами створення, розподілу, використання, 
споживання і накопичення фінансово-господарських ресурсів, що сприяє 
гармонізації фінансово-економічного стану суб’єкта господарювання.

Інформаційна система в теперішніх умовах розвитку економіки та сус-
пільства трактована як інтегрований процес організації, контролю, управ-
ління та планування, орієнтованого на оптимізацію інформаційної діяльнос-
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ті у зв’язку з генерацією, споживанням, розподілом та експортом інформа-
ційних ресурсів (рис. 3).

Інформаційна мотивація передбачає прийняття рішення про необхід-
ність ведення інформаційної діяльності. Усі дії, пов’язані з виробництвом, 
споживанням та розподілом інформаційних ресурсів мають бути економіч-
но виправдані. У будь-якому іншому випадку сумарна вартість інформації 
перевищить її загальний ефект, що призведе до інформаційних, а потім і до 
фінансових розривів.
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Рис. 3. Інтеграція інформаційних функцій у цілісній системі

Якщо звернутися до поняття облікової інформації, то мотивація закла-
дена у корені інформаційної системи, оскільки показники фінансової звіт-
ності обов’язкові для підготовки та передавання з метою споживання та ана-
лізу фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта. 

У рамках інформаційного планування визначається розмір, вид, форма 
інформації, необхідної для виконання місії, виходячи з «дерева цілей» під-
приємства. Інформаційне планування перебуває в логічному взаємозв’язку 
з бізнес-плануванням з внесенням відповідних коригувань, необхідних та 
виправданих, зважаючи на умови переходу економічного суб’єкта з вихід-
ної точки розвитку (фактичний стан) до майбутнього (очікуваний стан). В 
інформаційному плануванні задіяно всі види та форми інформаційних ре-
сурсів. Що стосується облікової інформації, вона органічно розподілена між 
етапами досягнення місії бізнесу, виходячи з фактичних даних, засвідчуючи 
підставу для переходу з одного рівня розвитку на інший. 

Інформаційна організація передбачає управління інформаційними ре-
сурсами. На основі плану формується модель інформаційного процесу з від-
повідними інформаційними каналами зв’язку, кінцеві точки яких є центром 
генерації інформаційного продукту, придатного для споживання згідно з ці-
льовим призначенням. Організація облікової інформації передбачає наяв-
ність розробленої облікової політики, на підставі якої сформовані та функ-
ціонують усі облікові процеси і яка сприяє оптимізації діяльності, з ураху-
ванням права кожного окремого економічного суб’єкта організувати власну 
модель облікової політики, керуючись вимогами нормативно-правових до-
кументів. 

На етапі інформаційного виробництва формується корисна інформа-
ція, яка є затребуваною за результатами моніторингу бізнес-процесів та 
аналізу планових показників і доступних ресурсів для ведення діяльності. 
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Виробниц тво облікової інформації підпорядковано логіці життєдіяльнос-
ті економічного суб’єкта, тобто ключовим є принцип безперервності. Хоча 
згідно з дослідженням С. Голова принцип безперервності втрачає сенс, якщо 
метою є оцінка вартості бізнесу [5, с. 6]. Потреба виробництва облікової ін-
формації стала аксіоматичним поняттям та передбачає як підсумок отрима-
ти корисний інформаційний продукт полярної дії – фінансову та внутріш-
ньо управлінську звітність, кожна з яких має свого цільового споживача, вар-
тість та очікувану економічну вигоду. 

Інформаційний контроль полягає в контролі використання інформацій-
них ресурсів. Спектр дії контрольної функції поширюється перш за все на 
процес актуалізації інформації, що є ключовим завданням інформаційної 
системи. Враховуючи, що основу всіх процесів становить інформація, важ-
ливо відстежувати її напрями, обсяги та види. Для реалізації контрольної 
функції необхідно, щоб сукупна вигода від інформації перевищувала сумар-
ні витрати на її отримання, формування, обслуговування, експорт та архіва-
цію. Для облікової інформації контрольна функція була закладена із само-
го початку, беручи до уваги доказовий характер облікових даних, які фор-
муються на підставі документів та мають найвищий рівень достовірності та 
правдивості. 

Інформаційне відтворення передбачає ефективне відтворення інформа-
ції, що полягає в отриманні корисного знання, придатного для використан-
ня з метою прийняття управлінської альтернативи, результат якої матиме 
беззаперечний вплив на кінцевий сукупний економічний показник діяльнос-
ті економічного суб’єкта. Облікову інформацію цілком обґрунтовано мож-
на назвати корисним знанням, в основу якого закладено обізнаність щодо 
фактичного фінансово-ресурсного стану та потенціалу бізнесу, що дозволяє 
оцінити можливості та перспективи, коригуючи їх залежно від ризиків внут-
рішнього та зовнішнього впливу. 

Інформаційна система формує різні відомості, які за своєю природою 
цілком відповідають інформаційним потребам. Тим не менш, тільки частина 
вироблених даних придатна для використання в конкретний момент часу – 
основним фільтром є цільовий запит, згідно з яким визначається потреба в 
інформації.

На рис. 4 пропонуємо власне бачення процесу залучення інформації ко-
ристувачем у момент прийняття управлінської альтернативи. Відзначимо, 
що мова йде про конкретний цільовий запит, який виключає іншу інформа-
ційну зацікавленість для прийняття інших управлінських рішень.

У кожний момент часу в економічному просторі прийняття рішення за-
лежить від інформації. Ії обсяг не зменшується в часі, проте знижується по-
треба в її залученні. Тому на першому етапі, при формулюванні ідеї, суб’єкт 
використовує такий обсяг інформації, який дозволить обґрунтувати його до-
цільність для бізнесу. Наступний етап передбачає оцінку можливостей та ре-
сурсів для реалізації розробленого плану. Користувач залучає максимально 
можливий масив релевантної інформації в межах часу та можливості її ін-
телектуальної обробки. Як наслідок формується управлінська альтернатива, 
яка за розрахованими якісними характеристиками є найбільш оптимальною 
та ефективною для реалізації. Мається на увазі, що для реалізації такого рі-
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шення будуть понесені менші витрати зі збереженням очікуваного резуль-
тату або буде одержано більший результат при збереженні первісного обся-
гу витрат.

Для того, щоб констатувати неможливість іншого управлінського спря-
мування та остаточно обґрунтувати баланс запланованих витрат і очікува-
них доходів, необхідно залучити додатковий обсяг інформації. Після цього 
будь-яка інформація для користувача буде вважатися неефективною, оскіль-
ки залучення додаткових ресурсів часу та коштів буде вважатися необґрун-
тованим, з точки зору отримання економічної вигоди від інформації.

У межах інформаційної системи обертається не тільки інформація, а й 
інформаційний потенціал, який є частиною інформаційного забезпечення, 
справляючи корисний вплив на якість кінцевого продукту, якщо відповідає 
вимогам до інформації з приводу її доцільності, достовірності, повноти, пра-
вомірності та правильності оформлення. 

Інформаційний потенціал проявляє свої корисні якості на етапі підго-
товки інформаційного ресурсу, що пов’язано з особливими вимогами до ін-
формації в частині достовірності, своєчасності та правдивості (рис. 5).

Повністю адаптованим для використання користувачами у повсякден-
ній діяльності згідно з цільовим призначенням є інформаційний ресурс, що 
являє собою певну кількість інформації, відображену на інформаційних но-
сіях матеріального і технологічного характеру, використання якого, як очі-
кується, принесе прогнозований результат і який підготовлений для багато-
разового використання. У рамках дослідження О.Б. Вовка під поняттям «ін-
формаційний ресурс» визначено будь-який матеріальний об’єкт (наприклад, 
інформація чи знання, фіксовані на матеріальних носіях та доступні для ав-
томатизованого пошуку, зберігання та обробки, зокрема це програми, бази 
даних, бази знань, документи тощо) [4, с. 52]. 

Якщо розібратися в поняттях, не зовсім коректно ототожнювати знання 
з інформацією, оскільки остання є джерелом знань та не має повністю сфор-
мованих якісних характеристик знання. Зв’язок між інформацією і знаннями 
проявляється в процесі прийняття рішень та відповідних дій, тобто інформа-
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Рис. 4. Інформаційна інтерпретація прийняття рішення
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ція стає знанням, якщо вона була використана суб’єктом, який нею володіє, 
в будь-якій формі [8, с. 248].

Найбільш обґрунтовано з приводу ідентифікації інформаційних ре-
сурсів висловився О.І. Пушкар, розширивши їх форму шляхом включення 
до активної складової таких об’єктів, як знання, досвід, репутація та ін. [9, 
с. 41]. Таким чином автор пропонує розширити межі інформаційної роботи 
підприємства для виробництва інформаційного продукту, корисність якого 
визначається через новизну інформаційних ресурсів. 

Кожна подія, кожні процес і явище мають своє інформаційне відобра-
ження, що дозволяє накопичувати інформацію, інтерпретовану у досвід, для 
використання у майбутній діяльності. Для цього формують інформаційну 
базу, до якої, у разі цільової необхідності, можна звернутися із запитом на 
отримання релевантних відомостей для прийняття рішень. 

Структуру інформаційної бази можна подати у вигляді трьох блоків: 
документи, інформаційні дані і знання (рис. 6). Кожен блок пов’язаний че-
рез інформаційні канали з іншим і знаходиться в єдиній інформаційній пло-
щині, справляючи рівномірний вплив на фінансово-господарські процеси.

Знання  як ресурс становлять основу сучасних технологій виробничих 
і управлінських процесів, стимулюють виникнення нових видів діяльнос-
ті, виробництв і галузей [12, с. 5]. Знання мають найбільший коефіцієнт ко-
рисної дії порівняно з іншими інформаційними відомостями, придатними 
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Рис. 5. Виділення інформаційного потенціалу в системі
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Рис. 6. Структура інформаційної бази
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для оформлення управлінської альтернативи. Знання більш ніж обґрунтова-
но можна назвати капіталом, рух якого дозволяє отримати суттєві результа-
ти, виражені через матеріальні та нематеріальні показники. 

У бухгалтерському обліку відображають тільки ту частину капіталу 
знань, яку можна достовірно ідентифікувати -інтелектуальний капітал, ви-
ражений через вартість нематеріального активу. Тому більша частина знань 
(вміння, навички, досвід, розуміння) залишається неврахованою. 

У цьому сенсі традиційна бухгалтерія не спроможна ефективно обслу-
говувати сучасну інтелектуальну економіку, у результаті чого спостеріга-
ється суттєва невідповідність даних публічної звітності і реального стану 
підприємства та його ринкової вартості [11, с. 9].

Виникає так званий «інформаційний розрив», що виражається через не-
відповідність реального володіння релевантною інформацією фактичним ін-
формаційним ресурсам. Це позначається на розрахунку вартості інформації, 
доходу від її використання та кінцевому економічному результаті. Харак-
терно, що ефект від володіння інформаційним капіталом проявляється тіль-
ки з плином часу, коли можна достовірно розрахувати економічні показни-
ки від понесення витрат, пов’язаних з веденням бізнесу. 

З цього приводу аргументовано висловив свою позицію щодо модерні-
зації традиційного розуміння професійної та інформаційної компетентнос-
тей бухгалтера С. Івахненков, підкресливши важливість опанування нових 
знань, необхідних для реформування економічних систем власних підпри-
ємств [7, с. 52].

За останні роки інформаційна компетентність бухгалтерського обліку 
зазнала суттєвих змін, що значно розширило класичне уявлення про його 
призначення в бік актуалізації інформаційного забезпечення всіх, без винят-
ку, функцій управління [13, с. 22].

Облік як цілісну інформаційну систему можна класифікувати з різних 
точок зору. Зокрема, особливе місце займає класифікація облікової інформа-
ції за її зв’язком з функціями планування, контролю та аналізу [2, с. 60]. В 
умовах модернізації загального інформаційного забезпечення система бух-
галтерського обліку спроможна надати кваліфікаційні відомості про бізнес, 
що дозволяє задовольнити інформаційні запити всіх рівнів вироблення так-
тики і стратегії його ведення. 

Бухгалтерський облік в реаліях сучасності позиціонується як потужний 
інструмент аналізу, контролю та координації фінансово-господарської полі-
тики підприємства, збільшує вимоги до виробленої ним інформації. Форму-
вання прогнозу розвитку бізнесу, планування зростання фінансових показ-
ників діяльності базується на методах обліку, способах оцінки і рівнях про-
фесійної компетентності обліковця, який генерує підсумкову інформацію, 
розкриваючи її у фінансовій звітності. Акцент робиться на якості звітної ін-
формації, що визначається реальністю, змістовністю, оперативністю даних 
і забезпечується за рахунок методологічних основ її підготовки [10, с. 36].

Кожний фінансово-господарський процес оформлений у загальну сис-
тему логічно взаємопов’язаних інформаційних потоків, що адаптують 
бізнес-події до умов існуючої економічної реальності. Зробимо спробу ін-
терпретувати механізм функціонування інформаційної системи в плануван-
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ні в аспекті об’єктивності кінцевого результату – наслідку прийнятого рі-
шення (рис. 7).
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Рис. 7. Механізм функціонування інформаційної системи в плануванні

Для реалізації управлінського впливу до системи розробки рішень 
направляється запит, який визначає подальшу діяльність економічного 
суб’єкта. Управлінська система при підготовці планово-економічних до-
кументів завчасно оцінює потребу в такому інформаційному продукті. По-
тім, ґрунтуючись на прогнозі визначальних факторів, який інформаційно 
підтримує облікова система, розробляється план з його різноаспектним об-
ґрунтуванням. У подальшому визначальною є оцінка попереднього досві-
ду для підтримки необхідного рівня інформаційної та економічної безпе-
ки. Обов’язково здійснюється процедура зіставлення фінансових, інвести-
ційних, виробничих та маркетингових планів, що дозволяє з більшим рів-
нем ймовірності розрахувати очікувані затрати, ризики та вигоди від впро-
вадження плану. 

Група даних дозволяє документально виразити результат техніко-
інтелектуальної обробки показників у моделі плану, наданого для прийнят-
тя рішення замовником. Останній, керуючись інформаційними фактами, ро-
бить висновок стосовно реалізації плану. Кінцевим підсумком є ступінь від-
хилення факту від плану, що забезпечено обліковою системою, яка пропо-
нує інформаційний результат у єдиному вимірнику, що відображає реальний 
фінансово-господарський стан діяльності економічного суб’єкта за певний 
(потрібний) проміжок часу.

Таким чином, інформаційна система в її новому проектуванні має бути 
адаптована до умов та вимог сучасного інформаційно налаштованого ринку. 
Серед основних факторів зростання вартості економічного суб’єкта слід ви-
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ділити інформаційний капітал, для якого виробити методику оцінки та облі-
ку, беручи до уваги його просторову частину. У статті зроблено спробу змі-
нити традиційне уявлення стосовно трансформації вихідного потоку інфор-
мації в корисне знання. Наведено рівні інформаційного забезпечення, на од-
ному з яких виробляється корисний інформаційний продукт та оформлюєть-
ся інформаційний потенціал, економічно виправданий для залучення до за-
гальної системи координації бізнесу. 

Проведене дослідження орієнтоване на вимоги сучасного етапу розвит-
ку інформаційної економіки, що якісно змінює економічну систему і ста-
вить нові вимоги до інформаційної організації економічного простору сьо-
годення. 

У подальшому планується розширити дослідження до меж оцінки ін-
формаційної ефективності економічного суб’єкта, ринку та економіки з по-
правкою на ступінь невизначеності та ризикових подій. Передбачається зни-
зити витратну частину обслуговування інформаційної системи для підви-
щення сукупного економічного результату використання інформації. 
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The organization of information and formation of information capital under prism of 
technical and intellectual transformations in the system of information provision are considered. 
Own vision of qualitative assessment of information in the time dynamics is proposed. Levels 
of information awareness are interpreted. Mechanism of occurrence of information potential 
from general information array is shown. The mechanism of functioning of the information 
system is interpreted in the aspect of objectivity consequences of management alternatives. 
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УДК 338.432(477)
М.М. Вакулич

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Проведено аналіз стану інвестиційного клімату агропромислового сектора еконо-
міки України в контексті співробітництва з державами – членами Європейського Союзу.
Ключові слова: інвестиційний клімат, агропромисловий комплекс, оцінка, Європей-
ський Союз.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими і практичними завданнями. Характерною рисою сучас-
ного світового розвитку держав є активізація інтеграційних процесів у сві-
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ті в цілому та Європі зокрема. Серед існуючих векторів розвитку євроінте-
граційний курс забезпечує державі місце в системі світових бізнес-відносин. 
Для України інвестиційна інтеграція з Євросоюзом – це рух до стандартів 
цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового ведення бізнесу. 

Пріоритетність цілей інвестиційної взаємодії України з Європейським 
Союзом означає необхідність чіткого обґрунтування основних етапів рефор-
мування державної політики для покращання інвестиційного клімату Украї-
ни. Європейсько-українське інвестиційне співробітництво виступає найпрі-
оритетнішим напрямом сучасного зовнішньоекономічного розвитку Украї-
ни [2, с. 119].

Питання залучення інвестиційних ресурсів з-за кордону та вступу Укра-
їни до Європейського Союзу є актуальними як з теоретичних, так і з прак-
тичних позицій. Інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечен-
ня виходу держави на європейський вектор розвитку, досягнення реальних 
структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підви-
щення якісних показників діяльності на мікро- та макрорівнях. Оцінка ін-
вестиційного клімату агропромислового сектора економіки України та його 
впливу на динаміку потоків міжнародних інвестицій набула актуальності з 
огляду на трансформаційний характер економіки, різновекторність і непос-
тійність стратегій розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви-
рішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор. Проблемам 
залучення іноземного капіталу в українську економіку було присвячено ба-
гато наукових праць [1–12]. Проте кількість проведених досліджень проце-
сів іноземного інвестування агропромислового сектора економіки України є 
обмеженою. Серед основних слід відзначити вітчизняні дослідження С. Куз-
нецової, П. Борщевського, Є. Величко, М. Герасимчука, М. Дем’яненка, 
А. Музиченка, Л. Дейнеко, Б. Дмитрука, С. Кваші, М. Кісіля, Д. Крисано-
ва, М. Лобаса, І. Лукінова, В. Савчука, В. Трегобчука та інших вчених [2–5]. 
Серед зарубіжних дослідників проблем іноземного інвестування агропро-
мислового сектора виділяють таких, як: Д. Данінг, М. Маланоскі, Ю. Нінг, 
Д. Хендерсон, Ч. Хенді, М. Рід та ін. [6–8]. Деякі аспекти цієї теми набули 
широкого висвітлення в економічній літературі, перш за все, це досліджен-
ня таких авторів, як І. Бураковський, Г. Немиря, О. Павлюк, В. Маштабей, 
у статтях яких детально проаналізовано, чим Україна приваблива для Євро-
пейського Союзу як економічний партнер, окреслено основні заходи щодо 
подальшої інтеграції України до ЄС.

Огляд літературних джерел засвідчує, що окремі питання оцінки сучас-
ного стану і тенденцій розвитку інвестиційного клімату агропромислового 
сектора економіки України в контексті співробітництва з державами – чле-
нами Європейського Союзу потребують глибшого обґрунтування у проце-
сі їх дослідження. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячено статтю. Низка питань, пов’язаних з оцінкою стану агропро-
мислового комплексу економіки України та його перспективами в контексті 
співробітництва з державами – членами Європейського Союзу, залишають-
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ся невирішеними: в науковій літературі знаходимо різноманітні точки зору 
на конкретний зміст інформаційної бази такого дослідження. Існує необхід-
ність подальших практичних досліджень у цьому напрямі. 

Формулювання мети статті, постановка завдання. Метою цього до-
слідження є проведення оцінки стану інвестиційного клімату агропромисло-
вого комплексу економіки України в умовах інтеграції з європейським спів-
товариством. 

Для досягнення мети наукового дослідження вирішуються такі завдан-
ня:

1) проводиться оцінка стану інвестиційного клімату агропромислового 
комплексу економіки України;

2) виявляються перспективи розвитку інвестиційного клімату агропро-
мислового комплексу в контексті співробітництва з державами – членами 
Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів. Однією з особливостей XXI ст. 
є ускладнення структури економічних систем, прискорення науково-
технологічних змін, активний вплив інтеграційних процесів на специфіку 
соціально-економічного розвитку окремих держав та світу в цілому. Проб-
леми трансформації економіки окремих держав в умовах глобалізації набу-
вають особливого науково-теоретичного та практичного значення з ураху-
ванням сучасних реалій розвитку. Сьогодні постає необхідність визначення 
стану зовнішньоекономічних відносин України з державами Європейського 
Союзу, виявлення екзогенних та ендогенних ризиків трансформації еконо-
міки України та обґрунтування стратегічних пріоритетів її ефективної реін-
теграції до глобального економічного простору. 

Дослідивши праці багатьох сучасних авторів [2–12], можна узагальни-
ти та класифікувати їхні погляди щодо факторів формування інвестиційного 
клімату економіки України (рис. 1). 

Визначення складових формування інвестиційного клімату, які б раціо-
нально стимулювали та контролювали інвестиційні і трансформаційні про-
цеси в державі, набуває першочергової значення. Вагомою складовою сві-
тової фінансової системи є прямі іноземні інвестиції, що певною мірою ви-
значають характер та особливості міжнародного руху капіталів і відіграють 
роль однієї з основних рушійних сил глобалізації. 

На сьогодні у світі налічується більше 100 рейтингових агентств, які 
щороку публікують понад тисячу рейтингів [9, с. 3]. Рейтинги національ-
них та міжнародних агентств є ефективним інструментом аналізу показни-
ків інвестиційної привабливості держав і мають великий вплив на прийнят-
тя рішень щодо інвестування та на розподіл глобального потоку іноземних 
інвестицій. Одними з найбільш розповсюджених груп організацій, які скла-
дають рейтинги оцінки інвестиційного клімату щодо вкладання капіталу в 
економіку держави, є інформаційні агентства. Опишемо більш детально де-
які з агентств (табл. 1).

За даними Державної статистичної служби, у 2011 р. в економіку Укра-
їни іноземними інвесторами вкладено 6,473 млрд дол. США прямих інвес-
тицій.
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Рис. 1. Структура інвестиційного клімату та фактори його формування 
в національній економіці

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
КЛІМАТ 

Інвестиційні потенціали 

Інвестиційні ризики 

Макроекономічні фактори Науково-технічний потенціал 

Інфраструктурний потенціал Фактори ринкового середовища 

Фінансовий потенціал Управлінські фактори 

Інвестиційний потенціал Соціальні фактори 

Природно-ресурсний потенціал Кадровий потенціал 

Загальноекономічні  Політичні  

Фінансові 
Умови ринкового механізму 

Соціальні та соціокультурні  Умови інформаційного 
забезпечення 

Екологічні Умови мотивації 

Нормативно-правові Умови державного управління 

Станом на 1 січня 2012 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
внесених в Україну (кумулятивно, починаючи з 1995 р.), склав 49,36 млрд 
дол. США, що в розрахунку на одну особу становить понад 1084,3 дол. 
США (рис. 2) [20, с. 104].

У цьому контексті варто зауважити, що на сьогодні у структурі капі-
тальних вкладень в Україні переважають внутрішні джерела. Так, за 2012 р. 
64% загального обсягу капітальних вкладень профінансовано за рахунок 
коштів підприємств та організацій [14, с. 30].

Кількість держав світу, які інвестують капітал в економіку України, на 
1 січня 1996 р. становила 94 країни, на початок 2013 р. – 128. Найбільші об-
сяги прямих інвестицій надходять від нерезидентів із 10 країн: Кіпру, Німеч-
чини, Нідерландів, Російської Федерації, Австрії, Сполученого Королівства, 
Франції, США, Віргінських Островів, Великої Британії та Швеції, яким на-
лежить понад 81% загального обсягу прямих інвестицій в економіці Украї-
ни (табл. 2).
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Таблиця 1
Оцінка інвестиційного клімату держав світу у 2012 р.

Інформаційне агентство Основний рейтинг (індекс) Місце 
України

Журнал «Euromoney» 
(Великобританія) [13] Рейтинг ризику країн 89-те зі 186

Журнал «Newsweek» 
(США) [14]

Рейтинг кращих країн 
(Newsweek’s «The World’s Best Countries») 49-те зі 100

Журнал «Forbes» (США) 
[15]

Рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами 
для бізнесу («Best Countries for Business») 105-те зі 134

Журнал «Economist» 
(Великобританія) [16] Рейтинг підприємницької привабливості 70-те з 82

Журнал «Foreign Policy 
Journal» (США) [17]

Індекс глобалізації 42-ге з 72
Індекс недієздатних країн («Failed States Index») 110-те зі 177

Журнал «International 
Living» (США) [18]

Рейтинг країн за рівнем життя («Quality of Life 
Index») 73-тє зі 192

Журнал «Business Insider» 
(США) [19] Рейтинг країн із загрозою дефолту 6-те з 18

Журнал «Institutional 
Investor» (США) [20] Оцінка кредитоспроможності країн 90-те зі 178

Інститут Като [21] Рейтинг економічної свободи 163-тє зі 183 
Дослідний центр 
Brookings Institution [22] Рейтинг слабкості держав, що розвиваються 107-ме зі 141

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну (млн дол. США)
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Таблиця 2
Обсяг прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну [24]

Держава Обсяги прямих інвестицій
на 01.12.2012 р. (млн дол. США) % до підсумку

Усього 49362,3 100,0
Кіпр 12645,5 25,6
Німеччина 7386,4 15,0
Нідерланди 4822,8 9,8
Російська Федерація 3594,5 7,3
Австрія 3423,1 6,9
Великобританія 2508,2 5,1
Франція 2230,7 4,5
Швеція 1744,0 3,5
Віргінські острови 1607,0 3,3
США 1043,1 2,1
Італія 965,9 2,0
Швейцарія 960,3 1,0
Польща 875,5 1,8
Інші держави 5555,3 11,2

Інвестиційні кошти вкладаються у сфери із швидким оборотом капіта-
лу і високою нормою прибутковості: фінансову сферу, промисловість, опе-
рації з нерухомістю і торгівлю (рис. 3).

Порівняно з 1996 р. з десятки найбільших держав – інвесторів України 
вибули Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Польща, поступившись Швеції, Вір-
гінським Островам, Австрії та Франції (рис. 4) [12, с. 44].

Рис. 3. Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну
за видами економічної діяльності станом на 01.12.2012 р. (% до загального обсягу)

Примітка. Побудовано за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (http://me.kmu.gov.ua).
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Серед основних держав – інвесторів з Європейського Союзу помітно 
виокремилися Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Сполучене Королів-
ство та Франція (рис. 5, табл. 3).

На сьогодні спостерігається позитивна тенденція в інвестиційному спів-
робітництві України і держав – членів Європейського Союзу.

Таблиця 3
Частка прямих іноземних інвестицій основних інвесторів – членів ЄС 

в економіку України (% до загального обсягу інвестицій ЄС)

Держава
Рік

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Кіпр 23,7 23,7 13,9 20,0 26,0 27,1 27,3
Німеччина 11,9 14,1 46,9 35,0 25,8 22,7 21,0
Нідерланди 12,1 13,7 7,8 9,6 11,0 11,4 12,7
Австрія 6,6 7,8 12,3 10,3 9,0 8,7 8,3
Сполучене Королівство 18,4 20,5 10,0 9,8 8,6 8,0 7,5
Франція 1,2 1,7 0,8 5,2 4,6 4,4 5,2

Рис. 4. Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України
за основними державами-інвесторами (1996, 2013 рр.)



50

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Вітчизняні експерти приділяють значну увагу інвестиційній взаємо-
дії з Кіпром, Німеччиною, Нідерландами, оскільки розглядають ці держави 
як ефективний механізм інтеграції України до європейського економічного 
простору [6, с. 18]. 

Проте сьогоднішній рівень та особливості розвитку економіки Украї-
ни накладають значні обмеження на інтеграційні можливості держави. Пе-
решкодою для членства України в Європейському Союзі залишається вели-
чезний розрив у рівні економічного розвитку України та європейських дер-
жав, стан інвестиційного клімату [24, с. 56]. Акумулюючи іноземний капі-
тал та забезпечуючи доступ до сучасних технологій і менеджменту, політика 
України щодо залучення інвестицій має бути спрямована на вирішення соці-
альних програм, що стоять перед регіонами держави та є фактором забезпе-
чення соціально-економічного зростання. Розподіл прямих іноземних інвес-
тицій за регіонами України вказує на посилення диспропорцій регіонально-
го розвитку економіки.

Дніпропетровська область є одним із провідних регіонів України, еко-
номічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в дер-
жаві. Регіон підтримує економічні відносини з основними світовими ринка-
ми, наближений до багатьох ринків держав Європи (рис. 6).

Аналізуючи секторний інвестиційний клімат України за наведеними 
групами факторів (рис. 1), можна зробити висновок, що в цей час найбільш 
інтенсивні інвестиційні процеси мають спостерігатись у високорентабель-
них сферах, що не потребують значних вкладень капіталу при забезпеченні 
його швидкої віддачі, наприклад, у сфері агропромислового комплексу. Рин-
кові соціально-економічні трансформації аграрного сектора України супро-
воджуються докорінною перебудовою інституціональної структури аграр-
ної економіки, формуванням нових бізнес-структур ринкового типу. 

Проте процес здійснення перетворень часто відзначається непослідов-
ністю, неефективністю і, відповідно, характеризується неоднозначністю 
впливу на сільське господарство і сільські території. У цих умовах найбільш 
вагому роль відіграють аграрні холдинги, які стали на сучасному етапі най-

Рис. 5. Прямі іноземні інвестиції основних інвесторів – членів ЄС
в економіку України (% до загального обсягу інвестицій ЄС)
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ефективнішим суб’єктом аграрного ринку. На перші п’ять агрохолдингів 
(«Агроліга», «Миронівський хлібопродукт», «Кернел Холдинг», «Аван-
гард», «Мрія Агро») припадає 84,8% залучених на фондовому ринку інвес-
тицій. Слід також зазначити, що більшість акцій українських агрохолдингів 
розміщені на Лондонській, Франкфуртській й Варшавській біржах. Зростан-
ня капіталізації агрохолдингів у сучасних умовах є результатом активізації 
діяльності таких утворень на фондових ринках (табл. 4).

Таблиця 4
Капіталізація та залучення інвестицій найбільшими агрохолдингами України, 

станом на 01.12.2012 р.*

Назва компанії
Місце розташування 

біржі, на якій розміщено 
акції

Ринкова 
капіталізація, 

млн дол.
США

Частка у 
загальній 

капіталізації 
агропромислових 

компаній, %

Залучено 
інвестицій 

через біржі, 
млн дол. 

США
Агроліга Варшава (Польща) 4295,1 40,1 1280,1
Миронівський 
хлібопродукт Лондон (Великобританія) 1518,0 14,2 323,0

Кернел Холдинг Варшава (Польща) 1506,0 14,0 385,0
Авангард Лондон (Великобританія) 938,0 8,7 188,0
Мрія Агро Франкфурт (Німеччина) 841,0 7,8 90,1
Астарта Холдинг Варшава (Польща) 524,0 4,9 32,0
Сінтал Франкфурт (Німеччина) 230,0 2,1 47,5
MCB Agricole Франкфурт (Німеччина) 230,0 2,1 56,0
Дакор Київ (Україна) 215,0 2,0 43,0
Агротон Франкфурт (Німеччина) 162,2 1,5 54,0
Креатив Груп Франкфурт (Німеччина) 128,0 1,2 30,0
УкрРос Франкфурт (Німеччина) 67,0 0,6 42,0
Лендком Лондон (Великобританія) 65,9 0,6 135,5
РАЗОМ 10720,2 100 2706,2

*Розраховано автором за даними [21].

Рис. 6. Індекс конкурентоспроможності Дніпропетровської області
порівняно з іншими регіонами України, 2012 р., бали
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Для забезпечення сталого розвитку секторів сільського господарства 
потрібні значні інвестиції (рис. 7).

Рис. 7. Інвестиції в основний капітал сектора сільського господарства,
мисливства та пов’язаних з ними послуг, млн грн
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З метою встановлення практичних напрямів співробітництва для реа-
лізації спільних завдань з інвестицій та інновацій агропромислового секто-
ра України підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво 
від 04.03.2011 р. між Державним агентством України з інвестицій та іннова-
цій і Німецьким агентством технічного співробітництва згідно з програмою 
«Сприяння економічному розвитку та зайнятості», розроблено проект Ме-
морандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Державним агент-
ством України з інвестицій та інновацій і Польським агентством з інформа-
ції та іноземних інвестицій. 

До десятки основних держав-інвесторів, які формують понад 82% за-
гального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр (22,5% загального обся-
гу інвестування), Німеччина (16,5%), Нідерланди (9,6%), Російська Федера-
ція (7,0%), Австрія (6,3%), Сполучене Королівство (5,4%), Франція (4,1%), 
Швеція (4,1%), Віргінські Британські острови (3,4%), США (2,9%) (рис. 8). 

Подовжено до 2015 р. роботу щодо співробітництва з проектом Орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР «Стратегія сектор-
ної конкурентоспроможності для України», який спрямовано на пришвид-
шення розвитку сектора інвестицій, конкурентоспроможності та покращан-
ня інвестиційного клімату. Гармонізація законодавства України із системою 
ГУТТ / СОТ (Генеральна угода про тарифи і торгівлю / Світова організація 
торгівлі) є складовою частиною економічних реформ в Україні. 

Як засвідчує досвід міжнародних економічних відносин, однією з ха-
рактерних тенденцій, яка визначає розвиток ринку міжнародних інвестицій 
у сучасних умовах, є проведення національними урядами та міжнародними 
організаціями політики лібералізації міжнародного інвестиційного просто-
ру, розробка універсальних норм інвестиційного співробітництва. Переко-
нані, що в умовах дискредитації діяльності окремих політико-економічних 
інститутів, виявлення неефективності сучасних підходів до регулювання 
економічних процесів саме лібералізація державної економічної політики є 
основним важелем переходу до якісно нової моделі розвитку.
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Для підвищення інвестиційної привабливості України важливе місце 
слід відвести моделюванню інвестиційного клімату. При цьому принципо-
во досягнути об’єктивності оцінки загальної економічної ситуації в держа-
ві, що дасть системне уявлення про мотивацію поведінки іноземного інвес-
тора івідобразить важелі впливу на остаточне рішення щодо перспектив ін-
вестування. Формування інвестиційного клімату є безальтернативною осно-
вою підвищення ролі іноземного інвестування упроцесах розвитку України 
та її інтеграції зі світовою економікою.

Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших роз-
відок. Входження України до світового економічного простору, створення 
відкритої конкурентоспроможної інвестиційної політики здебільшого зале-
жать від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтен-
сивності руху капіталів і трудових ресурсів. Україна розширює коло своїх 
торгових партнерів, співробітничає із країнами, які входять до різних регіо-
нальних об’єднань. Від правильно обраної та виправданої інвестиційної по-
літики значною мірою буде залежати ефективність використання іноземних 
інвестицій, можливість їх спрямування в русло національних інтересів, а та-
кож подальший соціально-економічний розвиток держави. 

На сьогодні важливого значення набуває створення та стабільне функ-
ціонування механізму формування інвестиційного клімату держави з огля-
ду на те, що починається етап інтеграції України до європейської та світової 
спільноти. Забезпечення інтеграції України до сучасної глобальної світової 
економічної системи як технологічно розвинутої країни з відповідним рів-
нем розвитку інвестиційної політики має стати першочерговим національ-
ним пріоритетом. 

Подальші дослідження необхідно проводити у напрямі удосконалення 
оцінки стану інвестиційного клімату агропромислового комплексу та фор-
мування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності націо-

Рис. 8. Держави-інвестори, які вкладають кошти в агропромисловий сектор
економіки України, млн дол. США
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нальної економіки в контексті співробітництва з державами – членами Єв-
ропейського Союзу. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ

Обґрунтовано необхідність використання користувачами інформації стосовно гро-
шових потоків в економіці України. Виділено 2 групи користувачів інформацією сто-
совно грошових потоків: зовнішніх та внутрішніх. Розкрито зміст кожної групи корис-
тувачів на макро- на мікрорівні. Розроблено матрицю користувачів інформацією про 
грошові потоки на макро- та мікрорівні в національній економіці.
Ключові слова: грошовий потік, користувачі, інформація, зовнішні та внутрішні ко-
ристувачі.
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Постановка проблеми. Для забезпечення ефективності управління 
грошовими потоками необхідно структурувати грошові потоки. Структуру-
вання грошових потоків – це процес формування упорядкованої сукупності 
грошових потоків відповідно до встановленого критерію (або групи крите-
ріїв) та визначення їх базових функціонально-організаційних особливостей. 

В умовах недостатнього структурування та глобалізації економік нагаль-
ною проблемою є визначення користувачів інформацією про грошові потоки. 

Одним з основних принципів діяльності суб’єктів економічної діяль-
ності є свобода прийняття рішень. Будь-яке економічне рішення ґрунтуєть-
ся на обробці інформації, яку використовує суб’єкт економічної діяльності.

Метою використання інформації є забезпечення користувачів даними 
щодо діяльності суб’єкта господарювання, інвестиційної привабливості кра-
їни, аналізу грошових потоків країни в цілому, оцінки вхідних і вихідних 
грошових потоків держави тощо. Тому актуальним є питання про виокрем-
лення користувачів інформацією стосовно грошових потоків і мети, з якою 
вони її використовують.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виокремлення ко-
ристувачів інформацією стосовно стану грошових потоків на макро- та мік-
рорівні перебуває у стані дослідження. На сьогодні це питання науковця-
ми розкрито недостатньо, і досі немає виокремлених користувачів інфор-
мацією щодо грошових потоків. Так, у дослідженнях О.В. Мартякова та 
В.А. Харченко [1, c. 158–162] розглянуто групу користувачів, зацікавлених 
в інформації про стан грошових потоків підприємства. С.А. Кузнецовою 
досліджувалося питання щодо класифікації користувачів бухгалтерською 
інформацією [2, с. 57].

Постановка завдання. Метою цієї статті є обґрунтування необхідності 
використання користувачами інформації стосовно грошових потоків в еко-
номіці України, класифікація користувачів інформацією щодо управління 
грошовими потоками на макро- і мікрорівні та розробка матриці користува-
чів інформацією про грошові потоки на макро- та мікрорівні в національній 
економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових джерелах іс-
нує єдиний підхід до трактування дефініції «класифікація», згідно з яким 
класифікація – це розподіл, рознесення об’єктів, понять, назв за класами, 
групами, розрядами, за якого до однієї групи потрапляють об’єкти, які ма-
ють будь-яку спільну ознаку [3, с. 301]; процес поділу заданої множини 
об’єктів обліку згідно з прийнятою системою розподілу на класифікаційні 
групи [4, с. 276].

Для того щоб оцінити комплексну картину діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання, необхідно володіти усією інформацією як про 
його діяльність, так і про суспільні явища і середовище, в якому суб’єкт 
функціонує. У процесі прийняття управлінських рішень як на макро-, так і 
на мікрорівні важливу роль відіграє внутрішня і зовнішня інформація про ді-
яльність суб’єкта, який досліджується. 

Оскільки існує потреба в інформації про стан грошових потоків, необ-
хідно виокремити користувачів цією інформацією залежно від того, з якою 
метою їм потрібна ця інформація. Виходячи з класифікації користувачів 
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бухгалтерської інформації [2, с. 57] на законодавчому та методичному рів-
нях, поділимо цих користувачів на зовнішніх та внутрішніх. Користувачів 
інформацією будемо розглядати згідно з двома рівнями: макрорівнем та мі-
крорівнем. 

У складі внутрішніх користувачів інформацією про грошові потоки на 
мікрорівні (рис. 1) виступають власники (засновники) суб’єктів господарю-
вання, управлінський персонал (зокрема керівники вищої ланки управлін-
ня, менеджери різних напрямів, керівники підрозділів), аналітики підприєм-
ства, трудовий колектив (працівники) підприємства. 

Користувачі інформацією про грошові потоки на мікрорівні 
в національній економіці 

Зовнішні користувачі Внутрішні користувачі 

Власники (засновники). 
Управлінський персонал: 

– керівники (рада директорів, 
правління); 

– менеджери різних напрямів; 
– керівники підрозділів. 

Аналітики підприємства. 
Трудовий колектив (працівники 
підприємства) 

Цілі використання – загальна 
інформація для: 
– уявлення про рух грошових 
коштів підприємства; 
– оцінки фінансового стану 
підприємства і стану руху 
грошових коштів на підприємстві; 
– виявлення резервів грошових 
коштів; 
– визначення надлишку чи 
недостачі грошових коштів на 
підприємстві; 
– контролю руху грошових коштів 
підприємства; 
– виплати заробітної плати 

1. Без фінансового інтересу: 
– органи державної статистики; 
– судові органи; 
– аудиторські фірми 

Цілі використання: 
– аналіз стану руху грошових 
коштів підприємства; 
– напрями використання грошових 
коштів підприємства; 
– шляхи отримання грошових 
коштів підприємства 

2. З прямим фінансовим 
інтересом: 
– акціонери; 
– інвестори; 
– податкова; 
– банки та інші кредитні установи; 
– замовники (покупці, клієнти); 
– посередники 

Цілі використання: 
– шляхи отримання прибутку та сплати 
дивідендів; 
– напрями використання інвестованих 
коштів; 
– кредитоспроможність позичальника; 
– робота з іншими кредиторами; 
– рух коштів у результаті господарської 
діяльності; 
– сплата податків; 
– мобілізація ресурсів на фінансовому ринку 

Рис. 1. Користувачі інформацією про грошові потоки на мікрорівні
в національній економіці
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Цілями використання інформації про грошові потоки на мікрорівні 
внут рішніми користувачами є загальна інформація для:

– уявлення про рух грошових коштів підприємства;
– оцінки фінансового стану підприємства і стану руху грошових коштів 

на підприємстві;
– виявлення резервів грошових коштів;
– визначення надлишку чи недостачі грошових коштів на підприємстві;
– контролю руху грошових коштів підприємства;
– виплати заробітної плати.
Зовнішніх користувачів інформацією щодо грошових потоків можна 

поділити на дві групи: перша – без фінансового інтересу (органи держав-
ної статистики, судові органи та аудиторські фірми); друга – це користувачі 
з прямим фінансовим інтересом (акціонери, інвестори, податкова, банки, та 
інші кредитні установи, замовники (покупці, клієнти), посередники).

Цілями використання інформації про грошові потоки на мікрорівні 
зовнішніми користувачами першої групи – без фінансового інтересу – є:

– аналіз стану руху грошових коштів підприємства;
– напрями використання грошових коштів підприємства;
– шляхи отримання грошових коштів підприємства.
Цілями використання інформації про грошові потоки на мікрорівні зов-

нішніми користувачами другої групи – з прямим фінансовим інтересом – є:
– шляхи отримання прибутку та сплати дивідендів;
– напрями використання інвестованих коштів;
– кредитоспроможність позичальника;
– робота з іншими кредиторами;
– рух коштів у результаті господарської діяльності;
– сплата податків;
– мобілізація ресурсів на фінансовому ринку.
Користувачами інформації про грошові потоки на макрорівні виступа-

ють внутрішні та зовнішні користувачі (рис. 2). У складі першої групи ко-
ристувачів виступають органи державної влади та місцеві органи влади. 

Зовнішніх користувачів інформацією щодо грошових потоків на ма-
кро-, як і на макрорівні, можна поділити на дві групи: перша – без фінан-
сового інтересу (органи державної статистики; Всесвітній економічний фо-
рум; фізичні особи; юридичні особи); друга – це користувачі з прямим фі-
нансовим інтересом (кредитори та інвестори).

У свою чергу, основними цілями використання інформації про грошові 
потоки на макрорівні внутрішніми користувачами є:

– складання звітів; 
– виконання покладених на них функцій;
– складання проектів законів;
– складання звіту про виконання законів;
– контроль руху грошових потоків держави;
– складання планів;
– виявлення резервів грошових коштів;
– аналіз для розрахунку фінансування.
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Основними цілями використання інформації про грошові потоки на ма-
крорівні зовнішніми користувачами без фінансового інтересу є:

– аналіз діяльності державних органів влади;
– розрахунок рейтингу країн світу;
– ознайомлення з виконанням бюджету;
– використання в науковій діяльності.
Основними цілями використання інформації про грошові потоки на ма-

крорівні зовнішніми користувачами з фінансовим інтересом є:
– шляхи отримання прибутку та сплати дивідендів;
– напрями використання інвестованих коштів;
– кредитоспроможність держави;

Користувачі інформацією про грошові потоки на макрорівні 
в національній економіці 

Зовнішні користувачі Внутрішні користувачі 

Органи державної влади 
Місцеві органи влади 

Цілі використання: 
– складання звітів;  
–  виконання покладених на 

них функцій; 
– складання проектів законів; 
– складання звіту про 

виконання законів; 
– контроль руху грошових 

потоків держави; 
– складання планів; 
– виявлення резервів 

грошових коштів; 
– аналіз для розрахунку 

фінансування 

1. Без фінансового інтересу: 
– органи державної статистики; 
– Всесвітній економічний форум; 
– фізичні особи; 
– юридичні особи 

Цілі використання: 
– аналіз діяльності державних 
органів влади; 
– розрахунок рейтингу країн світу; 
– ознайомлення з виконанням 
бюджету; 
– використання в науковій 
діяльності 

2. З прямим фінансовим 
інтересом: 
– кредитори; 
– інвестори 

Цілі використання: 
– шляхи отримання прибутку та сплати 
дивідендів; 
– напрями використання інвестованих 
коштів; 
– кредитоспроможність держави; 
– робота з іншими кредиторами; 
– сплата державного боргу; 
– цільове використання коштів 

Рис. 2. Користувачі інформацією про грошові потоки на макрорівні
у національній економіці
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– робота з іншими кредиторами;
– сплата державного боргу;
– цільове використання коштів.
Результати проведеного дослідження, наведені на рис. 1 і 2, підтвер-

джують важливість інформації про стан грошових потоків як для зовнішніх, 
так і для внутрішніх користувачів, як на макро-, так і на мікрорівні. 

Наступним важливим кроком є уточнення, конкретизація мети, заради 
якої необхідне використання інформації щодо грошових потоків. Оскільки 
основним є процес управління грошовими потоками, виокремимо основні 
цілі використання вказаної інформації (табл. 1 і 2). 

Результати проведеного дослідження наведемо у вигляді матриці ко-
ристувачів інформацією про грошові потоки на макро- та мікрорівні в націо-
нальній економіці. 

Отже, за допомогою матриці користувачів інформацією про грошо-
ві потоки на макрорівні в економіці України (табл. 1) стає зрозумілим, що 
основними користувачами є органи державної влади, місцеві органи влади, 
органи державної статистики, Всесвітній економічний форум, фізичні осо-
би, юридичні особи, кредитори, інвестори. Їхніми основними цілями є: скла-
дання звітів, виконання покладених на них функцій, складання проектів за-
конів, складання звітів про виконання законів, контроль грошових пото-
ків держави, складання планів, виявлення резервів грошових коштів, аналіз 
для розрахунку фінансування, аналіз діяльності державних органів влади, 
ознайомлення з виконанням бюджету, використання в науковій діяльнос-
ті, розрахунок рейтингу країн світу, отримання прибутку та сплата дивіден-
дів, використання інвестованих коштів, кредитоспроможність держави, ро-
бота з іншими кредиторами, сплата державного боргу, цільове використання 
коштів.

Основними користувачами інформацією про грошові потоки на макро-
рівні є управлінський персонал, акціонери, інвестори, аналітики підприєм-
ства, податкова, банки та інші кредитні установи, замовники, посередники, 
трудовий колектив. Цілі використання інформації: пошук шляхів отриман-
ня прибутку та сплати дивідендів, пошук напрямів використання інвестова-
них коштів, розрахунок кредитоспроможності позичальника, робота з інши-
ми кредиторами, аналіз руху коштів у результаті господарської діяльності, 
аналіз сплати податків, мобілізація ресурсів на фінансовому ринку, виявлен-
ня резервів грошових коштів, оцінка фінансового стану підприємства і ста-
ну руху грошових коштів на підприємстві, контроль руху грошових коштів 
підприємства, визначення надлишку чи недостачі грошових коштів на під-
приємстві, аналіз виплати заробітної плати.

Особливу увагу при наданні інформації різним користувачам слід при-
ділити питанню достовірності інформації, оскільки деяка інформація сто-
совно грошових коштів, наприклад, таких користувачів, як органи держав-
ної влади, несе суперечливий характер. Інформація або повторюється, або 
не відповідає дійсності. Тому важливим також є питання щодо перевірки на-
даної інформації та детальної її обробки самими користувачами. 

Ще однією важливою умовою при наданні інформації є відсутність по-
милок. Оскільки коли користувачі використовують помилкову інформацію, 
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відповідно, рішення, які вони приймають, також є помилковими. І тут важ-
ливим є своєчасність виявлення цих помилок. Адже використання застарілої 
або помилкової інформації несе за собою прийняття неправильних управ-
лінських рішень.

Одним з важливих моментів, який необхідно враховувати при викорис-
танні інформації, є адекватність інформації, що підтверджує ступінь відпо-
відності реальному об’єктивному стану справи. 

Як кожний елемент економічної системи, інформація має свої власти-
вості.

Однією з важливих властивостей інформації є її повнота, що характе-
ризує якість самої інформації і визначає достатність даних для прийняття 
управлінських рішень. Ця властивість інформації буде важливою для таких 
користувачів, як інвестори, акціонери.

Також важливим при використанні інформації є своєчасність її отри-
мання, особливо для таких користувачів, як органи державної статистики, 
аналітики підприємства, податкова та ін.

І останнім, але не менш важливим є зрозумілість інформації, що є акту-
альним для всіх користувачів інформацією, як для зовнішніх, так і для внут-
рішніх, як на макро-, так і на макрорівні.

Висновки та прогнози. Згідно з аналізом, проведеним у дослідженні, 
виявлено, що питання про виокремлення користувачів інформацією щодо 
грошових потоків науковцями розкрито недостатньо. Тому важливим ста-
ло виокремлення цих користувачів, їх поділ на дві групи: зовнішніх та внут-
рішніх. 

Виявлено, що користувачами інформацією стосовно грошових потоків 
на макрорівні виступають внутрішні та зовнішні користувачі. У складі пер-
шої групи користувачів виступають органи державної влади та місцеві ор-
гани влади. Зовнішніх користувачів інформацією щодо грошових потоків 
можна поділити на дві групи: перша – без фінансового інтересу (органи дер-
жавної статистики; Всесвітній економічний форум; фізичні особи; юридич-
ні особи), друга – це користувачі з прямим фінансовим інтересом (кредито-
ри та інвестори).

У складі внутрішніх користувачів інформацією про грошові потоки на 
мікрорівні виступають власники (засновники) суб’єктів господарювання, 
управлінський персонал (зокрема керівники вищої ланки управління, мене-
джери різних напрямів, керівники підрозділів), аналітики підприємства, тру-
довий колектив (працівники) підприємства. Зовнішніх користувачів інфор-
мацією щодо грошових потоків також можна поділити на дві групи: пер-
ша – без фінансового інтересу (органи державної статистики, судові органи 
та аудиторські фірми), друга – це користувачі з прямим фінансовим інтере-
сом (акціонери, інвестори, податкова, банки, та інші кредитні установи, за-
мовники (покупці, клієнти), посередники).

Таким чином, доведено необхідність виокремлення користувачів ін-
формацією щодо грошових потоків, описано коло користувачів цією інфор-
мацією і цілі, для яких вона використовується, на двох рівнях: макро- і мі-
крорівні. 



64

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Список використаних джерел
1. Мартякова О.В. Грошові потоки в системі управління фінансово-

господарсьвою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Мар-
тякова, В.А. Харченко // Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. Серія: економічна. Вип. 32 (126) – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – 
С. 158–162. – Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip32/32_22.pdf

2. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управ-
лінської інформації: методологія та практика: монографія / С.А. Кузнецо-
ва. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет. – 
2007. – 297 с.

3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в ме-
неджменті: навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 
С. 12–17.

4. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / 
М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 
2005. – 888.

Обоснована необходимость использования пользователями информации о денеж-
ных потоках в экономике Украины. Определены 2 группы пользователей информации о 
денежных потоках: внешние и внутренние. Раскрыто содержание каждой группы поль-
зователей на макро- и микроуровне. Разработана матрица пользователей информацией 
о денежных потоках на макро- и макроуровне в национальной экономике.
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The need to use the information about monetary flows in the economy of Ukraine is 
justified. Two groups of users of the information on monetary flows are defined. The content 
of each group of users on both the macro and micro level is solved. The Matrix of users of 
information on monetary flows at the macro level and the micro level of the national economy 
is developed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими та практичними завданнями. Базуючись на положеннях 
Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС), можна стверджувати, що у 
туристичній сфері інноваційна діяльність розвивається за трьома напрямами. 
1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), пов’язаних з розви-
тком підприємства й туристичного бізнесу в системі й структурі управління, 
включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб’єктів 
на основі новітньої техніки й передових технологій; кадрової політики (від-
новлення й заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, пере-
підготовка й стимулювання працівників); раціональної економічної і фінан-
сової діяльності (впровадження сучасних форм обліку й звітності, що забез-
печують стійкість становища й розвитку підприємства). 2. Маркетингові ін-
новації, що дозволяють охоплювати потреби цільових споживачів або залу-
чати неохоплених на цей час клієнтів. 3. Періодичні нововведення (продук-
тові інновації), спрямовані на зміну споживчих властивостей туристського 
продукту, його позиціонування й конкурентні переваги [1, c. 27]. 

Таким чином, організаційні інновації мають важливе значення для під-
приємств туристичної індустрії. Елементами туристичної індустрії є підпри-
ємства та установи, мета функціонування яких полягає у комплексному за-
доволенні потреб споживачів. Проте розгляд підприємств туристичної галу-
зі в системному аспекті передбачено інтегрованими вимогами до якості ту-
ристичних послуг, що найчастіше ототожнюються з поняттям гостинності. 
Саме у зв’язку із комплексними вимогами до туристичних послуг доціль-
ним є сприйняття підприємств туристичної галузі як системи, що обумов-
лює і специфічний зміст спільної інноваційної діяльності для суб’єктів ту-
ристичної індустрії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ви-
рішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор. Питаннями 
прогнозування перспективних напрямів науково-технологічного інновацій-
ного розвитку вітчизняної економіки займалися багато науковців, серед них: 
А. Гальчинський, С. Єрохін, М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищен-
ко, А. Касич, О.О. Лапко, С.М. Ілляшенко, Т.В. Цихан та ін. Вчені зробили ва-
гомий внесок у виділення пріоритетних напрямів структурно-інноваційного 
перетворення економіки України, що знайшло своє відоб раження в за-
конах України і «Стратегії соціально-економічного розвитку України до 
2015 року». 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується стаття. Більшість вчених [2–10] вважають, що іннова-
ційний менеджмент доцільно розглядати з позицій системного підходу як 
ієрархічну, складну, багатокомпонентну, відкриту, адаптивну (здатну до са-
моорганізації, саморегулювання, саморозвитку), динамічну систему ймо-
вірнісного характеру. Системний підхід є універсальною філософією роз-
витку навколишнього середовища, з якою важко не погодитись, проте сис-
тема інноваційного менеджменту розглядається з боку класичного уявлен-
ня щодо середовища підприємства та постійного обміну інформацією із 
зовнішнім макро- (економічна, соціальна, політична, демографічна, еко-
логічна, техніко-технологічна та інші складові) і мікросередовищем (спо-
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живачі, постачальники, торговельні та збутові посередники, конкуренти, 
фінансово-кредитні установи, ЗМІ, органи місцевої влади, місцеве населен-
ня тощо). Умови зовнішнього середовища, у свою чергу, визначаються ди-
намікою процесів, що відбуваються, сутність цих процесів має ймовірніс-
ний характер. 

Поза увагою цього класичного підходу залишається сучасний партнер-
ський підхід, що дозволяє змінити сутність та зміст взаємодій в системі ін-
новаційного менеджменту. Партнерський підхід дасть можливість вийти 
за межи традиційного уявлення про інноваційний менеджмент, підвищить 
його на новий організаційний рівень – рівень системи підприємств турис-
тичної індустрії.

Метою статті є обґрунтування доцільності формування системи між-
організаційного менеджменту підприємств туристичної індустрії як іннова-
ційної складової в межах застосування партнерського підходу та розробка 
математичного інструментарію щодо характеристики процесу формування 
маркетингової системи взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів. «Індустрія туризму – це міжгалу-
зевий господарський комплекс, який спеціалізується на створенні турпро-
дукту, здатного задовольняти специфічні потреби населення в проведенні 
дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації товарів та послуг ту-
ристичного призначення» [9]. Специфіка терміна «індустрія туризму» пе-
редбачає його більш детальний розгляд, оскільки, передусім виникає питан-
ня щодо доцільності поєднання понять «індустрія» та «туризм». Індустріа-
лізація передбачає широке впровадження техніки і технологій в процес ви-
робництва, постійне оновлення виробничих потужностей, комплексну меха-
нізацію виробничих процесів, їх уніфікацію і стандартизацію тощо. І все це 
цілком відповідає процесу виробництва туристичної послуги. Специфіка ту-
ристичної послуги передбачає технологічну єдність процесу обслуговуван-
ня та постійне оновлення виробничих потужностей. Поширення та глобалі-
зація туристичного бізнесу сприяли впровадженню уніфікованих технологій 
і стандартів обслуговування споживачів туристичних послуг. 

Компонентна структура туристичної індустрії – це сукупність турис-
тичних галузей, окремих секторів і видів рекреаційної діяльності, які роз-
кривають особливості її функціонування і розвитку в межах певного геогра-
фічного простору. Туристична індустрія об’єднує різнорідні галузі та види 
діяльності як матеріального виробництва, так і невиробничої сфери: розмі-
щення, перевезення, харчування, реалізація туристичних послуг, дозвілля і 
розваги, лікування та оздоровлення тощо.

Ринкові взаємодії мають узагальнюючий характер, розширюються на всі 
господарські сфери і регіони країни, проникають в усі частини виробничо-
економічної системи держави. Підприємство – складна соціально-економічна 
виробнича система є первинним елементом виробничої системи країни. 
Однією із значущих характеристик підприємства як виробничої системи, 
обов’язковою умовою його функціонування є взаємозв’язок з найближчими 
ринковими суб’єктами. Взаємодія між ринковими суб’єктами в теорії мар-
кетингового менеджменту розглядається з двох позицій: суперниц тва і спів-
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робітництва відповідно до двох конкуруючих парадигм маркетингу – кон-
флікт ної та парадигми відносин. 

Парадигма відносин відображена у сучасній концепції маркетингово-
го менеджменту, орієнтованого на партнерський підхід. Більшість вчених 
вважають, що концепція партнерського маркетинг-менеджменту не запере-
чує концепції традиційного менеджменту. Прогресивність партнерського 
маркетинг-менеджменту стверджується тим, що продукти все більш стають 
стандартизованими, а послуги уніфікованими, це приводить до повторюва-
них маркетингових рішень. Тому єдиний спосіб утримати споживача – це ін-
дивідуалізація відносин з ним, що можливо на основі розвитку довгостроко-
вої взаємодії партнерів. З розвитком комп’ютерних технологій, що дозволя-
ють персоніфікувати велику кількість споживачів, стало можливим застосо-
вування партнерського підходу для підприємств, які функціонують на спо-
живчому ринку. Незважаючи на відмінності цих ринків, є дещо спільне, що 
їх об’єднує – відносини між людьми, які виникають з приводу обміну цін-
ностями.

Об’єднання ринкових суб’єктів у процесі сучасного менеджменту вчені 
називають по-різному: Ф. Котлер дає назву «маркетингова система взаємо-
дії» [11], Т. Крем вводить термін «союз взаємної довершеності» [12, с. 269]. 
Я. Гордон використовує поняття «ланцюжок партнерських відносин» [13]. 
Т. Крем, хоча й використовує поняття «союз взаємної довершеності», але 
для його характеристики виходить з терміна «система». Вчений зазначає: 
«Компанія – це об’єкт системи, а система становить середовище для робо-
ти і платформу для побудови відносин» [12, c. 62]. Словосполучення «лан-
цюжок партнерських відносин», що вводить Я. Гордон, може використову-
ватися для демонстрації порядку зв’язку між ринковими суб’єктами. Але ж 
такий підхід більш придатний для ілюстрації логістичних зв’язків. У рам-
ках менеджменту всі підприємства туристичної індустрії беруть участь у 
процесі створення цінності, діють одночасно та спільно як єдина система 
менеджменту підприємств туристичної індустрії. Найбільш вдалим є по-
няття «маркетингова система взаємодії», застосоване Ф. Котлером. Проте 
маркетинг є невід’ємною складовою сучасного менеджменту (маркетинг-
менеджменту, маркетингового менеджменту), що обумовлює доцільність 
використання лаконічного поняття «система менеджменту». 

Система менеджменту (СМ) підприємств туристичної індустрії – це ці-
лісне утворення, що являє собою єдність закономірно розташованих елемен-
тів, які перебувають у взаємозв’язку. Це визначення може служити для ро-
зуміння загальної суті системи менеджменту підприємств туристичної інду-
стрії. Р. Акофф стверджує, що система менеджменту відповідає трьом умо-
вам: «…1) поведінка кожного елемента впливає на поведінку цілого; 2) по-
ведінка елементів і їх вплив на ціле взаємозалежні; 3) елементи системи по-
єднані таким чином, що утворення ними незалежних підгруп неможливе» 
[14, c. 26]. «Істотні властивості системи в цілому виникають із взаємодії, а 
не від їх дій окремо один від одного» [14, c. 27]. Цю думку підсилює Т. Крем, 
який вказує, що «без активної підтримки кожної частини системи клієнтам 
буде загрожувати ризик, і вони можуть відчувати невизначеність, що може 
поставити відносини під удар» [12, c. 62]. Мотиваційні складові застосуван-
ня партнерського підходу наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Характеристика традиційного та сучасного підходів до взаємовідносин 

у системі створення цінності

Фактор Традиційний (конфліктний) 
підхід Сучасний (партнерській) підхід

Взаємовідносини Одна із сторін домінує Рівноправне партнерство

Прибуток
Отримання прибутку однієї 
сторони відбувається за рахунок 
зменшення прибутку іншої 
сторони

Обидві сторони виграють і 
отримують прибуток

Філософія бізнесу Концентрація на власній 
внутрішній ефективності

Концентрація на інтересах 
споживачів

Комунікації та обмін 
інформацією

Комунікації обмежені та 
формальні, обмін інформацією 
обмежений

Комунікації всебічні та відкриті, 
обмін інформацією вільний

Рівень 
відповідальності

Відповідальність на відділі 
матеріально-технічного 
постачання

Використання команд з 
перехресними функціями із 
залученням вищого керівництва

Контракти Жорсткі Гнучкі
Рівень управління Вирішення тактичних завдань Вирішення стратегічних завдань

Управління якістю Виставлення вимог до якості і 
жорсткий контроль Спільне вирішення проблем 

Туристична послуга – результат діяльності декількох підприємств ту-
ристичної індустрії, що втілюється в конкретну сумарну цінність для клі-
єнта. Це обумовлює великий ступінь взаємозалежності між підприємства-
ми туристичної індустрії, необхідність узгодженості ринкової поведінки і 
формування процесу та структури міжорганізаційного менеджменту. Спе-
цифіка туристичної послуги передбачає інтеграцію задля перемоги у конку-
рентній боротьбі. Основною мотиваційною установкою для підприємств ту-
ристичної індустрії у процесі формування СМ є досягнення синергетичного 
ефекту, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності. 

Конкуренція – це одна зі сторін взаємодії між ринковими суб’єктами. 
Зусилля СМ мають бути спрямовані на подолання сил конкуренції та орга-
нізацію процесу взаємодії, що буде відбуватися зі знаком «плюс», у понят-
ті «конкуренція» з’являється нова складова – взаємодія. Саме взаємодія, а 
не суперництво підприємств у сучасному бізнесі є основою для задоволен-
ня потреб покупців і завоювання конкурентних переваг. Конкуренція спри-
яє розвитку інтеграційних процесів, супроводжується функціональними 
взаємозв’язками, узгодженнями у виробничо-господарській діяльності. Ді-
алектика взаємодії конкуренції та інтеграції як форма прояву закону єдності 
і боротьби протилежностей виступає внутрішнім джерелом саморуху, само-
регулювання ринкової економіки.

Формування СМ підприємств туристичної індустрії передбачає ініцію-
вання цього процесу підприємством-інтегратором, незалежно від його місця 
у ланцюжку створення цінності туристичної послуги. Кожне підприємство 
у ланцюжку створення цінності туристичної послуги створює певний вплив 
на процес формування системи менеджменту, що характеризується ступе-
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нем заінтересованості у співробітництві. СМ створюються з метою досяг-
нення максимального синергетичного ефекту від кооперації підприємств. 
Кооперація сприяє зміцненню ринкових позицій кожного з підприємств ту-
ристичної індустрії. Виникнення синергетичного ефекту у СМ залежить від 
координації між ринковими суб’єктами та підприємством-інтегратором, яка 
зумовлюється синергетичними зв’язками, тобто такими зв’язками коопера-
ції (інтеграції), що спричиняють появу додаткового ефекту. Слід відзначи-
ти, що синергетичні зв’язки характерні саме для СМ, бо останні і формують-
ся заради цього. 

Передбачається, що спільний синергетичний ефект складатиметься з 
таких складових:

– можливість інтеграції зусиль у роботі над спільним проектом, обмі-
ном інформацією та ресурсами;

– покращання показників роботи кожної із сторін завдяки більш точно-
му і продуктивному прогнозуванню;

– досягнення вищих стандартів обслуговування споживачів;
– спільне вирішення проблем і ліквідація функціональних перешкод у 

реалізації проектів;
– забезпечення стабільності показників якості продукції і меншої кіль-

кості їх перевірок (інтегроване управління якістю);
– зниження витрат у разі збільшення споживчої цінності товару (послуги).
Аналіз зв’язків між елементами СМ дає повне уявлення про систему 

та її властивості. Не знаючи напрямів зв’язків між елементами, позитив-
ні ці зв’язки або негативні, і, нарешті, наскільки сильними є ці зв’язки, ми 
фактично нічого не знаємо при систему загалом. Виходячи із сутності парт-
нерських відносин, можна стверджувати, що одним із факторів впливу на 
процес формування СМ туристичних підприємств є їх взаємна заінтересова-
ність у співробітництві. Не менш важливим є фактор готовності до взаємної 
підтримки між підприємствами туристичної індустрії.

Крім зовнішнього мікросередовища, на процес формування СМ впли-
ває й внутрішнє середовище, що є підсистемою СМ підприємств туристич-
ної індустрії. Внутрішнє середовище підприємств, як і зовнішнє, характери-
зується конкуренцією, що у разі певних зусиль може бути трансформована в 
кооперацію. Український вчений Ж. Поплавська зазначає: «Якщо підрозділи 
певного підприємства не кооперуються один з одним…, то в кожному з них 
визначальним стає прагнення до успіху саме своєї підструктури. Як наслі-
док – дуже швидко виникає ментальна капсуляція (відокремлення) від інших 
організаційних груп підприємства, формується певна «егоїстична зона» [15]. 
У процесі формування СМ підприємств туристичної індустрії особливого 
значення набуває горизонтальна інтеграція функціональних служб підпри-
ємств – суб’єктів СМ, тобто міжфірмовий маркетинговий менеджмент. Го-
товність внутрішньої структури підприємств туристичної індустрії до впро-
вадження міжфірмового маркетингового менеджменту – важливий фактор 
впливу на процес формування СМ, але повністю керований з боку системи 
менеджменту підприємств.

Важливе значення для процесу формування СМ підприємств турис-
тичної індустрії мають PEST-фактори. Якщо підприємство-інтегратор до-
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магається оптимального сполучення елементів СМ, то сфера контролю 
менеджменту може розширюватися, завдяки чому підприємство займе більш 
вигідне місце в ринковому середовищі. Виступаючи на ринку як єдина сис-
тема, що представляє більш значну ринкову силу, ніж можливості одинично-
го підприємства, суб’єкти СМ туристичної індустрії можуть більшою мірою 
протистояти, а в окремих випадках навіть впливати на деякі PEST-фактори. 

Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших роз-
відок. Ринок туристичних послуг доцільно розглядати як мережу підпри-
ємств туристичної індустрії, які належать до різних галузей економіки: го-
тельний бізнес, ресторанне господарство, транспорт, зв’язок тощо. Ці під-
приємства тісно співробітничають і створюють стійкі системи.

Партнерський підхід цілком відповідає специфіці функціонування ту-
ристичної індустрії та є ефективним підґрунтям для інноваційної складової, 
втіленої у процес формування системи міжорганізаційного менеджменту. 

Фактори впливу на процес формування системи менеджменту підпри-
ємств туристичної індустрії випливають із структуризації оточуючого се-
редовища підприємства-інтегратора системи менеджменту підприємств ту-
ристичної галузі. 

У перспективі плануються розробки щодо діагностики та ідентифіка-
ції ризиків у процесі формування системи менеджменту підприємств турис-
тичної індустрії з урахуванням орієнтації на концептуальні засади партнер-
ського підходу. 
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Expediency of the use of partner hike is reasonable in the process of development of 
conception of management of enterprises of tourist industry. Forming of the interorganizational 
system of management of enterprises of tourist industry, as innovative approach of development 
of industry is offered. The factors of influence are educed on the process of forming of the 
system of management of enterprises of tourist industry. 
Key words: management system, interorganizational system, tourist industry, partner 
approach.
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Л.Д. Гармідер

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізовано підходи та методи до оцінки ефективності стандартів менеджмен-

ту якості на підприємстві. Доведено відсутність простих методів проведення моніто-
рингу процесів у рамках функціонуючої системи менеджменту якості, що враховують 
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особливості підприємства. Запропоновано модель системи управління процесом функ-
ціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства на 
основі моделі EFQM. Розроблено методику визначення ефективності процесу функціо-
нування стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства. 
Ключові слова: кадровий потенціал, ефективність, розвиток, методика, оцінка, стан-
дартизація.

Постановка проблеми. Управління з метою досягнення стійкого успі-
ху підприємства – підхід з точки зору менеджменту якості [1]. В управлінні 
кадровим потенціалом важливе місце займає необхідність відповідного на-
вчання для збільшення компетентності персоналу підприємства. Стандарт 
ІСО 10015 містить керівні вказівки, які допоможуть підприємствам і їхньо-
му персоналу у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням. Завдання під-
приємства з неперервного поліпшення діяльності можуть бути пов’язані із 
змінами вимог споживача і ринку. Це призводить до необхідності аналізу 
потреб підприємства, що пов’язані з компетентністю персоналу. Таким чи-
ном, необхідно роботу підприємства перебудовувати згідно з міжнародними 
вимогами до якості персоналу.

Проте на сьогодні відсутні розмежування в поняттях оцінки діяльнос-
ті підприємства і діючих на ньому систем менеджменту. Окремі висновки 
з цього питання зводяться до такого: сучасними моделями, на основі яких 
здійснюється оцінювання діяльності підприємства в цілому і діючих на ньо-
му систем менеджменту зокрема, є: комплекси міжнародних стандартів 
(ІСО 9000, ІСО 14000, OHSAS 18000 та ін.), моделі міжнародних і націо-
нальних премій у сфері якості, міжнародні та національні рейтинги (опиту-
вальники, анкети) з оцінки якості і систем внутрішньофірмового менедж-
менту, збалансована система показників, проекти національних (японських) 
стандартів з оцінки систем менеджменту. Проте комплексність і універсаль-
ність, які відрізняють ці моделі (порівняно з окремими підходами), зовсім не 
означають достатності і повномасштабності в оцінюванні всіх аспектів ді-
яльності підприємства. Практично одностайною є думка про відображення в 
складі і значеннях показників факту досягнення поставлених підприємством 
цілей, проте підходи до встановлення параметрів мети далеко неоднознач-
ні; показники, що трапляються в спеціальній літературі, яка описує окре-
мі підходи і методики оцінювання підприємств, стосуються лише окремих 
складових їх діяльності: фінансів, основних (бізнес) і управлінських проце-
сів, якості продукції, діяльності персоналу, які є об’єктами управління в різ-
них системах (підсистемах) менеджменту підприємства [2; 3]; ефективність 
впровадження окремих систем менеджменту, зокрема стандартів з якості, 
пропонується оцінювати за динамікою основних фінансових показників ді-
яльності підприємства з певними доповненнями у вигляді витрат на забезпе-
чення якості, у тому числі на розробку в рамках систем менеджменту якос-
ті (СМЯ) спеціальних документів [4; 5]; завдання визначення взаємозв’язку 
показників бізнес-процесів і традиційних фінансових показників для загаль-
ної оцінки діяльності підприємства представлене лише в постановочному 
варіанті без практичного механізму його вирішення [6; 7].
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Аналіз існуючих точок зору на проблему формування показників і їх 
використання для оцінювання систем менеджменту і діяльності показав, що 
для оцінки результативності СМЯ (як сукупності взаємопов’язаних проце-
сів) на різних підприємствах використовуються різноспрямовані показни-
ки (характеристики). Тому розробка та застосування методики оцінюван-
ня ефективності стандартизації процесу розвитку кадрового потенціалу, за 
допомогою якої можна чітко визначити кількісний рівень виконання вимог 
стандарту для забезпечення необхідних коригувальних дій з боку керівників 
підприємства, і обумовили актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і результатів. За останні роки в економіч-
ній літературі все частіше розглядаються питання стандартизації та сертифі-
кації продукції, управління якістю, процеси їх створення і вдосконалення від-
повідно до вимог міжнародного бізнесового середовища. Ці питання знай шли 
відображення в працях Л. Боженка і О. Гутта [8], В. Сиченко, О. Ткаченко [9], 
А. Владимірцева і Ю. Шеханова [10], В. Лапідуса [11], В. Мирошнікова [12], 
В. Павлової [13], К. Рахліна [14], А. Дуднікова [15] та ін.

Досвід розвинутих країн у сфері розробки професійних стандартів і 
стандартів з розвитку кадрів та напрями його використання є об’єктом роз-
гляду таких дослідників, як Н. Мукан [16], М. Колчигіна, О. Левченко, Н. Со-
фінський, Ю. Тукачов, В. Беспалько, Л. Гаранін, Б. Гершунський, Г. Глей-
зер, Є. Днєпров, В. Краєвський, М. Кунцман, Н. Машукова, С. Шишов та ін. 
[17].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналі-
зуючи підходи авторів публікацій до вибору показників і оцінювання систем 
менеджменту і діяльності підприємств за різними аспектами, можна конста-
тувати, що нині не існує простих і таких, що враховують особливості під-
приємства, методів проведення моніторингу процесів у рамках функціону-
ючої системи менеджменту якості (СМЯ). Це призводить до того, що пер-
сонал, який займається питаннями розробки, впровадження і розвитку стан-
дартів з якості, використовує такі методи і відповідні їм програмні засоби, 
які не враховують специфіку підприємства і, як наслідок, виявляються не-
ефективними.

Так, для оцінки ефективності використання стандартів підприємства 
при визначенні ефективності його виконання деякими авторами обираєть-
ся доходний підхід до оцінки процесу [15; 18; 19]. Проте метод капіталі-
зації через властиві йому обмеження в основному придатний тільки для 
експрес-оцінки вартості компанії, і результатом його реалізації є дуже на-
ближене розрахункове значення. Оцінка ефективності стандартизації про-
цесу розвит ку кадрового потенціалу на основі використання методу капіта-
лізації (чи методу дисконтованих грошових потоків) може бути використа-
на тільки в тому випадку, якщо результати і витрати мають грошове вимі-
рювання. На жаль, окремі складові ефективності процесу розвитку кадро-
вого потенціалу підприємства не мають вартісного вираження та можуть не 
враховуватися цим методом, а для деяких видів допустимим є використання 
оцінок незалежних експертів [20].

Також ефективність виконання стандартів підприємства можна оці-
нювати за допомогою аудиторських перевірок [21]. У більшості випадків 
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аудиторські перевірки проводяться тоді, коли треба визначити ефективність 
функціонування стандарту підприємства і можливість його поліпшення, а 
також для визначення ступеня виконання вимог, які ставляться до цього 
стандарту. Крім того, в ході аудиторської перевірки виявляються невідпо-
відності у виконанні стандарту і шукаються причини для усунення цих не-
відповідностей, а після їх визначення проводяться необхідні коригуючі за-
ходи. 

Головна помилка багатьох підприємств полягає в тому, що, тільки-но 
стандарт з якості повністю розроблено і впроваджено, його розвиток прак-
тично повністю зупиняється. Керівництво сподівається, що після впрова-
дження стандарту він буде надалі сам розвиватися і приносити прибуток. 
Це призводить до того, що персонал, який займається питаннями розроб-
ки, впровадження і розвитку стандартів підприємства, здійснює моніторинг 
процесів формально («для аудиторів»). Більшість керівників підприємством 
сприймають ефективність стандарту з якості лише з точки зору кінцевого 
результату – вигоди, яку стандарт має принести. Але, як показує практика, 
істинна ефективність – це співвідношення бажаного результату і витрачених 
ресурсів на отримання такого результату. 

Не знижуючи значущості перелічених вище методів, ми вважаємо, 
що ці методи можуть бути застосовані в основному для проведення аналі-
зу впливу різних факторів і показників на результат процесу, а не для оці-
нювання діяльності підприємства з позиції ефективності і результативнос-
ті. Розглядаючи в методологічному аспекті питання оцінювання об’єктів на 
основі зроблених висновків, принциповим, на наш погляд, моментом, є не-
обхідність розуміння відмінностей в розробці підходів до оцінювання окре-
мих об’єктів, діяльності підприємства в цілому і діючих на ньому систем 
управління.

Метою роботи є розробка методики визначення комплексної оцінки 
ефективності функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу на 
основі розрахунку системних показників, які відображають специфіку тор-
говельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Розвиваючи питання про оцінювання 
результативності системи менеджменту якості і розглядаючи його як най-
важливішу науково-методичну проблему, К.М. Рахлін [14] пропонує поді-
лити її на дві складові: оцінку результативності СМЯ в цілому і оцінку ре-
зультативності окремих процесів як основних структурних елементів систе-
ми. Результативність СМЯ, а фактично (виходячи із сучасної ідеології стан-
дартів ІСО 9000 версії 2000 р.) системи менеджменту організації, побудова-
ної на принципах менеджменту якості, слід оцінювати як ступінь досягнен-
ня поставлених підприємством стратегічних цілей. Оцінка результативнос-
ті процесів, на думку К.М. Рахліна, також має базуватися на встановлених 
цілях і, крім того, передбачає наявність нормативної бази, що забезпечує 
можливість порівняння фактичної результативності зі встановленою. Від-
сутність реальних нормативів за більшістю процесів (виробничих і управ-
лінських) становить основну складність в їх оцінюванні. Слід відзначити, 
що в рамках підходу, орієнтованого на управління процесами, показники 
ефективності дозволяють вимірювати ефективність функціонування проце-
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су розвитку кадрового потенціалу. У рамках підходу, орієнтованого на вдо-
сконалення процесів, показники ефективності дозволяють кількісно виміря-
ти, наскільки збільшується ефективність процесу розвитку кадрового потен-
ціалу після реалізації запропонованих змін. 

Поняття «ефективність процесу розвитку кадрового потенціалу» є інте-
грованим. Процес розвитку кадрового потенціалу ефективний, з точки зору 
учасника процесу, якщо він (процес) задовольняє інтереси цього учасни-
ка. Спираючись на ресурсний і процесний підходи як найбільш ефективні і 
практикоорієнтовані, зокрема цикл Е. Демінга, нами запропоновано модель 
системи управління процесом функціонування стандарту з розвитку кадро-
вого потенціалу торговельного підприємства (рис. 1). Кожна група систе-
ми управління процесом складається з критеріїв, кожному з яких відповідає 
максимальна кількість балів, залежно від значущості цього блоку в модулі.

Група «Ресурси» включає витрати на функціонування стандарту з роз-
витку кадрового потенціалу торговельного підприємства відповідно до чин-
ної методики згідно з ДСТУ 4054-2001 [22]. У групі «Ресурси» центральним 
елементом є «Основний та інший персонал» (ОП) процесу функціонуван-
ня стандарту з розвитку кадрового потенціалу. Сучасний рівень умов прове-
дення ОП забезпечується розміром ресурсних вкладень, проте безпосеред-
ній вплив на рівень освіти співробітників, що є головним результатом ді-
яльності процесу функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціа-
лу, робить основний персонал, саме цим обґрунтовується максимальна кіль-
кість балів за цим блоком. Критерій «Лідируюча роль керівництва» доповне-
но «…і колегіальність прийняття рішень». 

Цей критерій поєднує верховенство керівника в управлінні і поділ від-
повідальності за прийняте рішення з колективом працівників, забезпечує 
зниження ризику невиконання або неналежного виконання прийнятого рі-
шення, сприяючи отриманню максимального синергетичного ефекту. Роз-
робка внутрішньокорпоративного документа, який визначає політику і стра-
тегію у сфері якості, що поєднує в процесі створення лідерство керівника 
і творчість колективу, є важливим критерієм успішності розвитку підпри-
ємства. Саме тому стрілка, що сполучає критерій «Політика і стратегія» і 
«Основний та інший персонал», двостороння і показує необхідність єдності 
цілей керівництва і основного колективу.

Поділ критерію «Партнерство і ресурси» моделі EFMQ на дві складо-
ві «Зовнішні ресурси» і «Партнерство» обумовлений специфікою процесу 
функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельно-
го підприємства. Під зовнішніми ресурсами тут розуміється матеріально-
фінансове забезпечення, яке виділяється в рамках бюджетного і позабю-
джетного кошторису торговельного підприємства.

Партнерство процесу функціонування стандарту з розвитку кадрового 
потенціалу торговельного підприємства розглядається як взаємодія учасни-
ків процесу, до функціоналу яких входять заходи, пов’язані з формуванням 
ключових компетенцій працівників. Проте вплив партнерів на якість розвитку 
кад рового потенціалу латентний, і виміряти його кількісно достатньо складно.

У групі «Результати» процесу функціонування стандарту з розвитку 
кад рового потенціалу підприємства центральним елементом є критерій «Рі-
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вень розвитку кадрового потенціалу підприємства» як основний результат 
діяльності процесу функціонування стандарту з розвитку кадрового потен-
ціалу торговельного підприємства для всіх учасників процесу розвитку кад-
рового потенціалу. Внутрішня структура цього критерію і алгоритм вимірю-
вання рівня розвитку кадрового потенціалу підприємства детально розгля-
нуто в праці [25].

На відміну від моделі EFQM, критерій «Задоволеність споживачів» по-
ділена на дві складові «Задоволеність співробітників» і «Задоволеність ке-
рівників», оскільки співробітники безпосередньо отримують освітню послу-
гу в ході процесу навчання і розвитку (ПНіР), а задоволеність керівників, 
як відомо з управлінської практики, залежить від мотивації до навчання їх 
підлеглих, ступеня взаєморозуміння з працівниками і керівництвом підпри-
ємства, задоволеності організацією ПНіР і результатів розвитку кадрового 
потенціалу торговельного підприємства. Організація ПНіР рівною мірою 
впливає на задоволеність усіх його учасників, і навпаки. Вплив критерію 
«Рівень розвитку кадрового потенціалу підприємства» як основного резуль-
тату діяльності процесу функціонування стандарту з розвитку кадрового по-
тенціалу торговельного підприємства на учасників ПНіР різний. Результати 
розвитку кадрового потенціалу більш мотиваційно значущі для співробітни-
ків. Задоволеність основних працівників також залежить від отримуваних 
результатів розвитку кадрового потенціалу і взаєморозуміння керівників. 
Вона впливає на відносини із співробітниками через проведення нав чальних 
і позанавчальних занять. Одностороння стрілка, що пов’язує критерії «Задо-
воленість підприємства» і «Рівень розвитку кадрового потенціалу підприєм-
ства», показує, що рівень розвитку кадрового потенціалу вимірюється без-
посередньо в того, хто навчається, а викладач, взаємодіючи з учнем у ході 
освітнього процесу, формує в нього певні компетенції.

Елемент «Вплив на споживача» розміщено за критерієм «Рівень розвит-
ку кадрового потенціалу підприємства», тому що безпосередньо тільки ре-
зультати розвитку кадрового потенціалу ПНіР впливають на клієнта, оскіль-
ки якість обслуговування багато в чому залежить від рівня розвитку компе-
тенцій співробітників.

Враховуючи вищезазначене, в нашому дослідженні для визначення ре-
зультативності та ефективності процесу функціонування стандарту з розви-
тку кадрового потенціалу торговельного підприємства нами використано за-
пропоновану А. Гунькало методику визначення результативності та ефек-
тивності функціонування стандартів з якості на підприємстві [26].

Отже, оцінювати стандарт з розвитку кадрового потенціалу підприєм-
ства будемо шляхом проведення комплексного оцінювання процесу функ-
ціонування, а визначати його ефективність – відповідно до схеми (рис. 2).

Згідно із стандартом [27] результативність (Р) – це ступінь реалізації 
запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів. Отже, об-
числювати її можна як відношення суми фактичних значень (Бф) до суми за-
планованих значень (Бп) встановлених критеріїв оцінювання процесу [20]:
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Таке відношення завжди менше або в ідеалі дорівнює одиниці, тобто ві-
дображає ступінь відповідності стандарту встановленим вимогам і є підста-
вою для прийняття рішень щодо поліпшення цього стандарту.

Для оцінювання обчисленої результативності процесу було розроблено 
шкалу оцінювання з урахуванням таких запропонованих умов:

Р = 0 – процес не функціонує і потребує докорінного перегляду;
0 < Р < 0,5 – процесс функціонує нерезультативно, необхідне втручан-

ня вищого керівництва та розробка відповідальним за процес значних кори-
гувальних дій;

0,6 ≤ Р < 0,9 – процес функціонує результативно, але вимагає розробки 
незначних коригувальних дій;

0,9 ≤ Р < 1 – процес функціонує результативно, але вимагає розробки за-
побіжних дій; 

Р = 1 – процес функціонує результативно і не потребує втручання.
Запобіжну дію виконують для попередження події (невідповідності), 

тоді як коригувальну дію – для попередження повторної події.
Після проведення оцінювання результативності процесу функціонуван-

ня стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства 
за шкалою оцінювання та формулювання відповідних висновків на основі 
отриманого значення власник процесу переходить до розробки коригуваль-
них або запобіжних дій, враховуючи відношення між фактичним і заплано-
ваним значеннями за кожним критерієм, керуючись умовою:

якщо 0 ≤ <ô

ï

Á
P

Á
, то необхідно звернути увагу на цей критерій під час 

розробки коригувальних дій з управління процесом;

якщо 1≤ <ô

ï

Á
P

Á
, то необхідно звернути увагу на цей критерій під час 

розробки запобіжних дій з управління процесом;

якщо 1=ô

ï

Á

Á
, то немає необхідності звертати увагу на цей критерій.

Ефективність функціонування стандарту з розвитку кадрового потен-
ціалу торговельного підприємства визначається шляхом обчислення відно-
шень результативності процесу до ресурсів, що витрачаються на виконання 
цього процесу. Запропонована нами модель системи управління процесом 

Рис. 2.  Модель визначення ефективності процесу функціонування стандарту
з розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства
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функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельного 
підприємства (рис. 1) дозволяє проводити самостійну оцінку ефективності 
функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу підприємства:

 ( ) 1 1

1 1

1,

, , , 1, ,

1,

n m
iji j

ï s w
ijõ y

Ð ÇPÐ
E  Ð  Ç  F  À  Ð Ç
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 (2)

при F→max, A→max

де Р – підсумковий бал, отриманий за групою «Результати»;
 З – підсумковий бал, отриманий за групою «Ресурси»;
 F – бали, отримані за процес функціонування стандарту з розвитку ка-
дрового потенціалу підприємства;
 A – бали, отримані за аналіз і коригування;
 Рij – бали, отримані за j-м показником i-го критерію групи «Результати»; 
 Зху – бали, отримані за у-м показником х-го критерію групи «Ресурси»;
 n, s – кількість критеріїв груп «Результати» і «Ресурси» відповідно;
 m, w – кількість показників за критеріями груп «Результати» і «Ресурси» 
відповідно.

Оцінювання ефективності процесу здійснюється за розробленою шка-
лою оцінювання з урахуванням запропонованих умов:

Еп = 0 – процес функціонує неефективно і потребує аналізування;
0 < Еп < 0,4 – процес функціонує неефективно, необхідне втручання ви-

щого керівництва та розробка відповідального за процес значних коригу-
вальних дій;

0,4 < Еп < 0,72 – процес функціонує ефективно, але для його поліпшен-
ня потрібно розробити незначні коригувальні дії;

0,72 < Еп < 1 – процес функціонує ефективно, але для його поліпшення 
потрібно розробити запобіжні дії;

Еп > 1 – процес функціонує ефективно і не потребує втручання.
Оптимальним вважається управління при показнику ефективності, який 

дорівнює 1, тобто обсяг вкладених ресурсів відповідає отриманим результа-
там.

Далі представник керівництва з якості формує коригувальні і/або запо-
біжні дії з урахуванням значення результативності та ефективності за про-
цесом. Отримані значення документують у вигляді протоколів та ставлять 
питання щодо поліпшення процесу функціонування стандарту з розвитку 
кадрового потенціалу підприємства.

Висновки. Запропонований пiдхiд до оцінювання ефективності проце-
су функціонування стандарту з розвитку кадрового потенціалу торговельно-
го підприємства є узагальненим. Розроблена методика визначення резуль-
тативності та ефективності процесу функціонування стандарту з розвитку 
кадрового потенціалу торговельного підприємства нескладна в застосуван-
ні (нескладне обчислення не потребує спеціального програмного забезпе-
чення), має універсальний характер і може бути легко адаптована для вико-
ристання підприємствами, які розробляють чи мають стандарт з розвитку 
кадрового потенціалу. Недоліком методики є тривалий процес підготовки і 
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проведення оцінювання та деяка суб’єктивність кількісної оцінки, що потре-
бує достатньої компетентності експертів. За нашими підрахунками, впро-
вадження цієї методики дозволить поліпшити показники ефективності на 
20–25% за рік функціонування стандарту. Методика дозволяє здійснювати 
управління, комплексно оцінювати процес розвитку кадрового потенціалу, 
кількісно визначати його результативність і ефективність. Отримані резуль-
тати оцінювання є вхідними даними для аналізування з боку керівництва і 
дозволяють зробити більш обгрунтований висновок щодо результативнос-
ті та ефективності процесу функціонування стандарту з розвитку кадрового 
потенціалу торговельного підприємства загалом, що, зрештою, забезпечить 
постійне поліпшення рівня розвитку кадрового потенціалу, якості послуги 
та конкурентоспроможності торговельного підприємства.
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Проанализированы подходы и методы к оценке эффективности стандартов ме-
неджмента качества на предприятии. Доказано отсутствие простых методов проведения 
мониторинга процессов в рамках функционирующей системы менеджмента качества, 
которые учитывают особенности предприятия. Предложена модель системы управле-
ния процессом функционирования стандарта развития кадрового потенциала торгово-
го предприятия на основе модели EFQM. Разработана методика определения эффектив-
ности процесса функционирования стандарта развития кадрового потенциала торгово-
го предприятия. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, эффективность, развитие, методика, оценка, 
стандартизация.

The article analyzes the approaches and methods how to estimate the efficiency standards 
of quality management at the enterprise. Absence of simple methods how to conduct the 
monitoring processes within the framework of the quality management system considering the 
enterprise features has been grounded. EFQM model has been used to design the management 
system model of staff potential development standards functioning at the trading enterprises. 
The efficiency evaluation methods for staff potential development standards functioning at the 
trading enterprises have been developed. 
Key words: staff potential, efficiency, development, methods, estimation, standardization.
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УДК 330.1:338.1
Г.Я. Глуха 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: 
ГАЛЬМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
ЧИ ВИКРИВЛЕННЯ РЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проаналізовано світові тенденції розвитку тіньового сектора економіки та визна-
чено основні напрямки впливу тіньового сектора на економічне зростання. Автором 
введено поняття явного та неявного економічного зростання, а також запропоновано 
застосування коефіцієнта коригування економічного зростання на рівень тінізації. Ви-
значено на мікроекономічному рівні межу підвищення податкового тиску. Розглянуто 
фактори, які відводять економіку в тінь, перешкоджають її розвитку і підвищенню до-
бробуту країни.
Ключові слова: тіньова економіка, явне та неявне економічне зростання, коефіцієнт 
коригування економічного зростання на рівень тінізації, напрями прямого та непрямо-
го впливу тіньового сектора на макроекономічну політику, податково-бюджетне ре-
гулювання. 

Вступ. Основним стратегічним орієнтиром розвитку будь-якої націо-
нальної економіки можна вважати досягнення сталого економічного зрос-
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тання. Вектор такого економічного зростання задає напрями формування 
державної економічної політики. У рамках цих напрямів державного регу-
лювання рішення приймаються на основі аналізу фактичного стану націо-
нальної економіки, який знаходить відображення в основних показниках, 
макроекономічних індикаторах. Проте реальний стан національної економі-
ки не завжди адекватно описується офіційними статистичними показника-
ми, які іноді не відповідають реальним процесам, що відбуваються у еконо-
міці. Однією з причин такої похибки вважається існування тіньового секто-
ра економіки. 

Інтерес до проблеми існування тіньової економіки не новий. Аналізу ті-
ньового сектора присвячено дослідження З. Варналія [1], А. Іорданова [2], 
С. Кучеренко [3], Е. Кьорней [4], Г. Лех [5], І. Савченко [2], Є. Самойлен-
ко [6], Ф. Шнайдера [4]. Проте такому аспекту, як вплив тіньового сектора 
на економічне зростання, приділяється недостатньо уваги. Важливість цієї 
проблеми для економіки обумовила вибір напряму дослідження. У своїй ро-
боті ми спиралися на наукові дослідження у сфері формування ефективної 
державної політики українських та закордонних вчених: А. Крисоватого [7], 
А. Оксененко [8], М. Романюк [9], А. Соколовської [10], В. Чаплюка [11], 
Д. Маслової [12]. 

Постановка завдання. Метою цієї роботи є установлення характеру 
взаємозв’язку між тіньовим сектором економіки та економічним зростанням. 

Для досягнення зазначеної мети у статті поставлено та вирішено такі 
зав дання:

– виділити на основі світового досвіду основні мотиви формування ті-
ньового сектора;

– проаналізувати характер та напрями впливу тіньового сектора на еко-
номічне зростання;

– уточнити основні фактори тінізації економіки України.
Результати дослідження. Проблема існування тіньового сектора еко-

номіки часто привертає увагу вчених-економістів. Тенденції розвитку світо-
вої економіки свідчать про те, що тіньовий сектор є характерним для будь-
якої країни, незалежно від типу економічної системи або рівня розвитку на-
ціональної економіки. Проте суттєвим, вирішальним аспектом цієї пробле-
ми можна назвати визначення допустимого рівня тіньової економіки, за яко-
го тіньовий сектор не перешкоджає економічному зростанню. 

Відомо, що тіньовий сектор виникає внаслідок формування доходів 
(кош тів і матеріальних цінностей) від неформальної діяльності. Неформаль-
ні доходи характеризуються такими ознаками, як відсутність контролю, ста-
тистичного обліку, несплата податків. Деякі дослідники вказують на рівень 
тіньової економіки, який можна умовно вважати нормою – 5–10% ВВП. Рі-
вень тіньового сектора понад 30% ВВП вважається критичним для націо-
нальної економіки [3]. 

Проаналізуємо основні тенденції тіньового сектора у світовій економіч-
ній системі. Усереднення обсягів тіньового сектора розвинутих країн світу 
дає значення близько 20% ВВП.

Масштаби тіньової економіки у європейських країнах можна оцінити, 
використовуючи результати досліджень австрійського економіста Ф. Шнай-
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дера, (Університет Лінц, Австрія). За даними дослідження Ф. Шнайдера, у 
2013 р. розмір тіньової економіки в Європі досягне оцінки в 2,15 трлн євро, 
що складає 18,5% від усієї економічної діяльності ЄС. Майже дві третини 
європейської тіньової економіки зосереджено в п’яти найбільших європей-
ських країнах – Німеччині, Франції, Італії, Іспанії і Великобританії. В Ав-
стрії та Швейцарії тіньова економіка дорівнює приблизно 7–8% офіційного 
ВВП цих країн. Високим порівняно із середнім по ЄС залишається розмір ті-
ньової економіки в Греції – 24% ВВП. У Болгарії, Хорватії, Литві та Естонії 
тіньова економіка сягає 30% розміру офіційної економіки [4].

Тіньова економіка включає у себе такі види економічної діяльності, які 
здійснюються поза увагою державних органів. Ці заходи зазвичай поділя-
ють на дві категорії. Перша категорія, на яку припадає приблизно дві трети-
ни тіньового сектора, включає незадекларовану заробітну плату. Така неофі-
ційна праця поширена у будівництві, сільському господарстві та у сфері по-
бутових послуг. Третина припадає на заниження офіційних результатів від 
ділових операцій для тих сфер діяльності, які пов’язані з розрахунками го-
тівкою. Так, невеликі магазини, бари, таксі показують тільки частину своїх 
доходів, щоб уникнути значного податкового тягаря. 

Таким чином, тіньовий сектор переважно породжується завдяки та-
ким основним взаємопов’язаним факторам: переважання готівкового роз-
рахунку, відсутність прозорості операцій та недотримання законодавства. 
При цьому до тіньового сектора не включено незаконну діяльність та злочи-
ни, у тому числів торгівлю наркотиками, контрабанду, відмивання грошей і 
розкрадання, або сімейні підприємства, що, за законами більшості європей-
ських країн, не потрібно реєструвати у державних органах. 

Україна за оцінками експертів стала європейським лідером за обсягом 
тіньової економіки. У той же час Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України дає свою оцінку масштабам явища, називаючи цифру в 34% 
ВВП за 2011 р. [13]. При цьому, за даними Міністерства, за останні п’ять ро-
ків тіньовий сектор в Україні перебуває в діапазоні від 28% до 39% ВВП. Од-
нак Національний інститут стратегічних досліджень дає менш втішні оцін-
ки – тіньова економіка в Україні сягає рівня 52,8% [14].

За даними Управління макроекономічного прогнозування, рівень тіньо-
вої економіки в 2012 р. склав 34% від рівня офіційного ВВП. Цей обсяг, за 
оцінками фіскальних органів, поділяється таким чином: 170 млрд грн стано-
вить неофіційна зарплата, 100 млрд грн – доходи від переведення безготів-
кових коштів у готівкову форму або на інвалютні рахунки в іноземних бан-
ках, 35 – неофіційні платежі, 45 млрд грн – основні засоби, матеріальні ре-
сурси та послуги тіньового сектора [15].

Цікавим питанням є аналіз того, чи є зв’язок між економічним зростан-
ням національної економіки та розміром тіньового сектора? На наявність та-
кого зв’язку вказують у своїх дослідженнях багато економістів, проте ха-
рактер зв’язку є ще недостатньо дослідженим. Для відповіді на це питання, 
на наш погляд, необхідно визначити: мотиви формування тіньового секто-
ра; характер та напрями впливу тіньового сектора на економічне зростання; 
основні фактори тінізації економіки України; заходи макроекономічної по-
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літики щодо мінімізації тіньового сектора в Україні на основі аналізу світо-
вого досвіду.

По-перше, проаналізуємо основні мотиви суб’єктів брати участь у ті-
ньових операціях. Ф. Шнайдер виділяє чотири основні фактори: економія на 
витратах, відсутність «нечистої совісті», низький ризик виявлення, просто-
та участі [4].

Що стосується економії, то мова йде про уникнення підприємства-
ми сплати податків та соціальних внесків, а також можливості не викону-
вати трудове законодавство. Відсутність «нечистої совісті» проявляється у 
сприйнятті тіньової економіки як нормальної частини суспільних відносин. 
Таке ставлення переважає у країнах, де низький рівень довіри до держави, 
що обумовлено низькою якістю державних інститутів. Наступним мотивом 
є низький ризик виявлення участі суб’єкта у тіньовій економіці. При цьому 
чим менше шансів викривання та менші штрафи, тим більше людей будуть 
йти на протизаконні дії. Оплата готівкою створює додаткові умови для учас-
ті в тіньовій економіці. 

Другим кроком нашого дослідження є визначення характеру та напря-
мів впливу тіньового сектора на економічне зростання. Необхідно підкрес-
лити, що, на нашу думку, неоднозначним є твердження про те, що тіньовий 
сектор гальмує економічне зростання. Якщо розуміти під економічним зрос-
танням одну з базових складових економічного розвитку, яка проявляється 
у динаміці якісних та кількісних показників, то зрозуміло, що мова при цьо-
му йде про офіційні показники, такі як ВВП, національне багатство. Офі-
ційні показники дійсно не відображають обсягів випуску тіньового сектора. 
Таким чином, для об’єктивної оцінки економічного зростання національної 
економіки, доцільним буде введення певної поправки на тіньове виробниц-
тво. Тому пропонуємо розрізняти поняття явного та неявного економічного 
зростання. Явне економічне зростання буде виражатися у динаміці офіцій-
них кількісних та якісних показників, а неявне – у динаміці показників, що 
поправлені на коефіцієнт коригування економічного зростання на рівень 
тінізації – kS

EG. 
У науковій літературі, як правило, розглядається вплив тіньового сек-

тора саме на явне економічне зростання. Ми вважаємо за доцільне виділити 
як прямий, так і непрямий, вплив тіньового сектора економіки на явне еко-
номічне зростання (рис. 1). При цьому прямий вплив проявляється у зани-
женні офіційних показників, якими оцінюється економічне зростання. Якщо 
ми розглядаємо ВВП як основний показник явного економічного зростан-
ня, то в результаті прямого впливу тіньового сектора національна економіка 
фактично недоотримує доходи у формі оплати праці найманих працівників, 
валового доходу та податкових надходжень, за винятком субсидій на вироб-
ництво та імпорт.

Непрямий вплив тіньової економіки проявляється у впливі на ефектив-
ність макроекономічної політики, з точки зору, насамперед, зростання по-
милок макроекономічного регулювання. Тобто негативні наслідки значного 
тіньового сектора проявляються у викривленні макроекономічних резуль-
татів, що негативно позначається як на прогнозуванні, так і на виборі мето-
дів державної економічної політики, які можуть виявитися помилковими. 
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Вони пов’язані, як правило, з відсутністю достовірних даних про масштаби, 
структуру і динаміку частини продуктивної діяльності у легальному та не-
легальному секторі.

Рис. 1. Прямий та непрямий вплив тіньового сектора на економічне зростання
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Проявляється непрямий вплив на явне економічне зростання у:
– деформаціях податково-бюджетного регулювання, таких як порушен-

ня принципів оподаткування, нерівномірність податкового навантаження, 
зменшення доходної та видаткової частин державного бюджету, недофінан-
сування економіки, у системі соціального страхування з причини деформа-
ції системи перерозподілу доходів; 

– деформаціях грошово-кредитного регулювання, а саме: недостовір-
ність структури платіжного балансу, що призводить, у кінцевому рахунку, 
до деформації структури споживання та інфляційних процесів, до збільшен-
ня інвестиційних ризиків та зменшення валових нагромаджень;

– деформаціях зовнішньоекономічного регулювання, що проявляється 
у зменшенні потенційних можливостей участі країни у світовій торгівлі та 
поділі праці.

Стосовно деформацій у податково-бюджетному регулюванні, необхід-
но зауважити, що неефективно проведена податкова політика призводить 
до деформації у всіх галузях і сферах діяльності. Так, ухилення від подат-
ків однієї групи платників податків призводить до необхідності справляння 
відсутньої частини податків з тих, хто їх сплачує. При посиленні податково-
го тягаря поступово відбувається збільшення групи неплатників. Мотивація 
таких суб’єктів господарювання буває різною. У результаті держава недо-
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отримає доходної частини від податків у значно більшому обсязі. Це в пер-
шу чергу позначається на соціальній сфері, оскільки виплати на соціальні 
допомоги, пенсії та ін. забезпечуються за рахунок податків.

Спроби теоретичного та емпіричного обґрунтування припущен-
ня, що надмірний рівень оподаткування негативно впливає на суспільно-
економічний розвиток держави, навіть за умов, коли інші фактори діють на 
нього позитивно, здійснюються постійно [10, с. 67–68]. 

Проте практичне завдання визначення такої ставки податку, за умови до-
сягнення якого наступає зменшення доходів державного бюджету, є досить 
складним. Відповідно, досить проблематично виявити тісний взаємозв’язок 
між темпами економічного зростання і усередненою податковою ставкою. 
Деякі учені вважають, що справа навіть не у величині цієї усередненої по-
даткової ставки, а в дотриманні певних пропорцій при розподілі податково-
го навантаження на бізнес і на працю. На цьому факті акцентує свою увагу 
Д.В. Маслова у науковому дослідженні, яке присвячено розробці методоло-
гії податкового стимулювання економічного зростання за допомогою опти-
мізації розподілу доданої вартості [12].

Д.В. Масловою запропоновано використовувати економічну модель за-
лежності податкового потенціалу від параметрів податкової системи, яка яв-
ляє собою багатовимірну поверхню, перетин якої з осями «податкова база» 
і «ефективна ставка податку» окрему криву Лаффера для окремого податку. 
На відміну від кривої Лаффера, що описує залежність ВВП від загального 
рівня сукупних податкових вирахувань, окремі криві Лаффера, на думку ав-
тора, дозволяють виділити роль кожного податку у стимулюванні або дести-
мулювання економічного зростання [12]. 

Застосування такого підходу для української економіки теж дозволило 
б виявити роль кожного окремого податку в економічному зростанні та дало 
б можливість розробити ефективні заходи у державній фінансовій політиці 
для запобігання збільшенню тіньової економіки та стимулювання економіч-
ного зростання. Проте, на наш погляд, проблема структури податкового тис-
ку цікава та важлива проблема, але не можна погодитися з тим, що рівень 
податкової ставки не має суттєвого впливу. 

Можна впевнено стверджувати, що надмірний рівень податкової ставки 
пригнічує підприємницьку ініціативу та викликає тінізацію економічної ді-
яльності і, у свою чергу, обмежує фінансову основу функціонування держа-
ви завдяки звуженню бази оподаткування, скороченню відповідних надхо-
джень. Важливим практичним завданням у цих умовах є визначення такого 
рівня оподаткування, за якого підприємці не зацікавлені у виведенні бізнесу 
в тіньовий сектор. Визначення цього рівня, на наш погляд, прямо пов’язано 
з рівнем нормального прибутку як підприємницького доходу, який утримує 
фірму в галузі. 

Розглянемо на мікроекономічному рівні поведінку фірми в галузі при 
підвищенні податкового тиску, наприклад, в умовах монополістичної кон-
куренції. На рис. 2 наведено ситуацію, у якій фірма отримує чистий прибу-
ток в умовах ринкового попиту, що задано кривою d. Податок на прибуток 
позначається на рівні АТС. У цьому випадку, рівень податку такий, що кри-
ва АТС перетинається кривою попиту, тобто чистий прибуток фірми буде 
дорівнювати площині прямокутника ABCD. 
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Припустимо, що ставка податку збільшена, тобто збільшується сам пода-
ток в абсолютному вираженні, що вплине на положення кривої середніх су-
купних витрат. Крива АТС переміститься у положення АТС1. Відповідно, змі-
нить положення й крива граничних витрат. Крім того, що це зменшить рівень 
чистого прибутку фірми, це також позначиться на рівноважному обсязі про-
дукції. Тобто якщо перейти на рівень агрегованих показників, то національна 
економіка за незмінного рівня цін на продукцію недоотримає обсяги реалізо-
ваної продукції у цій галузі, що у кінцевому рахунку призведе до недовироб-
ництва ВВП. Проте таке зменшення прибутку ще не є критичним для підпри-
ємців. Постає питання, де ця критична межа, за умови досягнення якої, фірми 
будуть вважати діяльність за таких умов оподаткування невигідною? 

На наш погляд, такою межею є досягнення кривою середніх сукупних 
витрат положення АТС2, у якому крива АТС торкається кривої попиту d 
(рис. 3). Це відповідає ситуації, коли фірма не отримує чистий прибуток, а 
отримує тільки нормальний прибуток. Підвищення податків більшою мірою 
призводить до ситуації, яка, з точки зору бухгалтерських результатів, все ще 
отримує прибуток, але реагує на такий рівень прибутку як на збитки. Най-
більш вірогідним варіантом поведінки фірми у такій ситуації буде намаган-
ня мінімізувати витрати за рахунок несплати податків, тобто перехід до ті-
ньового сектора. Але враховуючи теорію раціональних очікувань, такий пе-
рехід може відбутися ще раніше, до досягнення кривою середніх сукупних 
витрат положення АТС2. 

Далі розглянемо основні фактори тінізації економіки України. Офіційні 
джерела вказують на такі основні системні фактори значного рівня тінізації 
української економіки: несприятливі умови ведення бізнесу; низька ефек-
тивність інституційної підтримки розвитку економіки; високий рівень мо-
нополізації внутрішнього ринку; низька ефективність судової та правоохо-
ронної системи; високий рівень корупції; високий рівень порушень прав ін-
телектуальної власності [16].

Рис. 2. Зміна чистого прибутку фірми за умови підвищення податкового тиску
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З більшістю факторів можна погодитись. Проте не зовсім зрозуміло, 
що мається на увазі під інституційною підтримкою розвитку економіки і 
чому вона є фактором тонізації. Вважаємо, що доцільно сформулювати цей 
фактор як рівень розвитку державних інститутів. Поряд з цим не врахову-
ються такі фактори, як роль розвитку фінансового ринку та значна частка го-
тівкових розрахунків, які, за дослідженнями європейських вчених, є суттє-
вими факторами тінізації. 

Крім того, високий рівень монополізації ринку, за нашими міркуван-
нями, взагалі важко назвати фактором тінізації. Причина в тому, що вели-
ким підприємствам-монополістам досить важко обійти норми закону. Такі 
підприємства більш жорстко контролюються державними органами, ніж 
підприємства, які не підпадають під дію антимонопольного законодавства. 
Частка готівкових розрахунків підприємств-монополістів не більша порів-
няно з малими підприємствами. Тому ми вважаємо, що переведення бізнесу 
в тіньовий сектор є більш типовим явищем для невеликих підприємств, які, 
наприклад, підконтрольні монополісту. Але й у цьому випадку причиною ті-
нізації буде не рівень монополізації ринку, а інші фактори. 

Серед основних причин тінізації необхідно враховувати також фіскаль-
ний характер податкової політики та поширення неофіційного працевлашту-
вання.

Висновки. Таким чином, дослідження мотивів формування тіньового 
сектора, основних факторів тінізації економіки України, характеру та напря-
мів впливу тіньового сектора на економічне зростання дають підґрунтя для 
подальшого формування основних концептуальних засад державної полі-
тики України для зменшення тіньового сектора та сприяння економічному 
зростанню. Крім того, актуальною проблемою для подальших досліджень є 
аналіз неявного економічного зростання та розробка методики його враху-
вання у макроекономічній політиці. 

Рис. 3. Гранична ситуація підвищення податкового тиску
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УДК 339.9
Н.М. Далевська

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Розкрито теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політич-
ної економії, досліджено особливості вияву та ідентифікації адаптивних норм упрова-
дження міжнародної влади в межах світового політико-економічного простору, обґрун-
товано соціоінтеграційні тенденції світового економічного розвитку.
Ключові слова: міжнародна політична економія, міжнародна влада, світовий політико-
економічний простір, міжнародні відносини, світовий економічний розвиток.

Постановка проблеми. Зростання інтересу до міжнародної політичної 
економії (МПЕ) виявляє потребу пошуків якісно оновлених мотивацій люд-
ського життя. Зокрема необхідною є розробка відповідної стратегії з тактич-
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ними механізмами, які були б спрямовані на створення сприятливих перед-
умов впливу соціальних факторів на світовий економічний розвиток, поси-
лення ключових функціональних складових міжнародної соціальної безпеки 
на базі мереж світового соціального капіталу, соціально-економічних важе-
лів регулювання трудових прав і соціальних гарантій людини в межах світо-
вого політико-економічного простору. Це детермінує виникнення цілої низ-
ки методологічних питань у розвитку сучасної МПЕ, особливо про перспек-
тиви соціального розвитку людини за умов глобальної економічної конку-
ренції, визнання складності структурних розколів у соціальних можливос-
тях, формування нового міжнародного економічного порядку тощо. 

Особливо важливим є усвідомлення усієї складності діалектичного 
взаємозв’язку продуктивних сил і міжнародних відносин, принципів загаль-
ноцивілізаційних трансформацій і відповідного оновлення методологічних 
основ МПЕ щодо розвитку світового господарства як багатополюсної систе-
ми у хвилі «інформаційного суспільства», надбання органічної функціональ-
ної диференціації сфер діяльності акторів світового політико-економічного 
простору.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Серед класиків 
економічної думки найбільший внесок в осмислення проблем МПЕ зро-
били М. Алле, Л. Брентано, М. Вебер, Т. Веблен, Ф. Енгельс, Р. Коммонс, 
Дж.М. Кейнс, М. Кондратьєв, К. Маркс, А. Маршалл, Дж.С. Мілль, В. Паре-
то, С. Подолинський, К. Поланьї, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Я. Тін-
берген, А. Тойнбі, Ю. Хабермас, Т. де Шарден, Й. Шумпетер та ін.

Дослідженню категорійно-поняттєвих утворень сучасної МПЕ приділя-
ють увагу С. Амін, Дж. Аррігі, В. Базилевич, О. Білорус, У. Бек, В. Будкін, 
О. Бузгалін, І. Валлерстайн, А. Гальчинський, А. Гриценко, Е. Девіс, В. Де-
ментьєв, М. Кастельс, Г. Колодко, В. Корнівська, О. Корнійчук, Р. Нуреєв, 
Ю. Пахомов, М. Портер, А. Пороховський, Р. Робертсон, Д. Сакс, В. Сіден-
ко, Дж. Стігліц, В. Тарасевич, Е. Тоффлер, Ф. Утар, Г. Филюк, А. Філіпен-
ко та ін.

Дослідження, що проводяться у площині пошуку особливостей розвит-
ку сучасної МПЕ, зосереджені переважно на трьох основних моментах. 

По-перше, це визначення міждисциплінарного характеру МПЕ. Зараз 
спостерігається міждисциплінарний аналіз парадигмальних зрушень як у 
розумінні першоджерел, структури та ієрархії факторів світового економіч-
ного розвитку, так і у формуванні соціальних стандартів раціоналізації бо-
ротьби за владу на світовій арені. 

По-друге, це вивчення закономірностей сучасного капіталізму як сис-
теми накопичення багатства у світовому масштабі з погляду відтворення за-
гального нагромадження капіталу, інституціональної ефективності міжна-
родних інститутів включно з формами регулювання відносин між капіта-
лом та працею. У світлі сучасних теоретичних уявлень МПЕ розкриває зако-
ни розвитку світового господарства з урахуванням метасистемної специфіки 
цивілізаційних трансформацій. Проблема формування нової парадигми су-
часної МПЕ знаходиться саме в цій площині.

І, по-третє, це визначення глобальної соціальності в контексті співро-
бітництва і протиборства акторів міжнародних відносин крізь призму ін-
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формаційних потоків, побудованих за принципом зворотного зв’язку і ме-
режі цілеспрямованих комунікативних механізмів, що відтворюють можли-
вість досягнення глобальної рівноваги. Саме тому для забезпечення свого 
лідерства провідні світові держави активно використовують інформаційно-
комунікаційні технології. При цьому проблеми використання інформаційно-
комунікаційних технологій відображаються у всіх конфліктних ситуаці-
ях сучасного вирішення прав суб’єктів на результати інтелектуальної влас-
ності і стосуються питань владного впливу акторів міжнародних відносин в 
межах світового політико-економічного простору.

Вочевидь, зростаюча концептуалізація цих позицій визначена логікою 
сучасних суспільних трансформацій, які несуть на собі ознаки міжсистемних 
перетворень функціональної структури світового політико-економічного 
простору.

Метою роботи є розкриття теоретико-методологічних засад розвитку 
сучасної МПЕ, дослідження особливостей вияву та ідентифікації адаптив-
них норм упровадження міжнародної влади в межах світового політико-
економічного простору, обґрунтування соціоінтеграційних тенденцій світо-
вого економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Зростаюча актуалізація МПЕ визначе-
на логікою кардинальних змін у нових процесах структурування світового 
господарства. За багатьма ознаками глобалізація як стан фундаментально-
го зсуву структурних форм розвитку світового господарства наближається 
до фази глибокого інституційного переформатування системи нагромаджен-
ня капіталу. Про це свідчать не лише дефіцит продовольства, води й енерго-
ресурсів, а і дефіцит глобальних правил і норм, довіри, конфлікти на транс-
національному і міждержавному рівнях з приводу умов торгівлі, руху капі-
талу, обмінних курсів, які розгортаються на тлі широкого спектра кризових 
явищ. Порушується традиційне розмежування повноважень і відповідаль-
ності різних за сферою функціонування інституцій, дедалі частіше виника-
ють зони перехрещення або, навпаки, мертві зони, не охоплені чіткими пра-
вилами і заборонами [1, с. 52].

За Е. Ласло, соціальні, економічні і політичні системи сучасності склад-
ні та нестабільні і шляхи їх розвитку мають рано чи пізно біфуркувати [2]. 
Під біфуркацією Е. Ласло розуміє певну фундаментальну характеристику в 
поведінці складних систем, що зазнають високого ступеня тиску та напру-
ження. Як наслідок, системи переходять від динамічного режиму одного на-
бору аттракторів, звичайно більш стійких і простих, до динамічного режиму 
набору більш складних і «хаотичних» аттракторів.

Під атрактором (від лат. attractio – тяжіння) розуміється, як правило, ді-
яльність, що спрямовує розвиток системи певною траєкторією «тимчасової 
послідовності» у фазовому просторі. Водночас аттрактори не є силами в кла-
сичному значенні цього слова, тому що їхній вплив поширюється на систе-
му в цілому, і цей вплив, який змінює динамічні якості системи, поширю-
ється за межі конкретного положення вказаної системи. При виході систе-
ми за межі певних порогових величин, вона з одного набору аттракторів пе-
реключається на інший, тобто входить у новий динамічний режим. У точ-



94

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

ці переходу від одного динамічного режиму на інший відбувається біфурка-
ція [3, с. 12].

Причин переходу до такого порогового, а потім і нестабільного, хаотич-
ного стану може бути декілька: по-перше, це вплив недостатньо засвоєних 
або невдало застосовуваних технічних нововведень, які Е. Ласло називає 
Т-біфуркаціями; по-друге, їх можуть спровокувати внутрішні та зов нішні 
соціальні конфлікти (війна, завоювання, революції, кланові та етнічні колі-
зії) – це С-біфуркації, по-третє, явища нестабільності можуть викликати різ-
кий занепад соціально-економічного порядку під впливом зростаючої кризи, 
що призводить до Е-біфуркації.

Якщо протиріччя між різними фрагментами соціальної системі своєчас-
но не регулюються, а продовжують поглиблюватися, то її структури підхо-
дять до біфуркаційного періоду, у якому малі збурене можуть різко зростати 
завдяки нелінійному позитивному зворотному зв’язку. Під впливом цього 
зв’язку флуктуації починають надшвидко розвиватися в режимі загострен-
ня, і система досягає точки біфуркації, у якій ентропія (рівень конфліктнос-
ті) досягає порогового рівня, що призводить до руйнування старої системи, 
створює багатоваріантну можливість її переходу до нового стану. Такі пере-
ходи, як відзначає Е. Ласло [3, с. 17], можуть бути м’якими, якщо перехід є 
результатом зростання аттрактного напруження; «вибуховими», якщо сис-
тема вихоплюється з одного режиму і вводиться в інший. 

Отже, як суспільний лад (стабілізаційний фактор), так і конфлікт (диси-
пативний фактор), є невід’ємними складовими соціально-інституційних 
тенденцій світового економічного розвитку. І якщо в добіфуркаційний пері-
од соціальна ентропія, у зв’язку з домінуванням тенденцій функціональної 
рівноваги у світовій економічній системі, присутня в безпечній для існуючо-
го порядку формі, то в біфуркаційний період вона досягає порогового рівня 
і шляхом деструктивних конфліктів руйнує застарілі інституційні структу-
ри міжнародної влади. За цих умов ідеться не лише про оновлення концеп-
тології МПЕ, методологічної конструкції, понятійного апарату, а й існуючо-
го потенціалу методів дослідження.

Між тим, вироблення правильного методу пізнання розцінювалось 
Г. Гегелем як найважливіше завдання. В методі він убачав усвідомлення 
форми внутрішнього саморуху змісту науки. Це означало, зокрема, що ме-
тод пізнання виростає із самої історії пізнання, діалектично конституюється 
в систему через заперечення заперечень і, отже, утворює своєрідну спіраль 
розвитку. Йдеться про таку взаємодію суб’єкта і об’єкта в процесі пізнан-
ня, коли суб’єкт під впливом об’єкта і здобутого про нього знання сам змі-
нюється, що, у свою чергу,  змінює предмет подальшого пізнання [4, с. 262]. 

Адже важливою тенденцією розвитку світу кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
є наростаючі інтеграційні процеси. Зокрема соціальні суб’єкти, як правило, 
мають можливість підтримувати стабільність системи шляхом безперервної 
модернізації політичної, економічної та інших структур суспільства, не до-
пускаючи розбалансування темпів їх розвитку і виникнення між ними гли-
боких протиріч, що дозволяє підтримувати рівень ентропії (конфліктності) у 
допустимих межах і уникати біфуркаційного вибуху [5, с. 214].

У той же час розвиток країн і підйом їхніх економік, як правило, здій-
снюється з опорою на визначені «точки розвитку»: кластери, опорні регіони, 
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провідні концерни, промислові групи тощо. Вони створюють «ланцюгову ре-
акцію» та «витягають» інших [6, с. 33]. Закономірно, що науково-технічний 
прогрес у розвинутих країнах й вибудувана ними згідно зі своїми інтере-
сами світова фінансова система зумовили нову хвилю змін у міжнародно-
му поділі праці. Розвинуті країни, взявши на себе інноваційно-комерційні 
та фінансові функції створення нового продукту, менш розвиненим зали-
шили функції безпосереднього виробництва. Цим пояснюється динамічне 
зростання сфери послуг (в основному фінансових, науково-дослідних, кон-
салтингових, маркетингових, освітніх) у розвинутих країнах і не менш дина-
мічне зростання виробництва в країнах, що розвиваються.

До цього варто додати, що перенесення промислового виробництва з 
розвинутих країн у менш розвинуті значною мірою зумовлено також ціле-
спрямованою політикою урядів країн Заходу щодо вибудовування світової 
фінансової системи згідно зі своїми інтересами і закріплення домінування 
як світових валют долара та євро. Маючи виключне право на емісію світової 
валюти, розвинуті країни віддали перевагу випереджаючому нарощуванню 
своєї фінансової потужності, а не зміцненню індустріальної бази та випус-
ку реальних товарів. Така політика дозволяла підтримувати зростання еко-
номік та покривати споживчий попит у країнах Заходу за рахунок зростання 
товарного імпорту з країн, що розвиваються, куди були перенесені промис-
лові потужності [7, с. 19].

Проте виключно з промисловою діяльністю слід пов’язувати різке по-
гіршення екологічної ситуації на планеті, негативні зміни клімату, глобальне 
потепління й опустелення, скорочення біорозмаїття, зростання природних 
катаклізмів і техногенних катастроф, забруднення навколишнього природ-
ного середовища, водоймищ та повітря шкідливими промисловими відхода-
ми та викидами, що зрештою обертається проти самої людини, її здоров’я й 
життя [8, с. 9–10]. Варто враховувати, що у глобальному масштабі 40% зем-
лі деградує через ерозію ґрунту, зниження його родючості й виснаження. 
Продуктивність землі зменшується, що приводить до втрати 50% урожаю. 
Посушливим землям, на яких проживає третина населення світу, загрожує 
опустелення. Негативні екологічні фактори можуть стати в майбутньому де-
сятилітті причиною зростання на 30–50% світових цін на продовольство, що 
різко погіршить становище найбідніших домогосподарств [9, с. 4]. 

Отже, екологічні протиріччя набувають ознак системної кризи сучасної 
цивілізації. Основне економічне протиріччя, яке лежить в основі екологічно-
го конфлікту, на думку В. Сабадаша, виявляється в тому, що глобальна війна 
за найдорожчий на сьогодні ресурс – природний – ведеться найдешевшим 
фінансово-економічним ресурсом – грошима. З точки зору приваб ливості 
для інвестора дешеві грошові ресурси доцільно інвестувати в дорогі при-
родні ресурси – землю, нафту, газ, руду, чисте повітря, воду. На сьогодні та 
в найближчій перспективі саме природні активи є і будуть досить прибутко-
вими. Така технологія інвестування тільки поглиблює економіко-екологічні 
протиріччя, провокуючи нові екологічні конфлікти [10, с. 6].

Поряд із цим необхідно відзначити, що державний борг у країнах з роз-
винутою економікою досяг найвищого рівня із часу Другої світової війни. В 
Японії, США, Великій Британії, Швеції, Угорщині, Латвії, Данії, Греції, Ні-
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меччині, Італії, Іспанії державний борг перевищує 100% ВВП [11]. Низькі 
темпи економічного зростання, стійкий дефіцит бюджету й високі майбут-
ні зобов’язання, які обумовлені зростаючими видатками, що пов’язані зі ста-
рінням населення й слабкістю фінансового сектора, викликали помітне по-
силення стурбованості стабільністю державних фінансів. Ця стурбованість 
знайшла відображення в зниженні рейтингів і більш високій вартості запо-
зичення для суверенних органів, особливо в деяких європейських країнах 
[12]. Між тим, останнім часом з’явилися додаткові інструменти управління 
ними та їх хеджування (наприклад, сек’юритизація і кредитні свопи). Однак 
навіть враховуючи це, сьогодні не розроблено досить чітких механізмів зни-
ження і повернення цих боргів [13, с. 36]. У зв’язку з цим важливим кроком 
у напрямі мінімізації негативних ефектів від глобалізації, що посилюються 
останнім часом, слід вважати також розробку «Нового покоління» інвести-
ційних пріоритетів і заходів, покликаних узгодити інвестиційну політику з 
потребами сталого розвитку. Центральне місце у межах нових інвестицій-
них принципів належить проблемам економічного зростання і сталого роз-
витку, соціально і екологічно етичній поведінки компаній у процесі інвесту-
вання, корпоративної соціальної відповідальності [14, с. 8].

Отже, людська діяльність виступає як породжуюча сила, що функці-
онує на природній основі і водночас як природна та соціальна активність. 
Ця подвійність людської діяльності, яка була зафіксована І. Кантом у про-
тиставленні світової необхідності і людської моральності [15, с. 87], обома 
своїми компонентами включається в адаптивні норми упровадження міжна-
родної влади в межах світового політико-економічного простору. Важливе 
місце серед них займають три типи регуляційного механізму: 1) перетворен-
ня потреб на вимоги; 2) скорочення вимог шляхом комбінації, модифікації 
й обмеження; 3) перетворення вимог на рішення [16, с. 76]. Тому, перш ніж 
прийти до рівноважного стану, кожна підсистема суспільства або її окремий 
елемент структурно перебудовується, обираючи оптимальний для певного 
моменту режим діяльності.

Утім у суто методологічному контексті логіка соціалізації і логіка ци-
вілізаційного процесу за своїм змістом виявляються однопорядковими. За 
Г. Гегелем, «не держава визначає моральнісний світ індивіда, а моральний 
світ індивідів, дух їхніх переконань та їхньої сумлінності визначає формоут-
ворення держави... З цієї точки зору, державні встановлення і закони й навіть 
за найістиннішого їхнього змісту зазнають краху при зіткненні із сумлінням, 
дух якого відрізняється від цих законів та їх не санкціонує» [17, с. 339]. Ви-
діляючи цю проблему, А. Гальчинський звертає увагу на імплементацію в 
систему економічного процесу не лише традиційних результатів репродук-
тивної праці людини, а й усього спектра цінностей її креативної, новотвор-
чої за своїм змістом діяльності. Йдеться про трирівневе цільове призначен-
ня останньої, її реалізацію як процесів: а) олюднення природи; б) конструю-
вання суспільства; в) формування багатства особистості [18, c. 12, 15]. Адже, 
на переконання А. Гриценко, існуючі моделі не описують таку ситуацію, а 
економіка поступово наближається саме до такого стану [19, с. 125–126]. За-
значимо, що ці процеси пов’язані з такими соціоінституційними тенденція-
ми світового економічного розвитку, як: 
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– міжнародне нормування суспільних і громадських відносин, що спри-
яє інституційному забезпеченню сталого розвитку світової економіки;

– владна природа вирішення конфліктних ситуацій між акторами між-
народних відносин;

– віддавання переваги концепції сталого розвитку у структуруванні 
інтеграційних інтересів акторів міжнародних відносин в межах світового 
політико-економічного простору;

– використання когнітивного підходу до осмислення легітимаційних 
механізмів міжнародної влади;

– формування цінносно-нормативних критеріїв легітимності міжнарод-
них економічних організацій, спрямованих на вирішення проблем функ-
ціональної залежності економічних, соціальних і екологічних інтересів 
суб’єктів світової системи господарства;

– глобалізація соціальної інфраструктури світового політико-
економічного простору;

– зміцнення системи міжнародної соціальної безпеки з використанням 
інструментів соціальної політики в процесах міжнародного співробітництва 
тощо.

Відтак, розмаїття соціоінституційних тенденцій світового економічно-
го розвитку супроводжується формуванням відповідної системи цінностей 
та інтересів акторів міжнародних відносин. Змістовно ці тенденції супрово-
джуються формуванням певних засобів легітимації інституцій міжнародної 
влади, які забезпечують легітимність багатостороннього міжнародного еко-
номічного порядку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. За таких 
умов дослідна проблема кардинальних змін теоретико-методологічних за-
сад розвитку сучасної МПЕ позначається соціоінституційними тенденція-
ми світового економічного розвитку. Власне тому теоретико-методологічні 
засади сучасної МПЕ мають ґрунтуватися на аналізі системно-структурних 
трансформацій у відтворенні міжнародних відносин, визначенні ефектив-
ності функціонування світового господарства як багатокомпонентної харак-
теристики світового політико-економічного простору, розробці антикризо-
вих заходів випереджального характеру, соціальної легітимації міжнародної 
влади, за якою системоутворюючим принципом відтворення міжнародних 
економічних відносин є розвиток особистості.

Водночас окреслене коло теоретико-методологічних засад розвитку су-
часної МПЕ невичерпане, позаяк за його межами залишилися такі важливі 
аспекти глобалізаційних процесів, як світовий інституційний розвиток, фор-
мування домінуючих мотивацій суб’єктів міжнародних економічних відно-
син, трансформація міжнародного інституційного порядку, що є перспек-
тивним предметом для подальших наукових розробок.
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Раскрыты теоретико-методологические принципы развития современной меж-
дународной политической экономии, исследованы особенности проявления и иден-
тификации адаптивных норм, присущих международной власти в пределах мирового 
политико-экономического пространства, обоснованы социоинтеграционные тенденций 
мирового экономического развития.
Ключевые слова: международная политическая экономия, международная власть, ми-
ровое политико-экономическое пространство, международные отношения, мировое 
экономическое развитие.

The article describes the theoretical and methodological principles for development 
of modern IPE, to study the peculiarities for manifestation and identification of adaptive 
norms, inherent to the international power within the world political and economical space, to 
substantiate social integration tendencies in the world economical development.
Key words: international political economy, international power, world political economical 
space, international relations, world economical development.
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УДК 621.001.76
А.Г. Жукова

ТЕЗАУРУС ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано тезаурус  інноваційного потенціалу машинобудівного підприєм-
ства з метою конкретизації цього поняття, його наповнення і складових для узагальнен-
ня інформації і підходів стосовно об’єкта дослідження. Складено морфологічну карту 
аналізу поняття інноваційного потенціалу для обґрунтування авторського підходу до 
визначення цієї категорії.
Ключові слова: тезаурус, інноваційний потенціал, складові, морфологічна карта.

Вступ. Характер розвитку вітчизняних підприємств підтверджує той 
факт, що забезпечення ефективності їх функціонування та підвищення кон-
курентоспроможності можливе за рахунок інноваційної діяльності. Одним 
з напрямів стимулювання такої діяльності є наявність інноваційного потен-
ціалу. У цьому плані слід виділити очевидну проблему переходу до іннова-
ційного розвитку, яка полягає у відсутності єдиного розуміння понять, що 
розкривають інноваційний потенціал як категорію. Це призводить до труд-
нощів у визначенні тенденцій, закономірностей та шляхів, що забезпечують 
перехід до інноваційного розвитку, оцінки обсягів необхідних ресурсів та 
розробки бізнес-процесів інноваційної діяльності. Організація процесів за-
лежить від якості управління, а тому кваліфікація менеджера стає найбільш 
важливим фактором ефективності і базується на рівні володіння інструмен-
том управління, яке розпочинається з уточнення відповідних категорій. Сис-
тематизація понять, визначень і термінів щодо інноваційного потенціалу до-
зволяє дійти єдиного бачення розвитку проблеми інноваційного розвитку 
підприємства.

© А.Г. Жукова, 2013
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Питання інноваційного потенціалу, його складові та проблему фор-
мування розглядали А.О. Алетдінова, Я.Р. Біленська та М.К. Бондарчук, 
Г.Я. Гольдштейн, А.В. Гриньов, В.І. Громека, А.В. Дзюбіна, Е.Д. Дмитренко 
та Н.В. Дробуш, В.І. Захарченко, В.С. Звєрєв, С.Д. Ільєнкова, С.М. Ілляшен-
ко, Д.І. Кокурін, Є.В. Колєсніков, Л.А. Лисенко, В.Г. Матвєйкін, В.А. Пав-
лова, В.М. Чубай [1–17]. Проте різноманіття авторських підходів не дозво-
ляє виділити універсальне формалізоване визначення.

Метою статті є узагальнення підходів до визначення поняття іннова-
ційного потенціалу та конкретизації його тезаурусу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Етимологічне досліджен-
ня сутності інноваційного потенціалу дозволило дійти висновку, що за знач-
ної кількості визначень досі не сформовано єдиного підходу до наповнення 
цього поняття та його складових.

Найбільш часто інноваційний потенціал ототожнюється з науково-
технічним потенціалом. Зокрема В.І. Захарченко розглядає інноваційний по-
тенціал як «накопичену певну кількість інформації про результати науково-
технічних робіт, винаходів, проектно-конструкторських розробок, зразків 
нової техніки і продукції» або тлумачить як «систему факторів і умов, необ-
хідних для здійснення інноваційного процесу» [1]. С.Д. Ільєнкова визначає 
інноваційний потенціал як здатність різних галузей виробляти наукомістку 
продукцію, що відповідає вимогам світового ринку (тобто конкурентоспро-
можну на світовому ринку) [2]. У цьому визначенні прослідковується від-
несення інноваційного потенціалу до конкретного рівня, що звужує сферу 
його застосування, але в цьому випадку організаційні інновації та інновації-
послуги залишаються поза полем розгляду діяльності підприємства. Д.І. Ко-
курін стверджує що «інноваційний потенціал містить невикористані, прихо-
вані можливості накопичених ресурсів, які можуть бути приведені в дію для 
досягнення цілей економічних суб’єктів» [3], що не завжди можна віднести 
до конкретного підприємства.

Аналіз думок різних авторів дозволив дійти висновку, що:
– термінологія перебуває у стані становлення та розвитку;
– залежно від об’єкта дослідження поняття «інноваційний потенціал» 

наповнюється по-різному та має різне тлумачення; 
– для машинобудівних підприємств як суб’єктів управління, що є склад-

ними, динамічними, виробничими, соціально-економічними, технічними й 
організаційними багатоелементними утвореннями, більшістю авторів не ви-
діляються специфічні риси інноваційного потенціалу;

– підприємство машинобудування характеризується великою кількістю 
різноманітних зв’язків між його складовими, що ускладнює процес дослі-
дження.

Узагальнюючи підходи до визначення сутності інноваційного потенці-
алу, слід конкретизувати розуміння цієї категорії. На наш погляд, іннова-
ційний потенціал – це один з видів загального потенціалу підприємства, що 
включає наявні ресурси та потенційні можливості підприємства, спрямова-
ні на створення інновацій різних типів для отримання очікуваних результа-
тів діяльності.
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Для поглибленої характеристики доцільно розглянути його складові. 
У табл. 1 наведено визначення різних науковців стосовно характеристики і 
кількості складових інноваційного потенціалу.

Таблиця 1
Основні підходи до визначення складових інноваційного потенціалу

№
з/п Джерело Складові інноваційного потенціалу

1 А.О. Алетдинова [4]
Фінансова, організаційна, наукова, техніко-технологічна, 
кадрова, інформаційно-коммунікаційна складові та 
інноваційний клімат

2 Я.Р. Біленська, 
М.К. Бондарчук [5]

Внутрішня (інтелектуальна, фінансова, виробнича) та 
зовнішня (ринкова), інформаційно-інтерфейсна

3 Г.Я. Гольдштейн [6] НДДКР, маркетинг, виробництво, управління

4 А.В. Гриньов [7] Кадрова, матеріально-технічна, інформаційно-методологічна 
та організаційно-управлінська

5 В.І. Громека [8] Наукова, освітня, управлінська, технічна

6 А.В. Дзюбіна [9] Кадрова, маркетингова, наукова, виробничо-технологічна, 
фінансова, інформаційна та матеріально-технічна

7 Е.Д. Дмитренко
та Н.В. Дробуш [10] Інформаційна, кадрова, технологічна, науково-дослідна

8
В.С. Звєрєв,
Г.А. Унтура,
В.І. Федосєєв [11]

Функціональна (науково-технічна, виробнича, 
маркетингова); ресурсна; системна; проектно-організаційна

9 С.Д. Ільєнкова [2] Науково-дослідна, проектно-конструкторська, технологічна, 
виробнича, комерційна

10 С.М. Ілляшенко [12] Науково-технічна інформація, управління і кадри
11 Д.І. Кокурін [3] Ресурсна, внутрішня і результативна

12 Є.В. Колєсніков [13] Фінансова, матеріально-технічна, трудова, організаційна, 
ринкова

13 Л.А. Лисенко [14] Науково-технологічна, виробнича, економічна, 
природоохоронна та соціально-психологічна

14
В.Г. Матвєйкін, 
С.І. Дворецький, 
Л.В. Минько та ін. [15]

Ресурсна (матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, 
людські та інші ресурси), внутрішня (сприяє залученню 
ресурсів для створення і поширення інновацій), 
результативна

15 В.М. Чубай [16] Кадрова, науково-дослідницька, фінансово-економічна, 
матеріально-технічна та організаційно-управлінська

Отже, поважаючи право на авторське трактування, найбільш близьким 
до нашого погляду є такі складові інноваційного потенціалу [17]: науково-
технічної, кадрової, виробничої технологічної, фінансової та інших, що ви-
значають потенційну можливість підприємства здійснювати інноваційний 
розвиток.

Для визначення власного підходу до обґрунтування складових нами 
проаналізовано визначення різних авторів за кількістю та відносною часто-
тою згадувань. При цьому було враховано таке: 

– маркетингову та ринкову складові об’єднано в одну «маркетингова 
(ринкова) складова». Це пояснюється тим, що більшість авторів у це понят-
тя вкладають зміст конкурентного становища підприємства на ринку;
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– поняття виробничої, матеріально-технічної, виробничо-технічної 
та виробничої складових тотожні за змістом, а тому вважаємо, доцільним 
об’єднати їх в одне – виробничу складову;

– інтелектуальну складову потенціалу розглянуто як спроможність ге-
нерації і сприйняття задумів новацій і доведення їх до рівня нових техноло-
гічних, організаційних і управлінських рішень;

– наукова складова потенціалу відображає можливість проведення 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метою накопичен-
ня нових знань, а також спроможність впровадження результатів цих дослі-
джень у виробництво інноваційної продукції.

– фінансова (або фінансово-економічна) складова потенціалу розумі-
ється як ефективне управління фінансами підприємства з метою забезпечен-
ня стійкої інноваційної діяльності на всіх етапах інноваційного циклу, кре-
дитоспроможності та достатньої інвестиційної привабливості.

– організаційну, управлінську складові ми поєднали у єдину 
організаційно-управлінську складову, оскількит більшість авторів трактує 
ці складові як фактори, що характеризують якість управління інноваціями.

Результати досліджень наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Кількість та відносна частота згадувань складових
інноваційного потенціалу, %

Отже, слід конкретизувати, що дослідники інноваційного потенціалу як 
складові виділяють: матеріально-технічну (13 згадувань з 15, або 20,31% від 
усієї кількості згадувань), наукову (відповідно, 13, або 20,31), кадрову (від-
повідно, 8, або 12,50), організаційно-управлінську (відповідно, 8, або 12,50), 
інформаційну (відповідно, 7, або 10,94), фінансову (відповідно, 7, або 10,94), 
маркетингову, або ринкову (відповідно, 5 згадувань, або 7,81%). Інші скла-
дові займають разом менше 5% при трьох згадуваннях.
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На підставі наведеної вище інформації та ресурсно-орієнтованого під-
ходу за допомогою методу морфологічного аналізу визначено складові інно-
ваційного потенціалу, що у подальшому будуть використані для авторсько-
го дослідження (рис. 2).

Рис. 2. Морфлологічна карта аналізу поняття «інноваційний потенціал»
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У нашому дослідженні ми пропонуємо у структурі інноваційного по-
тенціалу підприємства, як і більшість авторів, враховувати ресурсну скла-
дову, але вважаємо, що цього недостатньо. На нашу думку, наявність тільки 
ресурсів є необхідною, але не достатньою умовою розвитку інноваційного 
потенціалу, тому потрібно враховувати організаційну, тобто управлінську 
складову. Поєднання ресурсів з ефективним управлінням (інноваційний ме-
неджмент) дозволить підприємству сформувати конкурентоспроможний рі-
вень його інноваційного потенціалу.

Отже, виходячи з рис. 2, слід констатувати, що нами виділяються  як 
основні складові такі: виробнича, фінансова, кадрова, маркетингова (ринко-
ва), інформаційна, наукова, організаційно-управлінська.

Висновки. З метою уточнення категоріального апарату поняття інно-
ваційного потенціалу, його складових на основі поєднання різних визна-
чень, у тому числі з урахуванням морфологічного аналізу, сформовано ав-
торський тезаурус досліджуваної категорії. Упорядкування поняття інно-
ваційного потенціалу дозволяє визначити напрями його удосконалення че-
рез оцінку і формування. Встановлено, що найбільш оптимальним підхо-
дом до визначення сутності інноваційного потенціалу та його складових є 
ресурсно-орієнтований підхід. До складових інноваційного потенціалу, що 
у подальшому є основою для дослідження, віднесено виробничу, фінансову, 
кадрову, маркетингову (ринкову), інформаційну, наукову та організаційно-
управлінську складові.
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Предложено тезаурус инновационного потенциала машиностроительного пред-
приятия с целью конкретизации понятия, его наполнения и составляющих для обобще-
ния информации и подходов относительно объекта исследования. Составлено морфо-
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ского подхода к определению категории.
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The thesaurus of innovative potential of machine-building enterprise has been suggested 
in order to specify the concept of innovative potential, its content and components to 
summarize information and approaches to the object of the research. The morphological map 
of the analysis of innovative potential concept has been made up to substantiate the author’s 
approach to the definition of the concept in question.
Key words: thesaurus, innovative potential, components, morphological map.
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УДК 338.48:658.8
Г.А. Заячковська

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ 
МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: 

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД
Визначено тенденції розвитку маркетингу українських підприємств на світовому 

туристичному ринку. Викладено інтердисциплінарний підхід до формування сучасної 
концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг, що базується на використанні 
різних видів маркетингу, які є його методологічною основою.
Ключові слова: маркетинг міжнародних туристичних послуг, традиційний маркетинг, 
маркетинг послуг, міжнародний маркетинг, міжкультурний маркетинг, маркетинг 
туризму, холістичний маркетинг.

Вступ. Початок третього тисячоліття ознаменувався динамічним роз-
витком міжнародного туризму, який є соціокультурним явищем глобально-
го характеру. Зростання в’їзного туризму у світі, його економічна, політична 
та соціальна значущість у житті сучасного суспільства визнані урядами біль-
шості країн світу. Активний туристичний обмін дедалі більше розглядаєть-
ся як важлива складова перш за все соціально-економічних і культурних інте-
граційних процесів. Дотепер у науковому співтоваристві домінує вузьке трак-
тування маркетингу туризму, що зводить його зміст до виробництва і просу-
вання туристичних продуктів. Обґрунтування сучасної концепції маркетингу 
міжнародних туристичних послуг, яка б пояснювала сучасний стан розвитку 
економічних сил на національному ринку під впливом глобалізації, висвітлю-
вала економічні інтереси суб’єктів ринку та можливості їх задоволення марке-
тинговими засобами є актуальним в аспекті державної політики України. Це 
дасть можливість визначити особливості і перспективи розвитку національ-
ного туристичного ринку, спрогнозувати можливості посилення позицій ві-
тчизняних туристичних підприємств на світовому ринку та покращити кон-
курентоспроможність національного туристичного продукту.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню різних аспектів марке-
тингу туризму присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема 
Є. Альткорна [1], В. Фрайєра [2], К. Каспара [3], Ф. Котлера [4], Е. Крайль-
кампа [5], Й. Кріппендорфа [6], В. Міддлетона [7], П. Рота і А. Шрандта [8], 
Е. Зайтца та Й. Вольфа [9], Г. Папіряна [10], Л. Шульгіної [11] та ін. Біль-
шість фахівців розглядають сутність, особливості, методи і механізми мар-
кетингової діяльності підприємств у сфері туризму. При цьому у вітчизня-
ній літературі майже відсутні дослідження з проблематики формування тео-
ретичних засад маркетингової діяльності туристичних підприємств та орга-
нізацій на світовому ринку у сфері в’їзного туризму. 

Постановка завдання. Метою написання статті є обґрунтування ін-
тердисциплінарного підходу до формування сучасної концепції маркетингу 
міжнародних туристичних послуг.

Викладення матеріалу та результатів дослідження. Сьогодні у мар-
кетингу вітчизняних підприємств на ринку міжнародних туристичних по-
слуг слід виділити ряд тенденцій.

© Г.А. Заячковська, 2013
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1. Практичне використання традиційних і прагматичних підходів до 
маркетингу. Практика на ринку міжнародних туристичних послуг позна-
чається переважно прагматичними підходами, а також частковим перене-
сенням теорії традиційного споживчого маркетингу на туризм. Тому під 
інструмен тами маркетингу найчастіше розуміють рекламу, виготовлення 
проспектів і буклетів, участь у міжнародних туристичних виставках. Рідко 
застосовуються стратегічні і концептуальні підходи маркетингу в управлін-
ні туристичними підприємствами, які здійснюють діяльність на зарубіжних 
ринках.

2. Перенесення теорії загального маркетингу на туризм та її застосу-
вання. Туристичні послуги «продукуються» індустрією туризму і реалізу-
ються аналогічно до споживчих товарів. Маркетинг туризму переважно роз-
глядається як складова загальної теорії маркетингу, хоча існують вагомі 
особ ливості його застосування, які можуть призвести до принципової зміни 
поглядів чи формування самостійного підходу до маркетингу міжнародних 
туристичних послуг. Втім за останнє десятиліття було розвинуто деякі стра-
тегічні та концептуальні положення маркетингу туризму, а також поглибле-
но використання інструментів маркетингу. 

3. З’ясування особливостей маркетингу туризму та їх розвиток. Остан-
нім часом спостерігається інтенсивний розвиток таких характеристик мар-
кетингових послуг, як якість сервісу та орієнтація на процес їх надання, що 
були перенесені на туризм з маркетингу послуг. 

З огляду на вищенаведене, можна знайти відправні точки для розвитку 
сучасної концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг. При цьо-
му необхідно взяти до уваги такі аспекти:

– туризм більше, ніж інші галузі народного господарства, підлягає впли-
ву неекономічних факторів: соціальних, культурних, екологічних, етнічних 
та нормативних;

– маркетинг міжнародних туристичних послуг охоплює традиційний 
маркетинг на мікрорівні та маркетинг на макрорівні. Хоча останнім часом 
окремо розвиваються маркетинг туристичних підприємств і маркетинг дес-
тинацій, вони є взаємопов’язаними, оскільки їх об’єднують спільні методи 
ведення маркетингової діяльності;

– специфічний характер туристичних послуг та їх виробництва, особли-
во домінування послуг і спільне виробництво туристичного продукту різни-
ми підприємствами, що вимагає широкого використання теорії маркетингу 
послуг у маркетингу міжнародних туристичних послуг;

– маркетинг міжнародних туристичних послуг пов’язаний з міжнарод-
ним маркетингом, оскільки останній визначає вихід національних туристич-
них підприємств на світовий туристичний ринок;

– культурні виміри відіграють все важливішу роль у маркетингу міжна-
родних туристичних послуг, насамперед це стосується питань інновацій ту-
ристичного продукту та взаємовідносин із споживачами.

Маркетингова діяльність туристичних підприємств є системним яви-
щем, яке базується на використанні теорії і практики різних видів марке-
тингу. На формування сучасної концепції маркетингу міжнародних турис-
тичних послуг впливають теоретичні базові дисципліни, які є його мето-
дологічною основою: маркетинг, маркетинг послуг, міжнародний марке-
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тинг, міжкультурний маркетинг, маркетинг туризму, які за допомогою своїх 
інструментів підтримують реалізацію його завдань. 

Маркетинг міжнародних туристичних послуг є субконцепцією марке-
тингу, тому особливості, проблеми і тенденції розвитку останнього вплива-
ють на формування його теорії. Останнім часом, одним з найбільш прогре-
сивних напрямів розвитку теорії маркетингу є холістичний маркетинг, скла-
довими якого є маркетинг відносин, маркетинг інтегрованих комунікацій, 
внутрішній маркетинг та маркетинг соціальної відповідальності [12]. Він 
характеризується певними особливостями. По-перше, маркетинг має бути 
стратегічним, рушійною силою бізнес-стратегії компанії. По-друге, компа-
нії мають більш повно враховувати життєвий стиль і соціальний простір ці-
льової групи; організацію каналів збуту і постачання; комунікації; інтере-
си стейкхолдерів. Холістичний маркетинг більш цілісно розглядає соціаль-
ний простір, який складається зі споживачів, власників і співробітників під-
приємств. Він має охоплювати не тільки канали збуту, але й постачання, 
бути не окремою управлінською функцією, а рушійною силою підприєм-
ства [13]. Крім того, маркетинг все більше зміщується у сферу прямого мар-
кетингу, стратегії збору і використання персональної інформації про спожи-
вачів і партнерів [14]. Основними тенденціями у сфері маркетингу є: ство-
рення нових продуктів і формування попиту на них шляхом просування і по-
пуляризації технологій їх споживання; залучення не тільки нових покупців, 
а перетворення наявних у лояльних; використання краудсорсингу в режимі 
он-лайн; створення контенту для соціальних медіа та зростання їх викорис-
тання як нового інструменту комунікацій; організація діяльності підприєм-
ства у такий спосіб, щоб споживачі самі були зацікавлені шукати і створюва-
ти інформацію про бренд; використання коаліційних мультибрендових про-
грам; визнання культурних відмінностей між національностями; посилення 
ролі персоналу [15–19].

Концепцію маркетингу послуг застосовують у туристичній сфері. На 
маркетингу міжнародних туристичних послуг позначаються такі особливос-
ті послуг:

– нематеріальність – послуги існують лише в процесі їх надання та спо-
живання;

– неможливість зберігання – надання і споживання послуги відбувають-
ся одночасно, ні фірма, ні споживач не в змозі створювати запаси послуг;

– невіддільність від постачальника або навколишніх умов – надання по-
слуги передбачає прямий контакт з особою, яка надає послугу або з пред-
ставником сервісної організації;

– унікальність – на відміну від того, що більшість виробів стандарти-
зовані або мають стандартизовані компоненти, кожна послуга є унікальною 
[20].

Бар’єр невизначеності, пов’язаний з нематеріальністю послуги, дола-
ється, якщо послугу зробити більш матеріальною. Неможливість зберігання 
туристичної послуги вимагає узгодження попиту з пропозицією, особливо 
коли попит нерегулярний. Невіддільність послуги від її постачальника поси-
лює роль персоналу. Унікальність послуги передбачає три напрями вдоско-
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налення роботи підприємства: підвищення якості послуг; їх стандартизація; 
аналіз ступеня задоволення клієнтів. 

Характерні риси послуг визначають такі важливі аспекти, недостатня 
увага до яких може негативно вплинути на надання послуги:

– люди – співробітники підприємств туристичної індустрії, які взаємо-
діють з проміжними або кінцевими споживачами;

– процеси, пов’язані з наданням послуг – виробники послуг мають по-
стійно думати про баланс між регламентом та індивідуальним підходом, 
технологією і людяністю, що впливає на формування лояльності;

– матеріальні свідоцтва – прямі фактори, які забезпечують максималь-
ну матеріалізацію послуги – послуга невідчутна, тому її необхідно ілюзорно 
матеріалізувати, наприклад, шляхом випуску брошур.

Таким чином, особливості послуг відіграють важливу роль при розроб-
ці концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг.

Міжнародний туризм за своєю природою є феноменом, що долає націо-
нальні кордони. Відповідно сильний вплив на маркетинг міжнародних ту-
ристичних послуг має міжнародний маркетинг, який спрямований, насам-
перед на розширення зарубіжних ринків та розглядається як функція управ-
ління. Із глобалізацією та стандартизацією світової туристичної пропозиції 
зростає значення такої форми міжнародного маркетингу як глобальний мар-
кетинг для задоволення потреб міжкультурних цільових груп споживачів у 
світовому масштабі. Факторами, які зумовлюють особливості використан-
ня теорії міжнародного маркетингу в маркетингу міжнародних туристичних 
послуг, є значне перевищення пропозиції над попитом, гостра конкуренція 
на світовому туристичному ринку та особливості ринків окремих країн. За 
цих обставин ще більше зростає роль маркетингу як філософії бізнесу, не-
обхідність дотримання принципів та використання його методів у діяльнос-
ті туристичних підприємств. Запорукою перемоги у конкурентній боротьбі є 
створення конкурентоспроможних товарів. Крім того, до факторів, які необ-
хідно враховувати у маркетингу міжнародних туристичних послуг, потрібно 
віднести національне законодавство, економічну і туристичну політику дер-
жави, мовні, культурні, релігійні та побутові особливості.

Посилення процесів глобалізації та інтеграції України у світове госпо-
дарство привело до виникнення проблем, пов’язаних з національними особ-
ливостями ринків. В цих умовах серед основних компетенцій підприємств, 
які забезпечують конкурентоспроможність, особливе місце займають між-
культурні. Міжкультурна компетенція передбачає здатність визначати мар-
кетингові можливості туристичних компаній у контексті національної куль-
тури. Культура є новим шляхом для ідентифікації і пошуку відмінностей 
безособових глобальних сил, які ведуть до появи нових національних і ет-
нічних потреб. Культурне походження і орієнтація визначають стиль життя 
і поведінку різних груп покупців, що впливає на процес прийняття рішен-
ня про купівлю і передбачає певні маркетингові дії підприємств [21]. При 
веденні міжнародної маркетингової діяльності важливо враховувати систе-
му цінностей, стиль життя у різних культурах, адже саме ці детермінанти 
значною мірою впливають на поведінку споживачів. Культурні відміннос-
ті різних національностей потрібно використовувати як шанс для взаємно-
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го досягнення культурного плюралізму. Це важливо для розробки концеп-
ції маркетингу міжнародних туристичних послуг в аспекті дотримання ти-
пових для країни культурних традицій. Тому необхідною є адаптація пропо-
зиції туристичних послуг до локальних особливостей дестинацій та потреб 
іноземних туристів, оскільки окремі національності залежно від їх культури 
мають попит на різні туристичні послуги.

Доповнення маркетингу міжнародних туристичних послуг культурни-
ми вимірами ставить перед туристичними підприємствами нові завдання:

– посилення вимог до збору інформації про туристичні ринки країн і їх 
культури;

– прийняття стратегічних рішень при виборі туристичної організаційної 
структури в міжнародному навколишньому середовищі;

– посилення координації маркетингової діяльності внаслідок значної 
кількості туристичних ринків [22];

– підготовка маркетингових рішень з урахуванням культурних особли-
востей.

З метою спрямування та стимулювання зростаючого попиту на турис-
тичні послуги підприємства використовують маркетинг туризму. Оскільки 
концепція маркетингу туризму почала формуватись в Україні останніми ро-
ками, її домінуючою функцією є забезпечення виїзного туризму. Це накла-
дає відбиток на сприйняття вітчизняними підприємствами значущості, зміс-
ту, функцій і завдань маркетингової діяльності на світовому туристичному 
ринку щодо в’їзного туризму. У практиці туризму знаходять застосування 
здебільшого прагматичний і традиційний маркетинговий підходи, які запо-
зичені з маркетингу споживчих товарів. Внаслідок цього часто бракує ви-
рішальних заходів маркетингу, які необхідні для успішної реалізації турис-
тичних продуктів і послуг на світовому туристичному ринку. 

У той час, як традиційний маркетинг орієнтований тільки на викорис-
тання його інструментів, В. Фрайєр зазначає, що у сучасному маркетингу ту-
ризму існують такі рівні [23].

– нормативний маркетинг – визначення нормативної цінності марке-
тингового менеджменту як філософії, етики, культури, цілей, корпоративної 
ідентичності підприємства та ін.;

– стратегічний маркетинг – визначення довгострокового розвитку, стра-
тегій і концепцій підприємства;

– оперативний маркетинг – виконання завдань оперативного маркетин-
гу, виходячи із наявної ринкової ситуації, а саме: проведення аналізу пове-
дінки і рішень споживачів на важливих цільових і збутових ринках; аналізу 
поведінки і рішень підприємств щодо виробництва чи надання послуг в рам-
ках довгострокової постановки цілей; аналізу шляхів комунікації між під-
приємствами та споживачами послуг, насамперед взаємної зміни поведінки 
внаслідок використання різних інструментів маркетингу.

Концепція маркетингу туризму знаходить застосування як на туристич-
них підприємствах, так і в їх об’єднаннях, регіональних туристичних органі-
заціях, дестинаціях, державних установах. Це обумовлює необхідність ціліс-
ного підходу до маркетингу міжнародних туристичних послуг, який врахо-
вував би не тільки економічні цілі підприємств, а й необхідність сталого роз-
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витку туризму, соціальні й екологічні аспекти, формування позитивного ту-
ристичного іміджу країни. В. Фрайєр, який розглядає туризм у його наслід-
ках та зв’язках із навколишнім середовищем, і не тільки власне економіч-
них, говорить про «цілісний маркетинг»: «...Враховуючи, що туризм мож-
на розглядати як орієнтований на майбутнє, взаємопов’язаний з іншими га-
лузями економіки, то будемо говорити про суспільно свідомий, екологічно 
орієнтований, інтернаціонально спрямований або суспільно відповідальний 
маркетинг туризму» [2].

Розвиток сучасної концепції маркетингу міжнародних туристичних по-
слуг ставить в основу його розгляду такі аспекти.

1. Маркетинг міжнародних туристичних послуг має риси маркетингу 
послуг: при цьому загальні положення маркетингу послуг переносяться на 
туризм. Особливості виробництва і надання послуг туристичних операторів, 
агентств, підприємств туристичної індустрії та державних установ у сфері 
туризму відповідно вимагають зміни підходів порівняно з традиційним мар-
кетингом споживчих товарів.

2. Орієнтація маркетингу міжнародних туристичних послуг на попит. 
Вихідним пунктом сучасного маркетингу є споживачі та їх бажання і, відпо-
відно до цього, пропозиція туристичних послуг. Таким чином, особливості 
туристичної послуги як продукту і як ланцюга надання послуг для покупців 
є вихідним пунктом для розвитку самостійної теорії маркетингу міжнарод-
них туристичних послуг.

3. Маркетинг на ринку міжнародних туристичних послуг розглядаєть-
ся як маркетинг на мікро- і макрорівнях. Традиційно маркетинг реалізуєть-
ся на мікрорівні, проте останнім часом розвивається теорія маркетингу ту-
ризму на макрорівні, тобто на рівні державних установ, діяльність яких під-
порядкована іншим закономірностям порівняно з підприємствами. Між різ-
ними рівнями маркетингу має існувати тісний взаємозв’язок. Маркетинго-
ві розробки державних органів є засобом орієнтації та інформації для турис-
тичних підприємств. На рівні державних установ неминучим є переплетен-
ня маркетингу туризму із завданнями політики у сфері туризму. Відбуваєть-
ся все більший перехід від планування туристичної політики до маркетин-
гової орієнтації у державній сфері. Як зазначає В. Фрайєр, туристична полі-
тика все частіше розглядається як завдання маркетингу [24]. Разом з верти-
кальною координацією маркетингу в туризмі все більшого значення набуває 
горизонтальна координація і кооперація маркетингових заходів. Тут мож-
на виділити два аспекти: з одного боку, у виробництві туристичного про-
дукту беруть участь туристичні підприємства і виробники туристичних по-
слуг, тому необхідно створити ефективну систему координації і взаємодії 
всіх учасників. З іншого боку, оскільки маркетинг потребує значних затрат, 
то доцільною є кооперація маркетингових зусиль малих і середніх підпри-
ємств. Тому можна сказати, що теорія маркетингу на ринку міжнародних ту-
ристичних послуг використовується туристичними підприємствами та дер-
жавними і громадськими туристичними організаціями.

Висновки. Враховуючи те, що туризм не основна сфера економічних 
знань, а тільки місце перетину багатьох наукових дисциплін – традиційного 
маркетингу, маркетингу послуг, міжнародного маркетингу, міжкультурного 
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маркетингу та маркетингу туризму – при розробці сучасної концепції марке-
тингу міжнародних туристичних послуг потрібно брати до уваги їх основні 
положення. Знання з інших сфер маркетингу переносяться на особливості 
ведення маркетингової діяльності у сфері міжнародного туризму і, як наслі-
док, видозмінюються. Такий підхід можна, з одного боку, охарактеризувати 
як орієнтований на майбутнє, багатовимірний, новітній маркетинг туризму, 
а з іншого – внаслідок підкреслення окремих його аспектів як суспільно-
відповідальний, екологічно-орієнтований, спрямований на міжнародний ри-
нок маркетинг туризму.
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УДК 622.232.72
М.І. Іщенко 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ 
ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

КОМБІНАТАХ УКРАЇНИ

Проаналізовано структуру собівартості та галузеві особливості гірничо-
збагачувальних комбінатів України. Обґрунтовано, що при застосуванні економіко-
математичного моделювання в процесі управління собівартістю продукції доцільною 
є розробка індивідуальної моделі для кожного підприємства, що дозволить врахувати 
унікальні природні і технологічні умови функціонування кожного комбінату. Розробле-
но модель собівартості для одного з гірничо-збагачувальних комбінатів України, яка 
враховує вплив основних факторів – рівня матеріальних витрат, чисельність персоналу 
та вартість основних фондів. Запропонована модель може використовуватись для про-
гнозування рівня собівартості в майбутніх періодах з метою оцінки заходів з її знижен-
ня та прогнозування результатів діяльності підприємства.
Ключові слова: собівартість, матеріальні витрати, прогнозування, кореляція, моде-
лювання.

Вступ. Рівень витрат виробництва на промислових підприємствах ви-
значається великою кількістю факторів, й значна увага менеджменту будь-
якого підприємства приділяється управлінню ними. Низький рівень витрат 
є однією з головних конкурентних переваг на ринку залізорудної сирови-
ни та важливим резервом підвищення економічної ефективності діяльності 
гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). Це пояснюється тим, що в умовах 
олігополістичного ринку виробники залізорудної сировини не мають мож-
ливості суттєво впливати на рівень цін на власну продукцію. Внаслідок цьо-
го суттєве зростання ефективності діяльності ГЗК можливе саме за рахунок 
зниження витрат, що обумовлює актуальність цього дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Основних виробників залізорудної 
сировини (ЗРС) у світі можна поділити на три групи.

До першої належать підприємства, які добувають ЗРС високої якості, 
готову до реалізації (Бразилія, Австралія). До витрат включається тільки ви-
добуток і транспортування, іноді класифікація за фракціями. Відсутні буро-
вибухові роботи (м’які породи).

Друга група включає підприємства, які добувають ЗРС і збагачують її з 
використанням нового високопродуктивного обладнання, широко застосо-
вують АСУТП при невеликому штаті співробітників.

Гірничо-збагачувальні комбінати України належать до третьої гру-
пи. Ця позиція обумовлена, насамперед, віком родовищ корисних копалин, 
складними гірничо-геологічними умовами (порожня порода, відстань і висо-
та транспортування), низькою енергоефективністю (обладнання з терміном 
експлуатації понад 40 років, старі технології) і високими цінами на паливно-
енергетичні ресурси.

Важливим та унікальним для підприємств гірничодобувної промисло-
вості є вплив гірничо-геологічних умов – підприємства з найбільшим кое-
фіцієнтом відношення гірничої маси до готової продукції мають найвищий 
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показник собівартості видобутку і транспортування, і залежність зазначених 
показників має лінійний характер.

Разом з тим собівартість переробки видобутої сировини на підприєм-
ствах України практично однакова і не має суттєвих розбіжностей, що зу-
мовлено приблизно рівним віком підприємств, єдиною пострадянською тех-
нологією та близькими ринковими, трудовими, ціновими та податковими 
умовами.

Найбільш поширеним методом контролю за витратами є метод 
«стандарт-кост» [1], або нормативний метод обліку витрат, який передбачає 
розробку норм витрат за кожною статтею та контроль відхилень фактичних 
витрат від норм [3–6]. 

Зазначений метод дозволяє встановлювати причини коливань витра-
чання та виявляти фактори та резерви зниження витрат – тобто одночасно 
дозволяє виконувати функції контролю й аналізу. На основі здійснюваного 
аналізу підприємство має можливість планувати заходи щодо зниження ви-
трат.

Аналіз витрат як складова контролю дозволяє оцінити ефективність ви-
користання всіх ресурсів підприємства, виявити резерви зниження витрат на 
виробництві, зібрати інформацію для підготовки планів та прийняття раціо-
нальних управлінських рішень.

Питанням факторного аналізу матеріальних витрат ГЗК значна увага 
приділена в праці Л.М. Варави [2]. Джерелом статистичних даних і емпірич-
них залежностей є довідники зі збагачення руд чорних металів [7; 8]. Конт-
роль витрат здійснюється шляхом аналізу відхилень фактичного рівня ви-
трат від планового.

Для оперативного прийняття управлінських рішень доцільною є роз-
робка економіко математичної моделі, яка дозволить прогнозувати не тільки 
окремі види витрат, а й визначати ефективність запланованих заходів.

Метою статті є аналіз методичних підходів до прогнозування собі-
вартості продукції залежно від основних видів застосовуваних виробничих 
факторів-ресурсів та обґрунтування пропозицій щодо їх практичного вико-
ристання.

Викладення матеріалу і результати. Політика ефективного управлін-
ня виробничими витратами суб’єкта господарювання реалізується за допо-
могою таких заходів:

– управління виробничими фондами, їх оновлення і відтворення;
– планування термінів здійснення капітальних витрат;
– управління витратами та їх оптимізація з погляду ефективного роз-

межування ресурсів суб’єкта господарювання у процесі його операційної ді-
яльності;

– управління економічним зростанням.
Таким чином, управління собівартістю товарної продукції є одним з 

ключових моментів у процесі щоденного управління підприємством з боку 
ресурсозбереження, прибутковості і рентабельності. 

Необхідність управління собівартістю товарної продукції зумовлена за-
значеними вище параметрами і пов’язана з наявністю чи відсутністю усіх 
видів ресурсів та якістю управління ними.



116

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Економіко-математичне моделювання і прогнозування собівартості то-
варної продукції підприємства дає можливість ефективного аналізу склад-
них ситуацій, пов’язаних із прийняттям стратегічних рішень і контролем за 
їх виконанням. Воно є інструментом економістів, що дає змогу передбачати 
велику кількість ситуацій, а це, своєю чергою, допомагає ефективніше ви-
користовувати наявні ресурси, знижувати рівень майбутніх ризиків і втрат.

Модель управління собівартістю товарної продукції суб’єкта господа-
рювання є індивідуальною для кожного підприємства, оскільки бере до ува-
ги специфіку його господарської діяльності та конкретні умови зовнішнього 
і внутрішнього середовищ її реалізації. 

Проаналізувавши специфічні риси та умови формування поточних ви-
трат на рівні вітчизняних ГЗК, відзначаємо таке. Собівартість товарної про-
дукції ГЗК України має орієнтовну структуру за виробничими переділами:

− витрати на видобуток руди складають 26–49% (коливання частки за-
лежить від кількості переділів зі збагачення, обсягів видобутку руди, коефі-
цієнта розкриву);

− витрати на подрібнення руди – 2–9%;
− витрати на збагачення – 30–53% (коливання частки залежить від об-

сягів виробництва товарного концентрату, якості руди – чим меншій вміст 
заліза в руді, тим більший коефіцієнт витрат руди на виробництво 1 т кон-
центрату);

− витрати на огрудкування та агломерацію складають 11–37% (коли-
вання частки залежить від обсягів виробництва окатишів, агломерату).

Дослідивши плив обсягів видобутку та переробки залізорудної сирови-
ни, зауважуємо, що середня частка змінних витрат у виробничій собівартос-
ті товарної продукції ГЗК становить:

− в концентраті – 52–55%;
− в окатишах – 56–62%;
− в агломераті – 66–69%.
При цьому особливістю ГЗК є те, що класичні змінні витрати – напри-

клад, витрати електроенергії на технологічні потреби або дизельне пали-
во мають суттєву постійну складову. Так, обсяг споживання електроенер-
гії технологічним обладнанням визначається насамперед його потужністю, 
а вже потім ступенем завантаженості. Крім того, неможливо уникнути хо-
лостої роботи гірничого встаткування і транспорту – самоскидів, екскава-
торів, наприклад, дизельне паливо витрачається під час повернення пусто-
го самоскиду до місця навантаження. Така властивість цих видів витрат об-
межує можливості зниження собівартості при зменшенні обсягів товарної 
продукції.

Суттєву частку у виробничих витратах ГЗК (і це їх головною галузе-
вою особливістю та відмінністю) складають паливно-енергетичні витрати 
(до 42% у загальній структурі собівартості).

Частка споживання електроенергії за процесами виробництва товарної 
продукції ГЗК має такий вигляд:

− видобуток руди – 7,8–10,1%;
− подрібнення руди – 3,3–5,7%;
− збагачення руди – 41,0–65,1%;
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− транспортування відходів збагачення в шламосховище – 16,3–26,4%;
− виробництво окатишів, агломерату – 11,1–24,0%;
− споживання допоміжними цехами – 2,2–8,1%.
Як вказано вище, найбільшу питому вагу в собівартості продукції ГЗК 

займають матеріальні витрати, а на їх рівень впливає цілий ряд природних і 
технологічних факторів. 

В умовах ГЗК матеріальні та енерговитрати можуть бути суттєво зни-
жені за рахунок підвищення ступеня усереднення руди за вмістом заліза, 
оптимізації подрібнення руди залежно від її магнітних властивостей, скоро-
чення втрат руди під час доставки з місць видобутку до збагачувальних фаб-
рик, скорочення втрат придатної до збагачення сировини, підвищення рівня 
використання потужності.

З позицій планування, прогнозування та оптимізації собівартості то-
варної продукції підприємства пропонуємо обґрунтувати модель оптиміза-
ції величини виробничих витрат для ГЗК-1. Ця модель є мультиплікатив-
ною, тобто враховує вплив декількох найістотніших факторів, що і є пер-
шим принциповим припущенням і моментом спрощення реальної ситуації з 
виділенням акценту на ресурсних характер формування поточних витрат на 
рівні конкретного місця їх утворення.

На рівень собівартості товарної продукції (СВ) впливають такі показни-
ки і виробничі фактори:

– витрати матеріальних ресурсів (МВ);
– чисельність персоналу (Ч) – капіталомісткість виробництва, що за по-

тенційними можливостями обчислюється як вартість основних фондів (ОФ).
Наявність тісного кореляційного зв’язку між величиною матеріальних 

витрат та рівнем собівартості підтверджується і може бути проілюстрова-
на точковим графіком (рис. 1), вихідні дані для аналізу отримуємо з групо-
ваних таблиць основних техніко-економічних показників ГЗК-1 за період з 
2007 по 2011 р.

Рис. 1. Залежність між рівнем собівартості товарної продукції
та величиною витрат на матеріальні ресурси
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Як бачимо з рис. 1, характер взаємозалежності таких виробничих пара-
метрів, як собівартість товарної продукції та обсяг матеріальних витрат, до-
сить точно описується лінійним рівнянням. Флуктуації випадкової величини 
перебувають у межах погрішності 5–6%, що свідчить про значущість отри-
маної моделі. Вплив матеріальних витрат на рівень собівартості готової про-
дукції прямий і вказує, що при збільшенні матеріальних витрат на 1 гривню 
собівартість готової продукції ГЗК збільшується прямо пропорційно, у се-
редньому на 1,41 грн.

Виконавши аналіз пливу інших виробничих показників і факторів на рі-
вень собівартості готової продукції ГЗК-1, підтверджуємо гіпотезу про на-
явність суттєвого, тісного зв’язку між факторами економічної моделі. Ре-
зультати кореляційно-регресійного аналізу факторів собівартості наведено 
в табл. 1.

Таблиця 1
Кореляційні залежності собівартості від її факторів

Фактор Рівняння регресії Коефіцієнт детермінації
Матеріальні витрати СВ = 1,41 МВ + 211006,32 0,94
Чисельність персоналу СВ = 79381787470,24 Ч-1,14 0,99
Вартість основних засобів СВ = 82,82 ОФ + 1172491,87 0,81

Політика вітчизняних підприємств ГЗК у сфері управління персоналом 
за останнє десятиріччя характеризується агресивним підходом щодо оптимі-
зації чисельності працівників підприємства. Щорічно реалізуються заходи зі 
скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу, які мають ду-
алістичних характер впливу на обсяги готової продукції та рівень поточних 
витрат. З одного боку, планується скорочення витрат на утримання персона-
лу за рахунок скорочення його чисельності, з іншого – збереження або наро-
щення обсягів виробництва за рахунок збільшення норм виробітку та засто-
сування новітніх технологічних рішень у виробництві та управлінні. 

Результат такої політики неоднозначний: на тлі постійного поступово-
го скорочення чисельності персоналу підприємство має не скорочення, а на-
впаки, збільшення рівня собівартості продукції, оскільки залучення меншої 
кількості робітників підвищеної кваліфікації (для обслуговування новітньої 
техніки та підтримки виробництва на плановому рівні) призводить до необ-
хідності збільшення рівня їх оплати праці, це невілює прогнозовані резуль-
тати агресивної політики управління персоналом, і, як наслідок, рівень собі-
вартості готової продукції зростає.

Підтвердження цього факту знаходимо при аналізі та обробці статис-
тичної інформації стосовно функціонального зв’язку чисельності персона-
лу та рівня собівартості товарної продукції (табл. 1). Взаємозв’язок має по-
казникову форму, але значення показника степеня у моделі від’ємне. Надій-
ність створеної економіко-математичної моделі складає 99%.

Вплив структури застосовуваних засобів праці на величину поточної 
собівартості готової продукції не такий істотний (на рівні 0,81 за коефіцієн-
том детермінації), але суттєвий, прямолінійний. Зменшення ступеня впливу 
цього фактора пояснюється пролонгованим характером впливу ведених за-
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собів праці (основних виробничих фондів) на поточні витратні і результа-
тивні показники діяльності підприємств ГЗК, тобто дещо «розмазаний» від-
гук на сигнал щодо зміни структури застосованих при видобуванні та пере-
робці залізорудної сировини засобів праці, що мають «величезну» вартість.

Оскільки собівартість товарної продукції залежить від наведених вище 
показників, то загалом їх вплив на собівартість може бути описаний такою 
мультиплікативною моделлю (1), яка випливає з припущення, по-перше, на-
явності і структури взаємовпливу, що характерний для виробничої функції; 
по-друге, не передбачає повної взаємозамінності факторів моделі одне од-
ним; по-третє, віддача факторів тільки в сукупності може створювати синер-
гетичний ефект і може бути більше 1:
 .α β γ= ⋅ ⋅ ⋅ÑÂ À ÌÂ × ÎÔ  (1)

Сформована трифакторна модель собівартості характеризується тен-
денцію до її зростання за умови зростання усіх перелічених факторів.

Параметр А в економіко-математичній моделі (1) характеризує ефек-
тивність застосовуваних технологічних рішень на підприємстві. Він інди-
відуальний та специфічний для кожного підприємства галузі, незважаючи 
на схожий технологічний ланцюжок по всій сукупності вітчизняних підпри-
ємств і майже однакові параметри віддачі моделі, притаманний їм усім. 

Використовуючи вихідні дані та розрахунки з табл. 2 і застосовуючи 
обчислювальні інструменти і засоби табличного редактора Excel, визначи-
мо параметри моделі (1). Критерієм вибору найкращого варіанта обчислен-
ня параметрів багатофакторної моделі приймаємо середньоквадратичне від-
хилення фактичного та оціночного (за моделлю) значення рівня собівартос-
ті товарної продукції підприємства ГЗК-1.

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку

Рік
Собівартість 

продукції 
(СВ), тис. грн

Матеріальні 
витрати (МВ), 

тис. грн

Чисельність 
працівників 

(Ч), осіб

Вартість 
основних 

виробничих 
фондів (ОФ), 

млн грн

Оціночне 
значення СВ 
за рівнянням 
моделі, СВ*

Відхилення 
від 

фактичного 
значення

(СВ – СВ*)
2007 2001984,3 1422796 11 502 7052 1925953,898 76030,40249
2008 2116415,4 1443030 10 588 13186 2233101,81 –116686,4095
2009 2604145,2 1510701 8595 24823 2615843,568 –11698,36837
2010 3665739,4 2265857 6792 29083 3543533,239 122206,1611
2011 4097092,1 2866453 5942 29974 4166166,396 –69074,29601

Отже, маємо:
 0,723 0,114 0,2352,95 .= ⋅ ⋅ ⋅ÑÂ ÌÂ × ÎÔ  (2)

Рівень достовірності отриманої моделі складає 86%, отже, вона може 
бути використана у планових економічних розрахунках, для яких достатнім 
рівнем надійності є значення 68% (за правилом 3-х σ). 

Зазначена модель може використовуватися для прогнозування рівня со-
бівартості товарної продукції ГЗК-1 в майбутніх періодах з метою оцінки за-
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ходів щодо її зниження та прогнозування результатів діяльності підприєм-
ства.

Проведемо моделювання рівня собівартості з використанням моделі (2) 
на підставі прогнозних даних рівня матеріальних витрат, чисельності персо-
налу та вартості основних фондів. 

Прогнозний рівень факторів собівартості визначаємо на підставі ліній 
тренда. Так, динаміка вартості основних засобів за 2007–2011 р. має вигляд 
(рис. 2).

y = 12404655,39Ln(x) - 94321444,70
R2 = 0,92
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ОФ = 12404655,39 Ln(t) – 94321444,70 

Рис. 2. Трендовий аналіз вартості основних засобів за 2007–2011 рік

На підставі проведеного аналізу одержано такі рівняння (табл. 3).
Таблиця 3

Рівняння трендів факторів собівартості

Фактор Рівняння регресії Коефіцієнт 
детермінації

Матеріальні витрати МВ = 371014,10 t + 788725,10 0,83
Чисельність персоналу Ч = 12562,61 t -0,42 0,89
Вартість основних засобів ОФ = 12404655,39 Ln(t) – 94321444,70 0,92

Як видно з результатів розрахунків, у вищенаведених трендових моде-
лях наявний тісний кореляційний зв’язок між проаналізованими показника-
ми та фактором часу (t). Тому ми можемо використовувати одержані залеж-
ності для обчислення прогнозованих рівнів факторів собівартості товарної 
продукції по ГЗК-1 на період 2012–2014 рр. (табл. 4).

Прогноз динаміки показника собівартості продукції підприємства здій-
снено на основі моделі (2). Відповідно, послідовно у функцію (2) підставля-
ємо розраховані за рівняннями-тенденціями значення факторів і результати 
групуємо в табл. 4.

Для подальшого аналізу умов використання ресурсів та ефективнос-
ті політики управління поточними витратами на підприємстві проведемо 
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кореляційно-регресійний аналіз, за допомогою якого виявимо взаємозв’язок 
обсягів товарної продукції у відпускних цінах та її собівартості. Обсяги то-
варної продукції в порівняльних цінах за період 2007–2011 рр. наведено в 
табл. 5.

Таблиця 4
Прогнозовані значення рівнів показників виробничих факторів, 

що впливають на розмір собівартості продукції підприємства

Показник
Рік

2011 2012 2013 2014
Прогнозований обсяг матеріальних витрат, 
тис. грн 2643795,6 3014809,7 3385823,8 3756837,9

Прогнозована чисельність персоналу, осіб 6390 5919 5548 5245
Прогнозована величина основних виробничих 
фондів, млн грн 31024,2 33876,9 36288,8 38378,1

Прогнозована величина собівартості (СВпрогн), 
тис. грн 3758270,3 3999112,2 4202741,2 4379132,7

Таблиця 5
Вихідні дані для аналізу рівня залежності собівартості 

від обсягу товарної продукції

Рік Собівартість продукції, тис. грн Обсяг товарної продукції, тис. грн
2007 2001984,3 3006843,1
2008 2116415,4 6425086,1
2009 2604145,2 4342489,2
2010 3665739,4 8830123,5
2011 4097092,1 14548146,0

Залежність собівартості від обсягу товарної продукції, а також лінія 
тренда відображені на рис. 3.

Рис. 3. Залежність між рівнем собівартості товарної продукції
та обсягом товарної продукції

y = 1 347 263,53Ln(x) – 18 217 975,34
R2 = 0,77
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З наведеного видно, що між обсягом товарної продукції і собівартістю 
продукції існує тісний кореляційний зв’язок, що підтверджується коефіцієн-
том детермінації, який дорівнює 0,77. Зі збільшенням обсягу товарної про-
дукції собівартість також збільшується.

З метою визначення результативності діяльності підприємства у про-
гнозованому періоді виконуємо екстраполяцію рівня товарної продукції на 
2013–2014 рр. на підставі рівняння регресії (3):
 y = 2548764,32 t – 215755,38. (3)

Як бачимо, динаміка зміни товарної продукції підприємства за 2007–
2011 рр. має лінійний, позитивний характер зміни, надійність одержаної мо-
делі складає 88%. Прогнозне значення обсягу товарної продукції на 2013 р., 
розраховане за одержаним рівнянням, становить 17,6 млрд грн.

З трендової моделі (3) маємо результат: середнє щорічне зростання об-
сягів товарної продукції складає 2,54 млрд грн. Порівнюємо отриману вели-
чину з відповідним приростом собівартості готової продукції (табл. 4), ма-
ємо середнє збільшення на рівні 0,206 млрд грн. Тобто валове збільшення 
прибутковості можливе на рівні 2,33 млрд грн при збереженні виявлених 
тенденцій у використанні та економії ресурсів та політиці формування цін 
на залізовмісну продукцію на світовому ринку.

Висновки. Отже, результати економіко-математичного моделювання 
та прогнозування за ним можуть бути використані в економічних розрахун-
ках по підприємству ГЗК-1 та інших підприємствах галузі (потрібна відпо-
відна адаптація) з екстраполяцією на 3–4 роки у майбутнє. 

Економіко-математичне моделювання при управлінні виробничими 
витратами підприємства є інструментом, що дає можливість максимально 
об’єктивно спрогнозувати стан суб’єкта господарювання у майбутньому. 
Розрахунки свідчать, що рівень собівартості продукції підприємства ГЗК-
1 упродовж 2012–2014 рр. поступово збільшується (його темпи уповільню-
ються) відповідно до збільшення обсягів товарної продукції (має прямолі-
нійний характер) на відповідний період.

Напрямом подальших досліджень є виявлення оптимальної структу-
ри витрачання матеріальних і трудових ресурсів. Вирішення цього завдан-
ня можливе шляхом здійснення «зворотного ходу». На основі створеного ба-
лансу прогнозованих економічних показників обсягу виробництва готової 
продукції у майбутньому, її собівартості та обмежень на обсяги інвестуван-
ня у виробництво і розвиток підприємства слід буде визначити оптимальну 
структуру застосовуваних ресурсів. Далі створюємо програму перетворен-
ня існуючого стану ресурсів в оптимально-раціональну. Це допоможе мак-
симізувати ефективність виконання виробничого завдання на підприємстві 
у плановому періоді та підвищить результативність застосування ресурсів.
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Проанализирована структура себестоимости и отраслевые особенности горно-
обогатительных комбинатов Украины. Обосновано, что при применении экономико-
математического моделирования в процессе управления себестоимостью продукции 
целесообразной является разработка индивидуальной модели для каждого предприя-
тия, что позволит учесть уникальные естественные и технологические условия функ-
ционирования каждого комбината. Разработана модель себестоимости для одного из 
горно-обогатительных комбинатов Украины, учитывающая влияние основных факто-
ров – уровня материальных расходов, численности персонала и стоимости основных 
фондов. Предложенная модель может быть использована для прогнозирования уров-
ня себестоимости в будущих периодах с целью оценки мероприятий по ее снижению и 
прогнозированию результатов деятельности предприятия.

Ключевые слова: себестоимость, материальные расходы, прогнозирование, корреля-
ция, моделирование.

The structure of the cost price and industrial features of ore mining and processing 
enterprises of Ukraine is analyzed. It is substantiated that the application of economic-
mathematical modelling in the process of managing the cost of production it is feasible to 
develop an individual model for each enterprise, taking into account the unique natural and 
technological conditions of functioning of each of the works. The model of cost for one of ore 
mining and processing enterprises of Ukraine, which takes into account the influence of the 
main factors – the level of material costs, number of employees and the value of fixed assets 
is developed. The proposed model can be used to predict the level of cost of sales in future 
periods to assess the measures for its reduction and forecasting of results of activity of the 
enterprise.

Key words: costs, material costs, forecasting, correlation, modelling.
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УДК 338.1
В.М. Кірнос, Є.В. Протасова

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Запропоновано показник експлуатаційної вартості підприємства як капіталізова-
ної доданої вартості та обґрунтовано його застосування як критерію результативності 
управлінських рішень менеджменту. Проаналізовано процес формування та розподілу 
доданої вартості, на основі якого розраховані точки покриття різних елементів витрат. 
Доведено інформативність розробленого показника для визначення інтегральної харак-
теристики економічного стану підприємств.
Ключові слова: експлуатаційна вартість, додана вартість, точка покриття витрат.

Постановка проблеми. Завдання вартісно-орієнтованого управління 
підприємством є відносно новим для вітчизняної практики господарювання, 
оскільки вона виникла лише в той час, коли завершилися процеси форму-
вання приватної власності та з’явилися власники підприємств, головною ме-
тою яких є зростання належного їм капіталу. Необхідність управління вар-
тістю підприємств в системі внутрішньогосподарського менеджменту вима-
гає особливого підходу до розробки методології його здійснення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління вар-
тістю підприємств розглядаються вітчизняними науковцями О.М. Алімо-
вим, О.І. Амошею, Л.К. Безчасним, В.М. Бордюком, М.С. Герасимчуком, 
В.І. Голіковим, М.І. Івановим, М.Г. Чумаченком, А.А. Чухном, В.А. Панко-
вим та ін. Вагомий внесок в розвиток основ вартісно-орієнтовного управлін-
ня з урахуванням особливостей української економіки зробили О. Мендрул 
[1], Т. Момот [2], В. Панков [3], А. Турило [4] та ін. [5; 6].

Зважаючи на переваги і недоліки методичних підходів до оцінки вартос-
ті підприємства, необхідно відзначити, що існуючі види вартості та особли-
вості методів її оцінки не дозволяють визначити необхідний фактор вартості 
підприємства, який міг би застосовуватися при безпосередньому управлінні 
функціонуючим підприємством. 

Формулювання мети статті. З метою оцінки вартості діючого підпри-
ємства на рівні внутрішньгосподарського менеджменту, необхідно виявити 
фактори та розробити методичні підходи, які відображають не тільки майнову 
вартість підприємства, його ринкову вартість та враховують обсяг грошового 
потоку, а й дозволяють оцінювати величину і динаміку експлуатаційної вар-
тості та виявляти важелі впливу на зміну цього показника, а також розширити 
коло зацікавлених осіб, що беруть участь у формуванні вартості.

Виклад основного матеріалу статті. Вартість підприємства, як кри-
терій оцінки результативності менеджменту і об’єкта управлінських зусиль 
має ряд переваг перед іншими традиційними показниками, такими як доход, 
прибуток, рентабельність.

Необхідність управління вартістю діючого підприємства вимагає за-
стосування нового показника – експлуатаційної вартості підприємства (ЕВ), 
основними вимогами до якого є:

© В.М. Кірнос, Є.В. Протасова, 2013
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– відповідний склад, який враховує результат зусиль як власників, ме-
неджменту, так і виробничого персоналу підприємства, який теж бере безпо-
середню участь у формуванні вартості підприємства;

– можливість розрахунку із заданою періодичністю, що визначається 
формуванням фінансової звітності підприємства;

– здатність до аналітичного розкладання на фактори другого порядку;
– можливість елімінування від впливу ряду внутрішніх та зовнішніх 

факторів, які знаходяться поза межами впливу менеджменту підприємств.
Фактором, який відповідає поставленим вимогам та може бути засто-

сований при визначенні експлуатаційної вартості підприємства, є додана 
вартість (ДВ), яка створюється та розподіляється на підприємстві в проце-
сі його діяльності. Цей показник узагальнюючим чином відображає резуль-
тативність діяльності підприємства завдяки тому, що саме додана вартість є 
результатом загальних зусиль та розподіляється між усіма учасниками про-
цесу виробництва і реалізації у формі заробітної плати, відсотків за залуче-
ний капітал, дивідендів та податків, а частка її може залишатись на підпри-
ємстві для його розвитку. 

У контексті подальшого дослідження вважаємо за потрібне зупинитися 
на визначенні експлуатаційної вартості як обсягу створеної на підприємстві 
доданої вартості, приведеного до цього часу методом прямої капіталізації.
 / ,= êàïÅÂ ÄÂ Ê  (1)

де êàïÊ  – коефіцієнт капіталізації.
Додана вартість є частиною виручки, що містить у собі еквіваленти за-

робітної плати, відрахувань на соціальні заходи, податків, відсотків та при-
бутку. В загальному вигляді, додана вартість визначається як різниця між 
випуском продукції та проміжним споживанням, яке представлене части-
ною собівартості, а саме – тими елементами, які є предметом випуску інших 
підприємств. 

Додана вартість є більш інформативним показником, який відображає 
результативність діяльності підприємства, ніж прибуток, оскільки вона ви-
мірює обсяг створеного на певному підприємстві багатства та характери-
зує діяльність підприємства в цілому, оцінюючи також його суспільний вне-
сок. Зокрема розподіл доданої вартості надає інформацію про відповідні 
частки винагороди усього складу учасників її створення і споживання. У 
табл. 1 зображено основні напрями використання та сфери розподілу дода-
ної вартості-брутто та представлено елементи, на які вона розподіляється. 

Так, до головних учасників управління, які формують напрями вико-
ристання доданої вартості, належать: персонал підприємства, держава та по-
стачальники капіталу (власники та кредитори).

Додана вартість, створена на підприємстві, розподіляється:
– на внутрішніх учасників, як витрачена частка – у формі заробітної 

плати персоналу, фондів матеріального заохочення та соціального розвитку, 
а також як рекапіталізована частка – резервний капітал, фонд розвитку ви-
робництва (ФРВ) та амортизація;

– на зовнішніх учасників – як податкові витрати, відрахування на соці-
альні заходи, дивіденди та відсотки за кредитами.
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Таблиця 1
Склад і структура доданої вартості  відповідно до сфер розподілу та напрямів ви-

користання

Сфера розподілу Напрям використання Елементи ДВ (брутто)

Ро
зп

од
іл

ен
а 

на
 

вн
ут

рі
ш

ні
х 

уч
ас

ни
кі

в

Витрачена Персонал
(робітники та керівники)

Заробітна плата 
Фонд матеріального заохочення

Фонд соціального розвитку

Рекапіталізована

Підприємство, власник 
(приріст капіталу)

Резервний капітал (не менше 5% 
чистого прибутку)

Фонд розвитку виробництва
Підприємство, власник 
(повернення капіталу) Амортизаційні відрахування

Розподілена на 
зовнішніх учасників

Власник Дивіденди
Кредитори Відсотки за кредитами

Бюджет
Відрахування на соціальні заходи

ПДВ
Податок на прибуток

Аналіз структури доданої вартості відповідно до сфер її розподілу та 
напрямів використання показав, що чистий грошовий потік, який традицій-
но використовується при визначенні вартості підприємства на основі доход-
ного підходу, по суті, є тільки часткою створеної доданої вартості, представ-
леною складовими, що спрямовуються власнику у вигляді рекапіталізовано-
го прибутку (резервний капітал і дивіденди), а також сум поступового по-
вернення інвестованого власником капіталу, що періодично надходять, у не-
оборотні активи (амортизаційні відрахування). Чистий грошовий потік вра-
ховує також тільки частину доданої вартості загального напряму викорис-
тання, що спрямовується персоналу у вигляді фондів матеріального заохо-
чення та соціального розвитку.

Отже, вартість підприємства, що традиційно розраховується на основі 
капіталізації грошового потоку, відображає ступінь досягнення фінансової 
мети власника і може бути показником для оцінки платоспроможності під-
приємства або вартості власного капіталу. Така інформація може бути осно-
вою для прийняття рішень щодо орієнтовної оцінки стосовно продажів під-
приємства. Таким чином, чистий грошовий потік не відображає загального 
вартісного результату взаємодії капіталу і трудових ресурсів підприємства в 
процесі їх експлуатації.

Для найбільш об’єктивної та достовірної оцінки результативності ді-
яльності підприємств з точки зору формування вартості та можливості по-
дальшого аналітичного розкладення обраного критерію доцільно викорис-
товувати показник доданої вартості, що створена на цьому підприємстві. 

На основі дослідження послідовності процесу формування і розподілу 
доданої вартості можливе чітке розмежування життєвого циклу підприєм-
ства на стадії за допомогою обчислення відповідної точки покриття певно-
го виду поточних витрат за аналогією з точкою беззбитковості (Break-Even 
Point), яка являє собою обсяг виробництва, що забезпечує перехід від збит-
кової до прибуткової діяльності, за якого маржинальний доход дорівнює по-
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стійним витратам підприємства. Дослідження складу і структури доданої 
вартості відповідно до сфер її розподілу на напрямів використання дозво-
лило запропонувати відповідне розмежування життєвого циклу функціону-
ючого підприємства на стадії на основі послідовного досягнення точки по-
криття (ТП) різних елементів витрат (рис. 1). 
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Ет
ап

 II
 –

 е
та
п 
зр
ос
та
нн
я 
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ТП2   Інші витрати 

ТП1   Амортизаційні відрахування 
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Рис. 1. Рівень покриття витрат на різних стадіях життєвого циклу
діючого підприємства

Тема цього дослідження концентрує увагу тільки на тій частині життє-
вого циклу підприємства, яка стосується періоду безпосереднього функціо-
нування, коли, власне кажучи, і формується його експлуатаційна вартість. 
Етап I – зародження, та IV – занепаду (старіння, краху, ліквідації) не розгля-
даються нами в контексті формування та управління експлуатаційною вар-
тістю підприємства, тому що етап зародження характеризує балансова вар-
тість активів, а етап занепаду – реалізаційна вартість, яка стає актуальною 
у разі прийняття рішення щодо продажу, ліквідації, або ж реструктуризації 
підприємства. Протягом етапів безпосереднього функціонування – зростан-
ня і стабільності – виділено дев’ять стадій, під час проходження яких відбу-
вається послідовне покриття витрат проміжного споживання та формування 
доданої вартості. Після проходження останньої стадії успішно функціоную-
че підприємство вже має наднормативний (підприємницький) прибуток, на-
прям розподілу якого визначає власник.

У загальному вигляді модель розрахунку точки покриття витрат побу-
дована на основі співвідношення однорідних груп витрат, що покривають-
ся за рахунок доданої вартості (ГВДВ), та частки доданої вартості в обсязі ви-
ручки від реалізації продукції (ВДВ):
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 ,= ÄÂÃÂ
ÒÏ

ÂÄÂ
  (2)

де ВДВ – відносний показник доданої вартості – відношення обсягу створе-
ної доданої вартості до обсягу виручки підприємства.

Перша група стадій (ТП1–ТП4) відповідає такому стану підприємства, 
яке характеризується відповідним обсягом виробництва, виручка від реалі-
зації якого покриває перші чотири групи витрат, але підприємство не отри-
мує прибутку.

На основі запропонованої принципової моделі розрахунку (2) стає мож-
ливим обчислити відповідні точки покриття витрат.

Перша стадія, яка характеризується точкою покриття ТП1, враховує по-
криття амортизаційних відрахувань:

 1 ,=
ÀÌ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (3)

де АМ – амортизаційні відрахування;
Для досягнення другої стадії підприємство має покрити, окрім аморти-

заційних відрахувань, ще й інші витрати:

 %
2 ,

+ ⋅
=

ÀÌ ²Â ÏÄÂ
ÒÏ

ÂÄÂ
 (4)

де %ПДВ – ставка податку на додану вартість. 
На третій стадії підприємство покриває усі операційні витрати, врахо-

вуючи заробітну плату та відрахування на соціальні заходи: 

 ( ) %
3 ,

+ + + ⋅
=

ÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÏÄÂ
ÒÏ

ÂÄÂ
 (5)

де ФОП – фонд оплати праці на підприємстві;
 ВСЗ – відрахування на соціальні заходи. 

Четверта стадія характеризується покриттям усіх операційних витрат, 
та витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу. На цій стадії під-
приємство вже має можливість виплачувати відсотки за отриманими креди-
тами та позиками:

 ( ) %
4 ,

+ + + + ⋅
=

ÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ ÏÄÂ
ÒÏ

ÂÄÂ
 (6)

де ФВ – фінансові витрати.
Наступні стадії покриття витрат (ТП5–ТП9) належать до етапу стабіль-

ності, характеризуються наявністю прибутку різних рівнів та напрямів ви-
користання. Для розрахунку загального обсягу планового цільового прибут-
ку необхідно визначити та обґрунтувати основні напрями його використан-
ня (рис. 2). 

Особливістю розподілу прибутку акціонерного товариства є формуван-
ня резервного капіталу, який формується у розмірі не менше ніж 15% ста-
тутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку. Від-
повідно до закону України «Про акціонерні товариства», до досягнення 
встановленого статутом розміру резервного капіталу обсяг щорічних відра-
хувань не може бути меншим ніж 5% від суми чистого прибутку за рік.
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Отже, на п’ятій стадії на підприємстві вперше з’являється прибуток, за 
рахунок якого формується резервний капітал підприємства. Точка покриття 
витрат для цієї стадії розраховується за формулою:

 1( ) %
5 ,

+ + + + + ⋅ ⋅
= ðîçï ïîäàòÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ Ï Ê ÏÄÂ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (7)

де П1розп – розподілений прибуток першого рівня, за рахунок якого форму-
ється резервний капітал;
 Кподат – коефіцієнт оподаткування прибутку підприємства, розраховуєть-
ся за формулою:
 1

,
1

=
−ïîäàò

ïï
Ê

Ê
 (8)

де Кпп – ставка оподаткування прибутку підприємства.
Подальші рівні покриття витрат після обов’язкового формування ре-

зервного капіталу визначаються статутом, соціальною та дивідендною по-
літикою підприємства. Визначення конкретної суми коштів, що реінвесту-
ється за рахунок прибутку, залежить від стратегії підприємства та його ди-
відендної політики. Прибуток як джерело оновлення основних та оборотних 
активів, забезпечує зростання майнової вартості підприємства. Тому наступ-
на точка покриття витрат, на нашу думку, має враховувати формування фон-
ду розвитку виробництва:

 2( ) %
6 ,

+ + + + + ⋅ ⋅
= ðîçï ïîäàòÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ Ï Ê ÏÄÂ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (9)

де П2розп – розподілений прибуток другого рівня, який враховує П1розп та пла-
новий фонд розвитку виробництва (Фрв).

Фонд розвитку виробництва складається з частки прибутку, що реінвес-
тується в основні засоби (Іоз), та частки, яка спрямовується на поповнення 
оборотного капіталу підприємства – оборотні інвестиції (Іо).

Рис. 2. Основні напрями використання прибутку підприємства
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Важливість реінвестування прибутку в основні засоби набуває особли-
вого значення в умовах діяльності підприємств, створених шляхом корпо-
ратизації та приватизації, термін служби основних засобів яких, як прави-
ло, перевищує нормативний. Необоротні активи, які в аналізованій групі 
гірничо-збагачувальних підприємств складають близько 80% усієї вартості 
активів, є головним виробничим засобом здійснення їх діяльності. 

Інший напрям використання прибутку пов’язаний з необхідністю під-
приємства поповнювати свої оборотні кошти, що потрібні для забезпечення 
нарощування виручки при розширеному виробництві, яке є основою розвит-
ку та стабільних доходів будь-якого підприємства. Для розрахунку обсягу 
додаткових потреб в оборотних інвестиціях, що виникають при нарощуван-
ні темпів виробництва, використовують методику аналізу оборотних інвес-
тицій та стійкого зростання.

Таким чином, обсяг фінансових ресурсів для формування фонду розвит-
ку виробництва дорівнює:
 .= +ðâ îç îÔ ² ²  (10)

На нашу думку, наступним рівнем покриття витрат (ТП7) має бути фор-
мування фонду соціального розвитку (ФСР), оскільки соціальне забезпечен-
ня персоналу, розвиток особистості, збереження здоров’я є умовою успіш-
ного функціонування підприємства. Звідси формула розрахунку сьомої ста-
дії покриття має вигляд:

 3( ) %
7 ,

+ + + + + ⋅ ⋅
= ðîçï ïîäàòÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ Ï Ê ÏÄÂ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (11)

де П3розп – розподілений прибуток третього рівня, який враховує П2розп та пла-
новий фонд соціального розвитку. 

Восьма стадія покриття витрат (ТП8) передбачає формування фонду ма-
теріального заохочення керівників підприємства (топ-менеджменту) – пре-
мії та бонуси за досягнення певних показників та отримання надприбутків:

 4( ) %
8 ,

+ + + + + ⋅ ⋅
= ðîçï ïîäàòÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ Ï Ê ÏÄÂ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (12)

де П4розп – розподілений прибуток четвертого рівня, включає П3розп та плано-
вий фонд матеріального заохочення.

Остання, найвища, стадія покриття витрат передбачає задоволення ін-
тересів акціонерів як власників капіталу – формування фонду дивідендних 
виплат. 

 5( ) %
9 ,

+ + + + + ⋅ ⋅
= ðîçï ïîäàòÀÌ ²Â ÔÎÏ ÂÑÇ ÔÂ Ï Ê ÏÄÂ

ÒÏ
ÂÄÂ

 (13)

де П5розп – розподілений прибуток п’ятого рівня, який враховує П4розп та пла-
новий фонд дивідендних виплат.

Сьогодні в Україні немає достатньо обґрунтованої та остаточно визна-
ченої корпоративної дивідендної політики, а механізм виплати дивідендів 
законодавчо не регламентується, отже, затвердження річних результатів ді-
яльності підприємства, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку ви-
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плати дивідендів належать до виключної компетенції загальних зборів акці-
онерів.

Аналіз рівня покриття витрат гірничо-збагачувальними підприємства-
ми України у 2007–2012 рр., який здійснено на основі запропонованого ме-
тодичного підходу, визначив рівень розвитку підприємств, а саме – досяг-
нення виручкою від реалізації продукції певної точки покриття. Так, на 
рис. 3 проілюстровано динаміку стану ПАТ «Північний ГЗК» відповідно до 
рівня покриття витрат та формування фондів за рахунок доходу від реаліза-
ції продукції. 

Рис. 3. Динаміка рівнів покриття витрат та формування фондів  
за рахунок виручки від реалізації продукції ПАТ «Північний ГЗК»

У 2007 та 2009 рр. виручка від реалізації продукції не досягала заплано-
ваного рівня ТП9, це означає, що акціонери підприємства не отримали диві-
денди у повному очікуваному обсязі. У той же час у 2008 та 2010–1012 рр. 
обсяг виручки перевищив найвищу точку покриття витрат, що потенційно 
забезпечило акціонерам доходність власного капіталу вищу за заплановану 
або можливість здійснювати благодійну та спонсорську діяльність.

Наведений у табл. 3 результат аналізу стану підприємств, з точки зору 
покриття витрат гірничо-збагачувальними комбінатами України, дозволяє 
зробити певні висновки щодо особливостей процесів формування доданої 
вартості аналізованих підприємств.

Так, ПАТ Північний ГЗК в цілому досягає найвищої точки покриття ви-
трат та має надприбутки у 2008, 2010–2012 рр., хоча у 2007 та 2009 рр. влас-
ники недоотримали запланований обсяг дивідендних виплат.

Доход від
реалізації 
продукції

Рік

Тис. грн
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ПАТ Центральний ГЗК у 2007 р. отримав обсяг виручки, необхідний 
для досягнення мінімально прибуткової точки покриття витрат ТП5, що до-
зволяє сформувати резервний капітал та лише частину фонду розвитку ви-
робництва. У наступні роки виручка від реалізації продукції зросла до рівня 
ТП8 (2009 та 2011 рр.) та ТП9 у 2008, 2010–2011 рр.

Таблиця 3
Рівень покриття витрат та формування фондів гірничо-збагачувальних підприємств 

Підприємство
Точка покриття витрат

2007 2008 2009 2010 2011 2012
ПАТ Північний ГЗК ТП8 ТП9 ТП8 ТП9 ТП9 ТП9
ПАТ Центральний ГЗК ТП5 ТП9 ТП8 ТП9 ТП9 ТП8
ПАТ Південний ГЗК ТП5 ТП7 ТП2 ТП8 ТП8 ТП5
ПАТ Полтавський ГЗК ТП8 ТП9 ТП8 ТП8 ТП8 ТП8
ПАТ Марганецький ГЗК ТП3 ТП2 ТП2 ТП2 ТП2 ТП3

ПАТ Південний ГЗК також досягає мінімально прибуткових точок по-
криття ТП5 у 2007 та 2012 рр., але у кризовому 2009 р. підприємство взагалі 
не отримувало прибутку, а обсягу виручки не вистачало навіть на покриття 
заробітної плати, що призвело до збитків.

Ситуацію на ПАТ Марганецький ГЗК можна характеризувати як кри-
тичну – протягом усього аналізованого періоду підприємство отримувало 
збитки, та тільки у 2007 та 2012 рр. обсягу виручки вистачало на покриття 
заробітної плати. 

Висновки. Запропонований підхід до розрахунку експлуатаційної вар-
тості підприємства дозволяє визначати його здатність покривати фактичні 
витрати та досягати планових обсягів фондів споживання та накопичення. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати на розробку системи ефектив-
ного управління витратами та планування відповідних фондів, що форму-
ються за рахунок прибутку. Функціонування системи управління експлуата-
ційною вартістю підприємства має базуватись на підсистемі матеріального 
стимулювання, яка враховує інтереси усього кола зацікавлених осіб, що бе-
руть участь у формуванні та розподілі вартості.
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Предложен показатель эксплуатационной стоимости предприятия как капитализи-
рованной добавленной стоимости и обосновано его применение в качестве критерия ре-
зультативности управленческих решений менеджмента. Проанализирован процесс фор-
мирования и распределения добавленной стоимости, на основе которого рассчитаны 
точки покрытия разных элементов затрат. Доказана информативность разработанного 
показателя для определения интегральной характеристики экономического состояния 
предприятий.
Ключевые слова: эксплуатационная стоимость, добавленная стоимость, точка 
покрытия затрат.

The index of the operational value of enterprise as the capitalized value added is 
proposed and its application as the criterion of a result of the management solutions. The 
process of formation and distributing the value added is analyzed the points of covering the 
different elements of costs are calculated on basis of it. The informativeness of the developed 
index for determining the integral characteristic of the economic state of enterprises is 
proved. 
Key words: operational value, value added, the point of costs covering.
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УДК 622.232.72
Р.В. Короленко

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФІЦИТУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ КРИВБАСУ

Визначено методичні підходи до розрахунку показника дефіциту людського капі-
талу, що дозволяє планувати витрати на розвиток персоналу, тобто навчання, підвищен-
ня кваліфікації працівників, планування кар’єри, створення кадрового резерву. Шляхом 
застосування виробничої функції встановлено величину дефіциту людського капіталу 
на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу.
Ключові слова: дефіцит людського капіталу, планова величина людського капіталу, 
фактична величина людського капіталу, виробнича функція, гірничо-збагачувальний 
комбінат.

Постановка проблеми. Людський капітал є головним фактором, що 
впливає на економічну результативність праці персоналу. Загальновідомо, 
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що проведення навчання працівників та підвищення їх кваліфікації збіль-
шує людський капітал підприємства і дозволяє підвищити економічні ре-
зультати праці. На більшості вітчизняних гірничо-збагачувальних комбіна-
тах (ГЗК) створено власні навчальні центри, витрачаються значні кошти на 
навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників. Ці захо-
ди дозволяють знизити дефіцит людського капіталу, що сприяє підвищенню 
результативності праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, присвячені 
розвитку теорії людського капіталу, знайшли своє відображення у працях 
відомих зарубіжних вчених-економістів, таких як: Е. Денісон [1], Дж. Кен-
дрік [2], Л. Туроу [3], Я. Фітц-енц [4] та ін. У світовій економічній науці 
ХХ ст. підхід до людського капіталу як до результату інвестицій та провід-
ного фактора економічного зростання викладено у працях Т. Шульца [5] та 
Г. Беккера [6].

Серед наукових розробок вітчизняних та російських вчених, які стали 
підґрунтям формування ідеології необхідності значних інвестицій в люд-
ський капітал, слід відзначити праці О.А. Грішнової [7], І.В. Журавльової [8], 
О.В. Захарової [9], О.В. Кендюхова [10] та ін.

Мета статті – розробити методичні підходи до визначення величини 
дефіциту людського капіталу та проаналізувати динаміку величини дефіци-
ту людського капіталу на ГЗК Кривбасу.

Основні результати дослідження. Потрібно враховувати, що в певних 
випадках дефіцит персоналу може бути тимчасовий, пов’язаний з хворобою 
або відпусткою працівників, в деяких випадках дефіцит може гарантовано 
виникнути у майбутньому (у зв’язку з виходом працівників на пенсію), в ін-
ших випадках – виникає несподівано (звільнення за власним бажанням). В 
усіх цих випадках відділ кадрів підприємства має розробити адекватну сис-
тему управління людськими ресурсами (HR). 

Традиційно дефіцит людських ресурсів визначається, виходячи з пла-
нової чисельності працівників, тобто абсолютно не враховуються індиві-
дуальні відмінності працівників у досвіді роботи, рівні знань, кваліфікації. 
Крім того, навіть планова чисельність працівників визначається зі значними 
неточностями. Особливо це стосується працівників, які безпосередньо не 
впливають на обсяги виробництва продукції. При плануванні чисельності 
цієї категорії персоналу традиційно використовуються норми часу на ви-
конання кожної операції. Але слід зазначити, що такі нормативи існують 
не за всіма посадами, які є на ГЗК. Крім того, на кожному підприємстві є 
індивідуальні особливості, які можна враховувати, лише проводячи хро-
нометраж за кожною операцією, що виконує окремий працівник. Це дуже 
трудомісткий метод, тому на практиці він використовується дуже рідко. 
На ГЗК в більшості випадків проводиться планування чисельності праців-
ників від досягнутого, тобто на підставі середніх показників, які мали міс-
це в минулому. 

На наш погляд, більш адекватним є визначення не дефіциту чисель-
ності працівників, а дефіциту людського капіталу, тому що саме величи-
на людського капіталу дозволяє врахувати відмінності працівників у до-
свіді роботи, рівні знань тощо. Дефіцит людського капіталу має визнача-
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тись індивідуально за кожним структурним підрозділом та за кожною по-
садою окремо, порівнюючи величину фактичного і планового людського 
капіталу:
 ДЛКi = ЛКфi – ЛКплi, (1)

де ДЛКi – дефіцит людського капіталу для i-ї посади, грн;
ЛКфi, ЛКплi – відповідно, планова та фактична величина людського капі-

талу для i-ї посади, грн.
Для працівників, що безпосередньо впливають на обсяги виробництва 

продукції (наприклад, водії самоскидів та екскаваторів), планову величину 
людського капіталу визначають традиційним методом на основі планової 
чисельності працівників. Це пов’язано з тим, що такі працівники не можуть 
одночасно обслуговувати декілька машин незалежно від досвіду та кваліфі-
кації, тому їх чисельність прямо залежить від кількості машин, яка, у свою 
чергу, залежить від їх продуктивності та планового обсягу виробництва про-
дукції.

Планова величина людського капіталу розраховується як добуток се-
реднього людського капіталу на одного працівника і планової чисельності 
працівників:
 ЛКплi = ЛКсерi · Чплi, (2)

де ЛКплi – планова величина людського капіталу для i-ї посади, грн;
ЛКсерi – середня величина людського капіталу для i-ї посади, грн;
Чплі – планова чисельність працівників i-ї посади, осіб.

Величина середнього людського капіталу працівників, що безпосеред-
ньо впливають на обсяги виробництва продукції, розраховується з урахуван-
ням витрат (наприклад, витрат на паливно-мастильні матеріали), при цьому 
враховується величина людського капіталу лише тих працівників, у яких у 
минулому були найменші питомі витрати паливно-мастильних матеріалів. 
У разі наявності дефіциту людського капіталу цієї категорії працівників по-
трібно окремо розглядати випадки, коли дефіцит пов’язаний з недостатньою 
чисельністю або з недостатньою кваліфікацією. За недостатньої кваліфіка-
ції недоцільно приймати на роботу нових працівників відповідної кваліфіка-
ції, а необхідно провести навчання. У той же час навчання цих працівників 
не може компенсувати недостатню їх чисельність, наприклад, один водій не 
може одночасно обслуговувати декілька машин.

Для працівників, які безпосередньо не впливають на обсяги виробниц-
тва продукції, пропонуємо визначати планову величину людського ка-
піталу, за якої можливе досягнення приросту економічних результатів 
праці:
 .  

,
∆ −

= i
³

Ðÿê ïë b
ËÊïë

à
 (3)

де ∆Ряк.плi – планова величина якісної складової приросту результатів пра-
ці для i-ї посади, грн;

a, b – коефіцієнти рівняння регресії.
З метою врахування впливу обсягів виробництва на планову величину 

людського капіталу та визначення дефіциту людського капіталу на рівні під-
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приємства в цілому пропонуємо застосувати виробничу функцію нелінійно-
го вигляду: 
 Y = a Kα Lβ, (4)
де Y – обсяг виробництва продукції, грн;

K – величина фізичного капіталу підприємства, грн;
L – величина людського капіталу підприємства, грн;
а, α, β – коефіцієнти рівняння регресії.

На підставі даних фінансової звітності ГЗК Кривбасу за 2002–2007 рр. 
за допомогою пакета аналізу Microsoft Excel отримано таке рівняння регре-
сії для досліджуваної виробничої функції:
 Y = 0,0022 · K0,4646 L0,9223. (5)

Коефіцієнт детермінації для отриманої регресійної залежнос-
ті має достатньо високе значення (88%), що свідчить про високий ступінь 
взаємозв’язку між досліджуваними показниками.

Величина фізичного капіталу підприємства визначалась як балансова 
вартість сумарних активів підприємства. При цьому враховано, що у 2002–
2012 рр. в Україні мали місце значні темпи інфляції. Тому обсяг продукції у 
вартісному вираженні, величину фізичного і людського капіталу було при-
ведено у порівняний вигляд (проіндексовано) до рівня 2012 р. 

Отримане рівняння регресії використовуємо для планування величини 
людського капіталу, необхідної для виробництва планового обсягу продук-
ції. Шляхом простих математичних перетворень формули (5) отримаємо та-
кий вираз:
 0,9223

0,4646
 

,
0, 0022

=
⋅

Y
ËÊïë

K
 (6)

де ЛКпл – планова величина людського капіталу, необхідна для виробниц-
тва  планового обсягу продукції, грн.

Результати розрахунків планової величини людського капіталу, а також 
її відхилення від фактичної величини людського капіталу на ПАТ «ПівнГЗК» 
наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Дефіцит людського капіталу на ПАТ «ПівнГЗК», тис. грн

Рік Планова величина 
людського капіталу

Фактична величина 
людського капіталу

Запас (+) або дефіцит (–)
людського капіталу

2002 2 328 841 3 067 862 739 021
2003 2 333 857 3 049 807 715 951
2004 6 703 087 4 655 450 –2 047 637
2005 11 078 048 7 512 713 –3 565 335
2006 7 363 061 9 104 647 1 741 586
2007 11 150 303 9 560 405 –1 589 898
2008 9 656 475 7 905 151 –1 751 324
2009 3 888 693 6 525 751 2 637 059
2010 6 108 097 6 355 159 247 062
2011 9 259 076 6 691 441 –2 567 635
2012 6 737 968 6 685 072 –52 896
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Проведений аналіз свідчить, що на підприємстві мав місце дефіцит 
людського капіталу у 2004–2005 рр., це пов’язано з тим, що фактична вели-
чина людського капіталу збільшувалась, але темпи її зростання відставали 
від темпів зростання обсягів виробництва. Певний запас людського капіта-
лу виник у 2006 р. та у кризовому 2009 р., це було пов’язано зі зниженням 
обсягів виробництва продукції. Починаючи з 2011 р. на підприємстві зно-
ву виникає дефіцит людського капіталу, при цьому чисельність працівників 
та планова величина людського капіталу почали знижуватись, незважаючи 
на збільшення обсягів виробництва. Це дуже негативна тенденція, що може 
призвести у майбутньому до порушення виробничої функції та невиконан-
ня планів виробництва.

Результати розрахунків планової величини людського капіталу, а та-
кож її відхилення від фактичної величини людського капіталу на ПАТ 
«ІнГЗК» наведено в табл. 2. Як видно з даних табл. 2, на відміну від ПАТ 
«ПівнГЗК», дефіцит людського капіталу на цьому підприємстві виник із 
самого початку досліджуваного періоду (2002–2004 рр.). Фактична вели-
чина людського капіталу збільшувалась, але темпи її зростання відстава-
ли від темпів зростання обсягів виробництва. З 2005 р. по 2007 р. на під-
приємстві мав місце запас людського капіталу. Але починаючи з 2008 р. 
на підприємстві знову виник дефіцит людського капіталу, який зберіга-
ється до кінця досліджуваного періоду (за винятком кризового 2009 р.). 
Починаючи з 2010 р. чисельність працівників та фактична величина люд-
ського капіталу почали знижуватися, незважаючи на збільшення обсягів 
виробництва.

Таблиця 2
Дефіцит людського капіталу на ПАТ «ІнГЗК», тис. грн

Рік Планова величина 
людського капіталу

Фактична величина 
людського капіталу

Запас (+) або дефіцит (–)
людського капіталу

2002 3 194 936 3 003 677 –191 258
2003 3 554 810 3 524 127 –30 683
2004 4 567 020 4 516 280 –50 739
2005 5 251 435 6 051 149 799 714
2006 4 797 392 6 524 316 1 726 924
2007 5 539 686 6 843 087 1 303 401
2008 6 069 586 5 017 766 –1 051 820
2009 3 779 227 4 319 311 540 084
2010 7 165 153 4 838 975 –2 326 178
2011 9 024 425 4 830 508 –4 193 917
2012 5 625 609 4 793 287 –832 322

Результати розрахунків планової величини людського капіталу, а також 
її відхилення від фактичної величини людського капіталу на ПАТ «ЦГЗК» 
наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Дефіцит людського капіталу на ПАТ «ЦГЗК», тис. грн

Рік Планова величина 
людського капіталу

Фактична величина 
людського капіталу

Запас (+) або дефіцит (–)
людського капіталу

2002 2 001 082 2 225 471 224 388
2003 2 400 886 1 999 554 –401 332
2004 3 446 752 3 269 415 –177 337
2005 6 620 630 5 053 232 –1 567 398
2006 4 723 468 5 097 765 374 296
2007 5 909 341 5 293 000 –616 341
2008 5 849 609 4 885 493 –964 117
2009 2 437 021 3 810 012 1 372 991
2010 4 341 412 4 070 311 –271 101
2011 5 736 933 4 271 071 –1 465 862
2012 4 630 396 4 353 052 –277 344

Як видно з даних табл. 3, певний запас людського капіталу мав міс-
це у 2002, 2006 та у кризовому 2009 рр., що було пов’язано зі зниженням 
обсягів виробництва продукції. В усі інші роки має місце значний дефіцит 
людського капіталу, який зберігається до кінця досліджуваного періоду. Це 
пов’язано з тим, що темпи зростання величини людського капіталу суттєво 
відстають від темпів зростання обсягів виробництва.

Результати розрахунків планової величини людського капіталу, а також 
її відхилення від фактичної величини людського капіталу на ВАТ «ПівдГЗК» 
наведено в табл. 4.

Таблиця 4
Дефіцит людського капіталу на ВАТ «ПівдГЗК», тис. грн

Рік Планова величина 
людського капіталу

Фактична величина 
людського капіталу

Запас (+) або дефіцит (–)
людського капіталу

2002 2 437 891 3 418 486 980 595
2003 2 341 686 4 421 185 2 079 499
2004 2 167 929 5 499 897 3 331 969
2005 3 449 207 7 802 143 4 352 936
2006 3 303 516 8 709 914 5 406 397
2007 5 515 405 7 777 969 2 262 564
2008 5 861 441 6 488 949 627 508
2009 2 317 203 5 415 664 3 098 461
2010 4 795 337 5 440 904 645 567
2011 7 759 095 5 782 249 –1 976 845
2012 5 479 818 5 258 776 –221 042

Дані табл. 4 свідчать про те, що на ВАТ «ПівдГЗК», на відміну від ін-
ших ГЗК Кривбасу, відсутній дефіцит людського капіталу протягом 2002–
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2010 рр. Це пов’язано з тим, що чисельність працівників та фактична вели-
чина людського капіталу з 2008 р. знижувалися більш повільно, ніж у інших 
підприємств. Але починаючи з 2011 р. і на ВАТ «ПівдГЗК» також виникає 
дефіцит у зв’язку зі скороченням фактичної величини людського капіталу.

Отже, у всіх ГЗК Кривбасу починаючи з 2011 р. спостерігається нега-
тивна тенденція скорочення чисельності працівників та фактичної величи-
ни людського капіталу, незважаючи на збільшення обсягів виробництва. Це 
дуже негативна тенденція, що може призвести у майбутньому до порушення 
виробничої функції та невиконання планів виробництва. Отже, ці підприєм-
ства мають терміново розробити заходи щодо усунення дефіциту людсько-
го капіталу.

Висновки. Доведено, що для працівників, які керують машинами та об-
ладнанням і безпосередньо задіяні у виробництві продукції, планова величи-
на людського капіталу може бути визначена традиційним методом на осно-
ві планової чисельності працівників. Це пов’язано з тим, що такі працівни-
ки не можуть одночасно обслуговувати декілька машин незалежно від до-
свіду та кваліфікації, тому їх чисельність прямо залежить від кількості ма-
шин, яка, у свою чергу, залежить від їх продуктивності та планового обся-
гу виробництва. Для працівників, які безпосередньо не впливають на обсяги 
виробництва продукції, планова величина людського капіталу має визнача-
тись з урахуванням планової величини економічних результатів праці, при 
цьому потрібно враховувати виключно якісну складову приросту економіч-
них результатів праці.

На основі проведеного аналізу встановлено, що за період 2011–2012 рр. 
на всіх підприємствах ГЗК Кривбасу існує дефіцит людського капіталу, що 
пов’язано зі скороченням чисельності працівників та фактичної величини 
людського капіталу. Отже, менеджменту підприємств необхідно розробити 
заходи щодо усунення дефіциту людського капіталу.
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In article methodical approaches to calculation of an indicator of deficiency of the human 
capital that allows to plan expenses on personnel development, i.e. training, professional 
development of workers, career planning, creation of a personnel reserve are defined. By 
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has to develop urgently measures for elimination of deficiency of the human capital.
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С.В. Кузьмінов

ІНСТИТУТОГЕНЕЗ В ЕКОНОМІЦІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

Обґрунтовано необхідність моніторингу інститутогенезу. Проаналізовано факто-
ри інститутогенезу в економіці, що розвивається. Виявлено межі застосування біхевіо-
ризму в аналізі інституційного конструювання.
Ключові слова: біхевіоризм, інституційне конструювання, інституційний моніторинг.

Постановка проблеми. Інституційне забезпечення економічного роз-
витку є актуальним завданням як з точки зору економічної теорії, так і з точ-
ки зору економічної політики. Але закономірності формування інститутів 
досліджено ще далеко не повністю. Особливої гостроти проблема набуває 
у перехідних економіках та економіках, що розвиваються. Високий темп ін-
ститутоутворення у таких економіках несе загрозу виникнення інституцій-
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них пасток. У таких умовах виникає протиріччя між швидкістю інститутоге-
незу та ефективністю створених інститутів. Вирішення проблеми можливе 
лише через свідоме інституційне конструювання.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Питання інсти-
туційного конструювання можна вважати одними з найбільш популярних у 
інституціоналізмі. Тією чи іншою мірою їм присвячено не тільки праці кла-
сиків економічної теорії та соціології (починаючи з Т. Веблена [1] і М. Ве-
бера [2]), але і відносно недавні дослідження А. Архієреєва [3], В. Воль-
чика [4], А. Гриценка [5], В. Дементьєва [6], А. Задої [7], С. Кірдіної [8],  
В. Полтеровича [9] та ін. Незважаючи на виключно ґрунтовний і багатопла-
новий аналіз інституціональної структури суспільства взагалі і національ-
них економік України та Росії зокрема, проблему ще рано вважати повніс-
тю дослідженою. Так, взявши на озброєння технічний термін «конструюван-
ня», слід було б піти у галузі соціально-інституційного проектування далі, а 
саме: доповнити проекти інструментами діагностики того, наскільки інсти-
тут, що формується, відповідає проектним параметрам. Однак без перевірки 
відповідності новостворених інститутів необхідним показникам реалізація 
проектів соціально-інституційного конструювання має так само мало шан-
сів на успішну реалізацію, як і успішне завершення складання реактивного 
літака без перевірки відповідності деталей технологічним допускам. 

Мета цієї статті – обґрунтувати необхідність моніторингу інститутоут-
ворення. Зроблено це буде на прикладі формування інституту законослухня-
ності членів суспільства.

Виклад основного матеріалу. Проблема побудови більш здорової та 
ефективної економіки – це багато у чому проблема побудови більш ефек-
тивного суспільства. Економічна теорія як одна із суспільних наук теж має 
зробити свій внесок у розробку теорії і методів побудови такого суспільства. 
Таке трактування сенсу економіко-теоретичних досліджень далеко не нове. 
Саме з точки зору «правильного» устрою суспільства економічні відноси-
ни розглядалися у Стародавньому Єгипті, Стародавній Індії, Стародавньому 
Китаї та Месопотамії. Таке ж надзавдання було поставлено і марксистами.

Радикальні висновки з марксистського аналізу ринкової економіки під-
штовхнули економістів Заходу до навмисної деполітизації та деідеологіза-
ції економічної науки і дистанціювання від суб’єктивної складової процесу роз-
поділу суспільного багатства. Однак це пішло не на користь як науці, так і сус-
пільству. Значний розрив між підкреслено аполітичною економічною наукою і 
наскрізь політизованою господарською практикою на пострадянському просторі 
неухильно тягне за собою як падіння інтересу до економічної науки (що легко по-
мітити, зважаючи на зміни в навчальних планах підготовки фахівців неекономіч-
них спеціальностей ВНЗ), так і падіння якості ведення господарства (про що свід-
чить наростаюче відставання України за показниками економічного розвитку від 
розвинутих країн і навіть багатьох країн, що розвиваються). Звідси – конфлікт те-
орії та практики, причому страждають від цього конфлікту обидві сторони.

Не претендуючи на остаточність переліку, вкажемо лише кілька причин 
неузгодженості теорії та практики економічної діяльності:

1. Вихідні дані для економіко-теоретичного аналізу виявляються не-
доступними у зв’язку з тотальним розширенням поняття «таємниця госпо-
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дарської діяльності». Будучи відрізаними від актуальних даних, теоретики 
не можуть аналізувати реальну ситуацію, через що у практиків складається 
враження про марність теорії.

2. Економічні теорії, будучи не тільки інструментами опису реальнос-
ті, а й інструментами демонстрації своєї інтелектуальної переваги у науко-
вому середовищі, стають занадто складними для сприйняття непідготовле-
ним слухачем. Оскільки багато практиків не є такими підготовленими слу-
хачами, то, уникаючи психотравмуючої ситуації, вони уникають і зустрічей 
з такими теоріями.

3. Багато теорій, концентруючись на відповідях на питання «хто ви-
нен?» і «що робити?», забувають дати відповідь на питання «як робити?». У 
той же час практики часто не мають достатнього рівня знань і навичок для 
того, щоб відповісти на це питання самостійно. У результаті набагато про-
стіше проігнорувати проблему, розглянуту теоретиком, ніж шукати її вирі-
шення на практиці.

Якби не успіхи різного роду тренінгів та «гуру» від маркетингу, ме-
неджменту тощо, які успішно просувають свій продукт у свідомість членів 
суспільства, то можна було б вважати, що ці проблеми на пострадянському 
просторі вирішити неможливо, оскільки усі вони міцно вплетені у систе-
му сформованих соціально-економічних інститутів. Так, схильність до то-
тальної господарсько-комерційної таємниці сформувалася як стійка захис-
на реакція проти різного роду експропріаторів – податкових органів, реке-
ту, рейдерів тощо. Причому стійкість цієї реакції така, що таємницею час-
то стає навіть цілком невинна інформація, яка свідчить вже про форму-
вання інституту таємниці, а не про усвідомлену раціональну реакцію гос-
подарюючих суб’єктів. Аналогічно невміння управлінців освоювати тео-
ретичний матеріал теж можна вважати лише випадковим несприятливим 
для країни збігом обставин тільки з великою натяжкою. Насправді це зако-
номірно. Люди займають ці посади лише тому, що саме такий спосіб жит-
тя і манера поведінки найбільшою мірою сприяють кар’єрному зростанню 
у сформованій системі суспільних інститутів. Іншими словами, усі випадко-
вості економічного і політичного життя суспільства ми схильні вважати не-
випадковими і жорстко обумовленими тими інститутами, які домінують у 
суспільній свідомості.

Розгляд сформованої системи інститутів на пострадянському просто-
рі виходить за рамки цієї статті. На нашу думку, зараз набагато важливіше 
не з’ясовувати «хто винен» (тобто які інститути породжують низьку ефек-
тивність української економіки та політики), а «що» і, головне, «як» робити.

З урахуванням тези про обумовленість усього, що відбувається у сус-
пільстві, існуючими суспільними інститутами, відповідь на питання «що ро-
бити?» може бути тільки одна – створювати нові, більш ефективні інститу-
ти. Однак як дізнатися заздалегідь, які інститути опиняться у певному сус-
пільстві більш ефективними? На очевидну національну специфіку в цьому 
питанні вказує А. Лібман [10]. Крім того, досвід швидкого розвитку Китаю у 
ХІІІ ст., проаналізований У. Макнілом [11], і Великої Британії у XVIII–XIX 
ст., представлений у праці Д. Норта [12], не забезпечив цим країнам збере-
ження своїх позицій на світовій арені у наступні роки.
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Ймовірно, процес вибору ефективних інститутів не підлягає задовіль-
ній алгоритмізації, а отже, він завжди буде залишатися у сфері мистецтва 
управління і не стане процедурою управління. Однак процес створення гро-
мадських інститутів у загальних рисах виглядає однаково як для ефективних 
і суспільно продуктивних (тобто тих, які сприяють суспільно-економічному 
прогресу), так і для деструктивних інститутів, які ведуть суспільство до де-
градації і розпаду. Більше того, негативний досвід радикальних реформ на 
пострадянському просторі підштовхує до більш обережного підходу, що ба-
зуються на часткових реформах, як це радить робити Ж. Ролан [13].

Такий градуалістський підхід (крім іншого) дозволяє зрозуміти, що інсти-
туційні реформи – процес не одноразовий, а постійний. Хибна впевненість у 
тому, що досить напружитися і пережити деякий перехідний період, перетерпі-
ти тимчасові труднощі інституційної трансформації, а потім усе буде добре, не-
минуче зіграє злий жарт із більшістю членів такого суспільства. Навпаки, руй-
нування старих і створення нових інститутів триває постійно, незалежно від 
того, плануємо ми цей процес чи ні. Причому немає жодної різниці, про які ін-
ститути йдеться – про інститути у сфері економіки, політики або десь-інде.

У нашому розумінні інститутів ми вважаємо правильним з метою спро-
щення теорії повернутися до вузького розуміння цього терміна, яке зручно 
подати у вигляді переліку тез:

1. Немає жодних інститутів за межами людської свідомості. Всі фор-
мальні домовленості і організації є інститутами не більше, ніж відбиток 
людської ступні на піску є частиною людини.

2. Немає ніякої надособистісної свідомості. Інститут є суспільним 
остільки, оскільки досить велика кількість індивідів сприймають світ через 
призму цього інституту.

3. Інститут – спосіб сприйняття навколишньої дійсності, що базуєть-
ся на частковій редукції причинно-наслідкових зв’язків. Відмітною ознакою 
інституту є ігнорування проміжних тригерів при встановленні зв’язків між 
початковим подразником і кінцевою реакцією індивіда.

Відповідно, процес інститутоутворення слід вивчати тільки на рівні інди-
відуальної психіки. І у цьому питанні є можливість звернутися до психології, а 
точніше, до біхевіоризму Б. Скіннера [14, с. 77–88]. Цей напрям сучасної психо-
логії спочатку формувався як експериментальний. Розвиваючи досліди І. Пав-
лова, Б. Скіннер досліджував процеси вироблення стійких звичок у тварин, су-
проводжуючи їх дії стимулами-підкріплювачами у вигляді порцій ласощів або, 
навпаки, подразниками у вигляді електричних розрядів. Критики біхевіоризму 
звертають увагу на те, що автоматичне перенесення результатів досліджень зі 
щурів, які натискають педаль, і голубів, що клюють розмальоване коло, на лю-
дину є досить ризикованим кроком. Однак кількість прихильників біхевіоризму 
у психології не менш значна, ніж кількість критиків, і принаймні деякі елементи 
біхевіоризму з успіхом використовуються у практичній діяльності.

З точки зору інститутоутворення, серед виявлених Б. Скіннером резуль-
татів найбільший інтерес такі становлять:

1. При безперервному графіку підкріплень (кожна «правильна» дія ви-
нагороджується) формування звички відбувається набагато швидше, ніж 
при переривчастому графіку (винагороджуються тільки деякі дії).
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2. Частота натискань щуром на педаль різко зростала після третьої-
четвертої успішної спроби при безперервному графіку. При переривчас-
тому графіку таких спроб має бути більше. Однак і в тому, і в іншому ви-
падку після формування звички вона досить довго не згасала навіть після 
припинення підкріплень. Описані випадки, коли голуб припинив клювати 
коло, зробивши більше 10000 безуспішних спроб. Інший голуб знову взяв-
ся клювати коло, потрапивши у клітину для експериментів після 6-річної 
перерви.

3. Для формування звички наявність причинно-наслідкових зв’язків 
між виконаною дією (натискання на педаль) і винагородою (одержання кор-
му) є необов’язковою. При переривчастому графіку підкріплення іноді ви-
являлися ефекти «забобонних» дій – голуби при клюванні повертали голо-
ву у певне місце клітини, а пацюки при натисканні на педаль могли підніма-
ти також лапу або хвіст.

4. Якщо у якийсь момент позитивне підкріплення (корм) замінювалося 
на негативне (удар струмом), то після відновлення позитивного підкріплен-
ня раніше навчені тварини привчалися знову натискати на педаль для отри-
мання корму значно повільніше, ніж ті, які не мали такого негативного до-
свіду.

Хоча аналогії з нераціональною поведінкою людей у рамках інститу-
тів і забобонною поведінкою щурів у «ящику Скіннера» видаються доволі 
очевидними, залишається питання: «Наскільки схожі психіка людини і пси-
хіка тварини стосовно реакцій типу стимул – підкріплення?». Лабораторні 
експерименти, повністю ідентичні експериментам з тваринами, на людях не 
проводилися частково з етичних міркувань, а частково з технічних причин у 
зв’язку з неможливістю ізолювати людину від її попереднього досвіду, про-
те це не доводить, що теорія Скіннера не спрацює стосовно людини.

Відповідь на питання про межі застосування біхевіоризму при вивчен-
ні інститутів залежить від поставленого завдання. Якщо завдання полягає 
в дослідженні того, як інститути відображаються у внутрішньому психіч-
ному житті індивіда, реальної специфіки інтерналізації інституту кожною 
конкретною людиною, то біхевіоризм з його методологічною установкою 
на вив чення тільки проявлених психічних реакцій (переважно дій) для вирі-
шення цього завдання зовсім не підходить. Якщо ж завдання більш вузьке і 
утилітарне – створювати соціально-економічні інститути або руйнувати їх, 
тоді ступінь спрощення психіки у біхевіористській методології, запропоно-
ваній Б. Скіннером, виявляється цілком адекватним.

У зв’язку зі специфікою відображення світу людською психікою уник-
нути інститутоутворення практично неможливо. Інша справа, наскільки від-
повідають ці інститути тому суспільству, яке хотілося б побудувати. Відпо-
відь на це питання вже сама по собі гідна не тільки статті, але і великої мо-
нографії. Тому, не заглиблюючись у подробиці, скажемо, що версій може 
бути дві:

1. Реальна мета поліс-мейкерів (економічної і політичної еліти, яку в 
сучасній Україні навряд чи варто розділяти) збігається з офіційною метою 
української політики – інтеграцією з Європейським Союзом. У цьому випад-
ку творці великої і малої політики мали б заохочувати появу інститутів на 
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засадах європейських цінностей – законослухняність, порядок, свобода осо-
бистості, прозорість влади, широке залучення громадськості до формування 
політики, рівність усіх перед законом тощо. Однак характер політичних пе-
ретворень за останні два десятиліття свідчить про інше.

2. Політична та економічна еліта діє за сценарієм неокласичного раціо-
нального максимізатора і намагається використати політичну і економічну 
владу для особистого збагачення, нехай і ціною зубожіння інших громадян і 
ослаблення економічних і політичних позицій країни на міжнародній арені.

Саме цей, другий, сценарій здається більш правдоподібним з урахуван-
ням зростання майнової диференціації на тлі деградації економіки, депопу-
ляції, зниження якості освіти, падіння ролі і престижу науки у суспільстві. У 
принципі, з точки зору раціонального та егоїстичного максимізатора, немає 
нічого страшного у тому, щоб витягти «швидкі гроші» зі свого нинішнього 
становища у суспільстві. Створивши собі ізольований острівець особистого 
матеріального благополуччя за наявності достатньої кількості грошей, мож-
на себе відчувати комфортно і у повністю розореній країні. Більш того, чим 
бідніше населення, тим дешевше коштує підтримання цього індивідуально-
го благополуччя. А при бажанні відпочити від навколишніх злиднів можна 
злітати у яку-небудь благополучну країну десь у Північній Європі.

Такий сценарій здається доволі реалістичним. Тим більше, що щось по-
дібне вже було на території Російської імперії наприкінці XIX – початку 
ХХ ст. Тоді це завершилося Жовтневою революцією, а зараз досить мляві 
виступи менш забезпечених верств разом з одним з найвищих у світі показ-
ників кількості правоохоронців на душу населення дають підстави вважати, 
що поточний стан справ може зберігатися дуже довго.

Послідовно дотримуючись позиції методологічного індивідуалізму, не 
будемо ставити питання «що може зробити суспільство?» (воно нічого не 
може зробити, бо суспільство – усього лише фікція і зручний термін для ви-
кладу деяких думок), а запитаємо «що може зробити людина?». Оскільки 
саме з реакцій конкретних людей складається і громадська думка, і громад-
ська діяльність. Історія показала, що найбільш масовими реакціями були:

1. Еміграція. Кількість трудових емігрантів з України оцінюється у 
3 млн чол. З урахуванням спрощення процедури отримання польського гро-
мадянства (тепер громадянство може присвоїти польський чиновник, який 
за рангом приблизно відповідає українському голові облдержадміністрації), 
значна їх частина може стати емігрантами на постійній основі.

2. Конформізм. Деякі громадяни намагаються знайти свою нішу навіть 
у такому глибоко диференційованому суспільстві, намагаючись перестати 
бути пригнобленими і стати хоча б трохи гнобителями. Найбільш деструк-
тивним проявом подібного роду реакції можна вважати корупцію на низово-
му рівні. Більш продуктивна реакція – спроби створити власну справу, хоча і 
у цьому випадку необхідності включення у корупційні та напівлегальні схе-
ми уникнути майже неможливо.

3. Активний опір. Цей опір також може набувати різних форм: грабе-
жі, вимагання, політичні протести і навіть революції. У будь-якому випадку 
для масового прояву такого роду реакції ступінь орієнтованості членів сус-
пільства на допустимість насильства при вирішенні своїх проблем має бути 
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досить високий. Іншими словами, насильство має інституціоналізуватися, 
спалахи агресії мають виникати без роздумів, як автоматична відповідь на 
проб лемну ситуацію, оскільки усвідомлена, неінституціоналізована реакція 
набагато рідше призводить до насильства, бо насильство не вирішує пробле-
му, а лише трансформує її з невизначеними наслідками для агресора.

Викликає тривогу той факт, що в українському суспільстві прискорени-
ми темпами відбувається формування інституту насильства. Так, за резуль-
татами моніторингового дослідження впливу засобів масової інформації на 
поведінку школярів, було встановлено, що серед найбільш улюблених шко-
лярами фільмів були згадані «Один вдома» – його вказали 76,9% респонден-
тів (більша частина фільму демонструє каліцтва різного ступеня тяжкості), 
«Пункт призначення» – 47,7 (фільм оповідає про неминучість смерті і міс-
тить реалістичні сцени масштабних руйнувань і масової загибелі людей), 
«Гаррі Потер» – 47,0, «Шрек» – 45,9 (також містить сцени вбивств і травму-
вання, причому в ігровій, гротескній формі), «Володар кілець» – 38,7%. Що 
особливо тривожно – фільм «Пила» вказали 28,3%, і це при тому, що він по-
будований на демонстрації сцен деталізованих вбивств, фізичного і психіч-
ного насильства [15]. Не дивно, що тільки 50% учнів ставляться до демон-
страції сцен насильства у ЗМІ негативно. Решта – нейтрально або позитив-
но. Ці результати цікаво порівняти з даними, отриманими Б. Скіннером у 
експериментах з людьми. Він встановив, що демонстрація сцен насильства 
стимулювала бажання піддослідних підвищувати напруження електричного 
струму для покарання іншого піддослідного за допущені помилки (звичай-
но, піддослідні не знали, що електроди були відключені). Тоді виникає пи-
тання: яка поведінка виховується українськими ЗМІ і до появи яких інсти-
туціоналізованих реакцій індивідів призведе їх діяльність, якщо, за даними 
вибіркового обстеження одного з центральних українських телеканалів, за 
7 годин ефірного часу було продемонстровано 17 сцен вбивств і 11 сцен на-
сильства іншого роду?

Таким чином, пущене на самоплив формування інститутів у галузі за-
хисту прав особистості, впевнено рухає суспільство у бік ескалації насиль-
ства. З одного боку, все логічно: ніхто не подбає про ваш захист так старан-
но, як ви самі (якщо ви, звичайно, здатні це зробити). Але з іншого боку, 
утворюється порочне коло: більше насильства на екрані – більша схильність 
до проявів насильства у реальному житті – реальність стає більш жорсто-
кою – фільми, які зображують реальність, стають ще жорсткіші. Така са-
мопідсилююча реакція індивідів – ознака формування інституту, який мож-
на назвати, приміром, інститутом агресії або інститутом нелегітимного на-
сильства. Статистика свідчить: понад 37% громадян України вважають, що 
від незаконного переслідування з боку правоохоронних органів (включаючи 
тортури у процесі дізнання) може постраждати кожен, незалежно від ступе-
ня законослухняності, і майже стільки ж опитаних готові захищати свої пра-
ва силою, у тому числі і з порушенням закону [16]. 

Значне зростання кількості злочинів проти особистості (вбивство, нане-
сення побоїв, травм тощо) – важливий індикатор невідповідності інститутів, 
які формуються в суспільстві, технологічним вимогам інституційного про-
екту цивілізованої ринкової економіки, воно більше відповідає дикому капі-
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талізму часів освоєння Сибіру і американського Дикого Заходу. Такий шлях 
побудови ринкової економіки теж можливий, але дуже довгий. Чи можна 
відшліфувати (фрезерувати, паяти, свердлити, кувати) цей інститут з тим, щоб 
він відповідав проекту «цивілізоване ринкове господарство»? Очевидно, так. 
Але для цього, пам’ятаючи досліди зі щурами, кілька разів поспіль (без перерв 
і відтермінування!) на скаргу громадянина з приводу ущемлення його прав 
державна машина організованого насильства повинна видати ласощі у вигля-
ді відновлення цих ущемлених прав. І так для кожного громадянина.

Висновки. Таким чином, підбиваючи підсумки, зазначимо, що: 
1. Інститутогенез відбувається постійно, незалежно від того, наскільки 

держава і суспільство контролюють цей процес. 
2. Основним інструментом інститутогенезу виступає повторення 

стимулів-підкріплювачів, які дають індивіду змогу оцінити певні дії як пра-
вильні або неправильні. 

3. Відпускання процесу інститутоутворення на самоплив часто призво-
дить до формування соціально-шкідливих інститутів, серед яких в Україні 
можна назвати інститут нелегітимного насильства.
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ЭТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Рассмотрены основные этические дилеммы, их взаимосвязь с социальной ответ-

ственностью, а также стадии морального развития менеджера.
Ключевые слова: этика, этическая дилемма, социальная ответственность, заинтере-
сованная группа.

В средствах массовой информации регулярно появляются материалы, 
которые отражают недовольство общественности деятельностью различных 
компаний.
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Нашей целью будет рассмотреть действия организаций и издержки, 
которые они несут, пренебрегая принятыми в обществе и бизнесе этическими 
принципами. Размышляя над значением управленческих решений для жиз-
ни общества, можно прийти к выводу, что, во-первых, невозможно обойти 
этические дилеммы, а во-вторых, простых ответов на эти вопросы, равно как 
и идеальных рецептов менеджмента, не существует. 

Примером может служить известная компания Ford, когда в конце 
1960-х годов давление иностранных конкурентов на автомобильный рынок 
США существенно возросло, президент компании Ли Якокка предложил 
значительно сократить время постановки на конвейер новой модели «Ford 
Pinto».

Во время испытаний новой модели в компании Ford руководствова-
лась требованиями текущего законодательства и рассматривавшихся в 
Конгрессе США законопроектов, один из которых предполагал устано-
вить правило о полной безопасности автомобилей при лобовом столкно-
вении на скорости 50 км/ч. Испытания на прочность «Ford Pinto» показа-
ли, что при ударе на скорости свыше 35 км/ч весьма высока вероятность 
возникновения пожара из-за повреждения бензобака. Однако полученные 
результаты были скрыты от Ли Якокки, который любил повторять, что 
«безопасность не продается».

Менеджменту пришлось выбирать между сроками начала производства 
и безопасностью пассажиров. Анализ «затраты-выгоды» показал, что внесе-
ние изменений в конструкцию «Ford Pinto» обойдется в $11 на один автомо-
биль. (Выгоды от внесения изменений – $49,5 млн; затраты, связанные с вне-
сением изменений, – $137,5 млн).

Менеджмент пришел к выводу о нецелесообразности внесения измене-
ний в конструкцию «Ford Pinto», т. к. она соответствовала всем федеральным 
стандартам безопасности (хотя и не отвечала требованиям проектов новых за-
конов) и в данном аспекте ничем не отличалась от автомобилей конкурентов.

В 1971 г. компания Ford начала массовое производство модели «Ford 
Pinto». За 1971–1978 гг. в результате возгораний бензобаков погибли от 
1700 до 2500 чел. После принятия в 1977 г. новых федеральных стандартов 
Ford отозвала для модификации бензобаков все «Pinto» выпуска 1971–1976 гг. 
Против компании Ford были возбуждены массовые иски, и в соответствии с 
судебными решениями общая сумма компенсаций составила $250 млн.

Так называемая этическая дилемма возникает в ситуации, когда все 
альтернативные решения или варианты поведения являются нежелательными 
из-за своих негативных моральных последствий.

Вашей компании намекнули на необходимость «немного заплатить», 
чтобы ускорить процесс оформления партии импортных товаров. Взятки – 
весьма распространенное явление. В случае вашего отказа пострадает, пре-
жде всего, компания. Быть может, данная процедура аналогична чаевым 
метрдотелю понравившегося вам ресторана?

Ваш начальник говорит, что не может повысить вам зарплату в этом 
году из-за ограниченности бюджета, но он закроет глаза на то, что цифры в 
ваших отчетах о расходах немного возрастут.
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Вот с такими имеющими отношение к вопросам этики дилеммами и 
приходится регулярно сталкиваться менеджерам.

Некоторые исследователи, озадаченные отсутствием простых решений 
этических проблем, приходят к выводу о том, что деловая этика просто идет 
в разрез с мировой практикой бизнеса. С другой стороны, такие ученые, как 
Э. Штернберг (Sternberg) и Э. Вэллэнс (Vallance), отмечают, что секрет при-
нятия этических решений состоит в том, чтобы использовать модели в спе-
цифических деловых ситуациях по мере их возникновения, а не в поисках 
универсальных рецептов. 

Большая часть деловых решений носит компромиссный характер, и 
менеджменту необходимо четко осознавать их возможные последствия. 
Некоторые компании принимают настоящие моральные кодексы. Организа-
ции, не склонные к торжественным публичным заявлениям, должны просто 
не забывать об ответственности, которую налагает на них ведение бизнеса.

Если менеджера уличают во лжи, обмане или воровстве, вина обычно 
возлагается или на человека, или на ситуацию. Большинство из нас счи-
тают, что этически корректные решения принимаются по велению совес-
ти. Это, конечно, правда, но не вся. Этичная или аморальная практика биз-
неса – форма выражения системы ценностей, отношений, убеждений и 
манеры поведения, принятых в организационной культуре. Таким обра-
зом, этические проблемы являются, скорее, организационными, нежели 
личностными. Менеджер привносит в работу свои личные черты и мане-
ру поведения. Индивидуальные потребности, семья, религиозные убежде-
ния – все эти факторы формируют систему ценностей менеджера. При при-
нятии этически верных решений менеджер ориентируется, прежде всего, на 
отдельные личностные характеристики, такие как собственное эго, уверен-
ность в своих силах, развитое чувство независимости.

Одна из наиболее важных личных характеристик менеджера – стадия 
его морального развития. На стадии предшествующего развития людей ин-
тересуют, прежде всего, внешние выгоды и наказания. Подчинение влас-
ти основывается на угрозе негативных последствий в случае неповинове-
ния. В организационном смысле этой стадии соответствуют менеджеры, ис-
пользующие авторитарный или принудительный стиль руководства, а так-
же менеджеры, ориентирующиеся на гарантии исполнения отдельных задач. 
На стадии общего развития люди адаптируются к ожиданиям положитель-
ного поведения коллег, семьи, друзей, общества. Предпочтительным спосо-
бом достижения целей становится совместная работа в группах. Наиболее 
адекватным способом руководства становится поощрение взаимодействий 
и кооперации. На стадии последующего развития люди руководствуются, 
прежде всего, внутренними ценностями и нормами, во многих случаях игно-
рируя правила и законы, требующие нарушения этих норм. Внутренние цен-
ности становятся более важными, чем даже существенные внешние. Внима-
ние менеджеров концентрируется на потребностях последователей и стиму-
лировании окружающих к самостоятельному мышлению, решению возни-
кающих проблем, исходя из принципов морали.

Подавляющее большинство индивидов находятся на второй стадии раз-
вития, а третьей стадии достигают всего 20% взрослых. Такие люди прини-
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мают этически корректные решения, даже если они чреваты отрицательными 
последствиями, прежде всего для них самих.

Женщины воспринимают социальные реалии по-своему, иначе, чем 
мужчины. Сложные моральные проблемы женщины воспринимают более 
тонко и проницательно, чем мужчины, и принимают моральные решения не 
по принципу «хорошо-плохо», а по принципу «не навреди». Вероятно, жен-
ское ощущение правильности решения от природы связано с этикой, забо-
той. Таким образом, женщины идеально подходят для обслуживающего сти-
ля лидерства, в котором остро нуждаются современные организации. 

К факторам, обусловливающим необходимость соответствия поведе-
ния менеджеров все более высоким этическим уровням, относится воздей-
ствие на мораль и культуру организаций процессов глобализации. 

Разглашение секретов компании считается неэтичным во многих стра-
нах мира, но далеко не во всех. Служащие, которые работают в компаниях 
высококонкурентных отраслей, таких как электроника, программное обес-
печение, индустрия моды, могут соблазниться продать информацию о пла-
нах компании ее конкурентам. Примером такой ситуации может быть ком-
пания «Durawool», американский производитель тонкой стальной струж-
ки. Руководство этой компании было ошеломлено тем, что китайское зако-
нодательство практически не защитило интересы компании, когда один из 
местных служащих уволился с дочернего предприятия компании, находя-
щегося в Китае, и открыл конкурирующую фирму, используя технологию 
«Durawool».

Что касается проблемы социальной ответственности, то, с одной 
стороны, концепция ответственности компании перед обществом, как и по-
нятие этики, проста: она означает, что компания должна отличать плохое от 
хорошего и поступать в соответствии с принятыми в обществе моральными 
нормами. Формальное определение социальной ответственности предпола-
гает обязанность руководства организации принимать решения и осущест-
влять действия, которые увеличивают уровень благосостояния и отвечают 
интересам как общества, так и самой компании. 

А перед кем, собственно, должна нести ответственность организация? 
С точки зрения социальной ответственности, наиболее продвинутые орга-
низации рассматривают свои внутреннюю и внешнюю среды как множество 
заинтересованных групп.

Заинтересованной группой называется любое сообщество внутри орга-
низации или вне ее, предъявляющее определенные требования к результа-
там деятельности компании и характеризующееся определенной скоростью 
реакции:

– акционеры;
– потребители;
– работники;
– поставщики/деловые партнеры;
– сообщества;
– общество;
– окружающая среда;
– будущие поколения.
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Если какая-то заинтересованная группа лиц не удовлетворена деятель-
ностью организации, ее реакция может поставить под угрозу дальнейшее су-
ществование компании. 

Что делать компании, когда она сталкивается с каким-либо проявле-
нием социальных потребностей? Если заинтересованная группа, например, 
местные органы власти, предъявляет к компании новые требования, какие 
действия ей следует предпринять? В теории менеджмента разработан набор 
ответных действий, к которым прибегают компании в подобных ситуациях. 
Действия эти могут иметь препятствующий, оборонительный, приспособ-
ленческий и проактивный характер (рис. 1).

Рис. 1. Реакция компании на социальные дилеммы

Обструкция означает отказ компании от всех обязанностей, заявление о 
том, что так называемые доказательства их поступков – обман и подлог, вся-
ческие препятствия расследованию (если таковое проводится).

Тактика защиты предполагает, что организация принимает на себя 
ответственность за некоторые ошибки и упущения, никак не препятствует 
возможным расследованиям. Менеджеры, склонные к подобным реакциям, 
считают, что «такие вещи случаются, но в них никто не виноват».

Приспособление компании означает, что менеджмент принимает соци-
альную ответственность за действия организации, хотя, возможно, делает 
он это, уступая внешнему давлению. Придерживающиеся этой тактики ком-
пании стремятся выполнять свои экономические, юридические и этические 
обя занности, и в случае давления на них внешних сил сворачивают подвер-
гнутую критике деятельность.

Проактивные действия предполагают, что компания берет на себя 
инициативу в социальных вопросах, самостоятельно идентифицирует 
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общественные интересы и действует, не дожидаясь указаний или давления 
со стороны заинтересованных групп.

Таким образом, тактики обструкции обычно придерживаются фирмы, 
деятельность которых основана исключительно на экономических сооб-
ражениях. Защищающиеся организации согласны идти на уступки в рам-
ках закона. Приспосабливающиеся компании в полной мере реагируют на 
этическое давление со стороны. Проактивные компании принимают на себя 
дополнительные обязательства и способствуют повышению благосостояния 
общества.

Переходя от теории социальной ответственности к существующим ре-
алиям Украины, хотелось бы отметить следующее. На сегодняшний день 
становление социальной ответственности в Украине находится на началь-
ном уровне. Однако присутствует позитивная тенденция – все больше укра-
инских компаний понимают, что им необходим переход от имиджевых ак-
ций к социальным проектам. Все больше компаний выделяют ресурсы, вре-
мя, сотрудников для работы на благо общества и отчитываются о своих до-
стижениях в социальной сфере. В основном компании, которые ввели у себя 
СОБ, – крупные холдинги, обеспокоенные своим имиджем, либо банки, для 
которых законодательно установлены более высокие требования по про-
зрачности ведения бизнеса.

Одной из моделей социальной ответственности, которая реализует-
ся в Украине, является сбор средств в трудовых коллективах. Обширную 
работу по внедрению данной модели проводит «Фундация для Украины – 
партнерство ради социальных изменений». Количество поддержанных ею 
проектов – около 30 по регионам Украины. Среди них благотворительный 
фонд «Эко-милосердия», «Благовест», благотворительная организация  
«Касталия-Фонд», «Жемчужина Буковины» и др.

Согласно существующим моделям сбор средств может осуществлять-
ся через корпоративный фонд (подписывается меморандум о сотрудниче-
стве, с указанием полного перечня возможных сфер вложения средств); об-
щественную организацию (сфера деятельности которой более широкая, по 
сравнению с фондом); отдельный благотворительный фонд; фонды местных 
общин.

Все более распространенной практикой является добавление компани-
ей, осуществляющей сбор пожертвований у трудового коллектива, после 
сбора средств, определенной суммы и затем передача общей суммы на бла-
готворительность.

Корпорация «СКМ» является примером успешной проактивной пози-
ции. В ней, кроме сбора средств на местах, создан благотворительный фонд 
«Развитие Украины». Примером социальной ответственности группы ком-
паний «СКМ» может быть деятельность, которая осуществляется на ОАО «Ав-
деевский коксохимический завод» – это сбор средств, которые затем направля-
ются на завтраки для малоимущих, на другом предприятии – ОАО «Харцызский 
трубный завод» – осуществляется добровольное отчисление средств сотрудни-
ков (до 0,1% от заработной платы) в фонд помощи ветеранам.

Количество благотворительных фондов и общественных организаций, 
а также проводимых ими акций – растет. Компаниями, которые поддержива-
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ют социальные инициативы, в Украине являются следующие: ассоциация «Си-
менс Украина», «АСС-Ukraine», «USaid», «NIKO» (фонд «Крона») совместно 
с «Фокстрот Украина», «Avon», страховая компания «Инго-Украина», журнал 
«Единственная», «Ernst&Young», банк «Надра», «Интерпайп».

Компания «Avon» проводит акцию под названием «Avon против рака 
молочной железы»; компания «Филипп Моррис Украина» на протяжении 
нескольких лет выделяет значительные средства на лечение детей, постра-
давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, одиноким пенсионе-
рам и инвалидам.

Негативным фактором, который тормозит развитие благотворительности 
и социальной ответственности, является отсутствие законодательного стимули-
рования подобной деятельности. Для крупных организаций этот фактор менее 
чувствительный, поскольку благотворительность стала частью их имиджа.

Однако средние и мелкие компании занимались бы благотворительнос-
тью значительно охотнее, зная, что она дает налоговые преференции.

На сегодня законодательство Украины признает общественную значи-
мость социальной ответственности и поэтому разрешает включить в валовые 
расходы, направленные на благотворительность, суммы средств или стои-
мость товаров, работ или услуг. Однако существует законодательное огра-
ничение суммарного размера расходов, на которые распространяются эти 
налоговые льготы. Оно определяется «вилкой» не менее 2 и не более 5% на-
логооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года. Также негативным 
фактором является отсутствие прозрачной и понятной законодательной 
базы, а основным регулирующим нормативным документом в данной сфере 
является Закон Украины «О благотворительности и благотворительных ор-
ганизациях».

Преимуществами, которые получает бизнес от внедрения принципов 
социальной ответственности, являются такие:

– уменьшение расходов, поскольку много инициатив, направленных 
на улучшение среды, в которой работают компании, позволяют сократить 
расходы на ведение бизнеса;

– улучшение связи с рынками, поскольку увеличивается количество по-
требителей, принимающих решение относительно покупки того или ино-
го товара не только за традиционными категориями, но и базируясь на 
ценностных критериях;

– мотивированный персонал, поскольку работники отдадут преимуще-
ство тому работодателю, который придерживается близких им ценностей. 
Это способствует улучшению командной работы и дает возможность бизне-
су достичь своих стратегических целей;

– повышение статуса бизнеса в обществе, улучшение репутации и рас-
познавание бренда: компании становятся лучшими и более ответственными, 
получают надлежащее признание общества. Увеличение

активности бизнеса в обществе может помочь определить новые воз-
можности расширения бизнеса и рынков, а также укрепить отношения биз-
неса с существующей клиентской базой.

Итак, можем сделать вывод, что соблюдение этических принципов и 
социально ответственная деятельность ни в коей мере не наносят ущер-
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ба организациям. Напротив, менеджеры и их компании могут внести свой 
вклад в улучшение жизни общества и одновременно добиться повышения 
экономических показателей.
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УДК 339.9 
Е.М. Лимонова

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ТНК В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено якісні та кількісні аспекти глобалізації, визначено основні ру-
шійні сили та причини глобалізації, проаналізовано основні напрями концептуалізації 
глобалізації та основні етапи розвитку транснаціональних корпорацій, що дозволило 
виявити протиріччя причинно-наслідкового зв’язку ТНК і процесів глобалізації.
Ключові слова: транснаціональна корпорація, глобалізація, глокалізація, детеритори-
зація, гіперглобалізм, скептицизм, трансформізм.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними за-
вданнями. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризуєть-
ся розвитком процесів глобалізації та транснаціоналізації діяльності фірм. 
© Е.М. Лимонова, 2013
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В умовах глобалізації світова економіка набуває нових рис. Спостерігаєть-
ся посилення взаємозв’язку між усіма компонентами міжнародних еконо-
мічних відносин: зростає інтенсивність потоків міжнародного руху факторів 
виробництва, розширюється сфера міжнародного поділу праці, підвищуєть-
ся частка міжнародного торговельного обороту в кругообігу світового ВНП.

Процеси транснаціоналізації виробництва і капіталу, виразом яких ста-
ли транснаціональні корпорації (ТНК), є основою і рушійною силою глоба-
лізації світової економіки. Розміщуючи окремі частини і стадії відтворю-
вальних процесів на території різних країн, ТНК являють собою найпотуж-
ніші угруповання корпоративного бізнесу, що діють у світових масштабах 
і відіграють провідну роль у посиленні міжнародної економічної взаємоза-
лежності. Через структури ТНК протікають фінансові та товарні потоки, яки 
є визначальними для розвитку світового господарства. Вищенаведене свід-
чить про актуальність теоретичного осмислення феномену транснаціональ-
ної корпорації та необхідність його подальшого наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених частин за-
гальної проблеми. Засновниками концепцій, присвячених економічній 
природі транснаціональних корпорацій, є Дж. Берман [1], Р. Вернон [2], 
Дж. Даннінг [3], Є. Кольде [4], Р. Меттьюз [5], Г. Перлмуттер [6], М. Пор-
тер [7], Р. Робінсон [8], Дж. Файервізер [9].

Проблематика ТНК в умовах глобалізаційних процесів у сучасному 
світі знайшла відображення в працях не тільки зарубіжних, але й вітчиз-
няних економістів – О. Білоруса [10], А. Гальчинського [11], В. Гейця [12], 
Д. Лук’яненка [13], С. Мочерного [14], Ю. Пахомова [15], О. Рогача [16],  
А. Філіпенка [17] та ін. 

Незважаючи на таке глибоке дослідження та значний інтерес до фено-
мену транснаціональних корпорацій, залишився невирішеним ряд проблем, 
серед яких особливе значення мають теоретико-методологічні засади роз-
витку ТНК в умовах глобалізації. Транснаціональні корпорації з величез-
ною швидкістю трансформуються, але в той же час динамічно змінюєть-
ся й зовнішнє середовище їх функціонування. У сучасній економічній нау-
ці детально не з’ясовано взаємозв’язок і взаємний вплив ТНК та глобаліза-
ції. ТНК формуються в тісному зв’язку з глобалізацією світової економіки і, 
по суті, є одним з продуктів глобалізації. У той же час сукупність трансна-
ціональних корпорацій в нових умовах виступає як самостійна підсистема і 
головний каталізатор процесів глобалізації та трансформації світової та на-
ціональних економік. Це, безсумнівно, потребує більш глибокого науково-
го дослідження. 

Метою статті є обґрунтування двоїстої природи транснаціональної 
корпорації як результату глобалізації, з одного боку, і як самостійної підсис-
теми, що каталізує процеси глобалізації світової економіки – з іншого.

Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість існуючих на 
сьогоднішній день визначень зводить глобалізацію до процесу географічно-
го/просторового розширення господарських взаємодій та збільшення ступе-
ня взаємопов’язаності і взаємозалежності між людьми, групами та інститу-
тами, що базуються в різних країнах світу [11, 14, 18]. Однак необхідно від-
значити, що сучасні процеси глобалізації виходять далеко за рамки тільки 
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просторового розширення. Одна з основних відмінностей виявляється в тій 
ролі, яку транснаціональні корпорації відіграють у сучасних глобалізацій-
них процесах.

Сучасний процес глобалізації, крім географічного розширення еконо-
мічної діяльності, передбачає ряд абсолютно нових якісних і кількісних ас-
пектів. Цей процес є кумулятивним, отже, різні аспекти і механізми підси-
люють один одного.

Серед якісно нових аспектів глобалізації можна виділити такі:
– широта змін. На сучасному етапі розвитку світової економіки зміни 

відбуваються у найрізноманітніших сферах: економіці і суспільстві в ціло-
му, міграції населення, бізнес-секторі, політиці, армії, навколишньому се-
редовищі, культурі;

– посилення політичної складової глобалізаційних процесів. Цьому 
сприяє економічна і соціальна політика дерегуляції та лібералізації, яка про-
водиться як у країнах розвинутих регіонів, так і країнах регіонів, що розви-
ваються; 

– нарощення фінансового капіталу у сучасній економіці. Панування фі-
нансового капіталу над промисловим не є новим явищем у капіталізмі. Про-
те за останні 20 років таке домінування досягло безпрецедентного рівня як з 
точки зору інтенсивності фінансової діяльності відносно до розміру еконо-
мік, так і з точки зору кількості країн, що беруть участь у фінансових опера-
ціях. З цього питання Palma (2009) зазначає, що фінансові активи, які вклю-
чають банківські депозити, приватні та державні боргові облігації та акції 
збільшилися в 9 разів у реальному виразі в період з 1980 по 2007 рр. [19]; 

– соціальні та організаційні зміни. Організація виробництва і бізнесу в 
цілому зазнала значних змін, які стали можливими і навіть необхідними у 
зв’язку з впровадженням нових технологій;

– зміни в організації виробництва в різних країнах, які пов’язані з діяль-
ністю ТНК;

– технологічна основа глобалізації. Жоден з перелічених вище проце-
сів не був би можливим у тих масштабах, які ми сьогодні спостерігаємо, без 
впровадження і швидкого розповсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ). ІКТ впливають на всі аспекти процесу глобалізації, почи-
наючи з переміщення товарів і факторів виробництва і закінчуючи органі-
зацією виробництва. Значні поліпшення відбулися також у сфері транспорт-
них технологій.

Зупинимося докладніше на кількісних аспектах процесів глобалізації:
– збільшилася кількість механізмів транскордонних взаємодій: від тра-

диційних торгових потоків та потоків іноземних інвестицій (прямих і порт-
фельних) і пов’язаних з ними доходів до різних форм спільних підприємств;

– спостерігається зростання екстенсивності глобалізаційних процесів, 
або географічного/просторового взаємозв’язку. У цьому випадку під екстен-
сивністю мається на увазі географічне охоплення, тобто кількість країн, що 
беруть участь у транскордонних операціях всередині регіону та між регіо-
нами;

– інтенсивність транскордонних потоків також зростає. Зростання ін-
тенсивності передбачає збільшення кількості транскордонних операцій в 
умовах незмінного розміру вітчизняної економіки. Розмір економіки, у свою 
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чергу, може бути представлений різними економічними і соціальними змін-
ними, такими як валовий внутрішній продукт, валове нагромадження капі-
талу, чисельність населення/робочої сили.

Взаємозв’язок між країнами виявляється у здійсненні міжнародної тор-
гівлі товарами і послугами, переміщенні прямих і портфельних інвестицій 
і доходів від них, організації міжнародних партнерств, міграції населення 
і робочої сили. Ключовими організаціями, які беруть участь у всіх вищеза-
значених видах діяльності, є ТНК, тобто компанії, що здійснюють свою ді-
лову активність як мінімум у двох країнах. Ця діяльність передбачає воло-
діння закордонними виробничими активами в обсязі, достатньому для здій-
снення контролю над об’єктом інвестування. 

Найбільш специфічною формою транскордонних операцій, яка висту-
пає візитною карткою ТНК, є пряме іноземне інвестування (ПІІ). Починаю-
чи з 1970-х рр. обсяги прямих інвестицій неухильно зростають, однак левова 
частка ПІІ, як і раніше, переміщується між розвиненими країнами.

Будучи ключовим гравцем на ринку прямих інвестицій, ТНК активно 
беруть участь й у всіх інших видах транскордонної підприємницької діяль-
ності, зазначених вище. Більше 75% світової торгівлі відбувається в рамках 
ТНК і більше третини, за оцінками ЮНКТАД, – здійснюється на внутріш-
ньофірмовій основі.

Транснаціональні корпорації, в тому числі банки та інші фінансові ін-
ститути, відповідають також за великі обсяги портфельних інвестицій і тран-
скордонних кредитів. Таким чином, доходи від іноземних інвестицій і кре-
дитів акумулюються значною мірою в руках ТНК.

Транскордонне переміщення робочої сили, обумовлене безпосеред-
ньою участю в діяльності ТНК, відбувається в менших обсягах, ніж інші 
транскордонні переміщення. Проте все більшої питомої ваги в міжнарод-
них міграційних потоках набуває внутрішньофірмова міграція менеджерів.

Аналіз глобалізації з точки зору причин та наслідків дозволив Д. Хелду 
(1999) виділити 3 основні напрями концептуалізації глобалізації: гіпергло-
балізм, скептицизм та трансформізм [20].

З погляду гіперглобалістів (К. Омає, Дж. Най, Р. Кеохане, Т. Фрідман,  
С. Стрейндж, М. Дойл), національна держава як форма організації соціально-
економічного і політичного життя поступово зникає, поступаючись місцем 
глобальному ринку. В епоху «глобальної цивілізації», «глобального суспіль-
ства» національні держави здійснюють функцію простого передавального 
механізму в організації транскордонних переміщень товарів і факторів ви-
робництва. Формуванню єдиної глобальної цивілізації сприяє глобальне по-
ширення цінностей та інститутів ліберальної демократії. Як стверджують гі-
перглобалісти, «денаціоналізація» світової економіки відбувається за допо-
могою становлення та розвитку транснаціональних виробничих, торговель-
них і фінансових мереж.

Кенічі Омає, будучи основним представником гіперглобалістів, розгля-
дає транснаціональні корпорації як ключові агенти глобалізації і джерела 
економічного зростання та підвищення продуктивності праці [21]. Сам про-
цес глобалізації, на його думку, слід заохочувати, усуваючи будь-які стри-
муючі фактори. Традиційні національні держави з надмірним регулюванням 
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і нерівномірність регіонального розвитку є одними з істотних перешкод на 
шляху глобалізації. У зв’язку з цим Омає виступає за скасування інституту 
національної держави (nation states) і створення більш однорідних у своєму 
розвитку регіональних держав (region states).

На відміну від гіперглобалістів, скептики (П. Хірст, Г. Томпсон, І. Уол-
лерстайн, Л. Вайс), стверджують, що глобалізація – не більше, ніж міф. Гло-
балізація, на їхню думку, є нічим іншим, як просунутою формою інтерна-
ціоналізації. Спираючись на результати різного роду якісних та кількіс-
них досліджень міжнародних переміщень робочої сили, капіталу і товарів  
у ХІХ ст., скептики приходять до висновку, що сучасний рівень глобаліза-
ції світової економіки не є безпрецедентним в історії. Більш того, сучасна 
ситуація не просто не являє собою глибоку інтеграцію економіки, а є яскра-
во вираженою регіоналізацією. Існуючі на сьогоднішній день політико-
економічні та культурні блоки досить чітко розмежовані, географічно ло-
калізовані і характеризуються наростанням стану конфліктності між ними, 
у зв’язку з чим говорити про посилення тенденції глобалізації немає взагалі 
жодних підстав. Необхідно відзначити, що скептики визнають наявність фе-
номену глобалізації, але лише як прояву зростаючої взаємозалежності наці-
ональних економік. З погляду скептиків, ступінь впливу глобалізації є надто 
перебільшеним, насправді міжнародна діяльність ТНК спирається на потуж-
ну національну базу. Позиції національних держав (nation states), на їхню 
думку, «сильні як ніколи» [22].

Трансформісти (Р. Робертсон, Г. Тербон,) не дотримуються якоїсь єди-
ної концепції розвитку глобалізаційних процесів, які б неминуче призвели 
до виникнення глобальної цивілізації або формування єдиного глобально-
го ринку. Вони розглядають глобалізацію як суперечливий і неоднозначний 
довгостроковий процес, на розвиток якого впливає велика група суперечли-
вих факторів. Багато хто з трансформістів констатують безпрецедентний ха-
рактер глобальних потоків товарів, капіталу, робочої сили, туристів, інфор-
мації і розглядають сучасний світ як глобальну систему. При цьому, на від-
міну від прихильників гіперглобалізму, трансформісти не розглядають цю 
глобальну систему як єдиний глобальний ринок, вказуючи на існування різ-
ного роду кордонів і перешкод всередині. Традиційні протиріччя між Пів-
ніччю і Півднем, Заходом і Сходом, центром і периферією носять вже не гео-
графічний і навіть не геополітичній, а соціальний характер [23]. 

Подібний підхід до феномену сучасної стратифікації базується на двох 
принципових теоріях – детериторизаціі і глокалізації.

Теоретики концепції детериторизації (М. Маклюен, А. Аппадураї,  
Е. Гідденс, Д. Харвей) розглядають детериторизацію та ідею про просторово-
часову компресію як ключові аспекти трансформації локальних спільнот в 
умовах глобалізації. На думку трансформістів, саме детериторизація як про-
цес розмежування простору та місця взаємодії обумовлює можливість взає-
модії на відстані.

Концепція глокалізації, яка присутня в працях практично всіх транс-
формістів, підкреслює паралельність процесів глобалізації та локалізації. 
Трасформісти вважають, що механізми глокалізації і детериторизаціі обу-
мовлюють зростаючу роль ТНК у світовій економіці.
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В економічній та філософській літературі існують різні точки зору з 
приводу того, що ж є основною рушійною силою глобалізації. Ряд авторів 
розглядають фінанси як основу (main basis) глобалізаційних процесів [24]. 
На їхню думку, розпочаті у 1980-ті рр. дерегулювання і лібералізація еконо-
міки привели в дію сили, що ведуть до нового режиму капіталістичного на-
копичення при домінуванні фінансового капіталу.

Інші вважають однією з основних рушійних сил глобалізації дифузію 
інновацій [25].

Необхідно відзначити, що сучасні економічні та соціальні перетворен-
ня супроводжуються впровадженням двох конкретних типів інновацій: ін-
новацій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та організаційних 
інновацій, що дозволяють специфічному актору світової економічної систе-
ми – транснаціональній корпорації – використовувати ІКТ для подальшого 
розвитку продуктивних сил.

Глобалізація, будучи новою фазою у розвитку монополістичного капі-
талізму, характеризується величезним потенційним зростанням і, меншою 
мірою, фактичним зростанням продуктивних сил.

Необхідно відзначити, що дотепер обидва типи інновацій – організаційні 
інновації та інновації у сфері ІКТ використовувалися, головним чином, транс-
національними корпораціями. Що стосується організаційних інновацій, то не 
всі вони спрямовані на розвиток продуктивних сил, однак багато з них сприя-
ють цьому процесу опосередковано. Таким чином, можливості для подальшо-
го розвитку економічного потенціалу ТНК є дійсно величезними.

Досліджуючи причинно-наслідкові фактори глобалізації, необхід-
но розрізняти рушійні сили глобалізації та її основні причини. Рушійними 
силами глобалізаційних процесів є всі ті елементи, які роблять внесок у ці 
процеси і формують їхній вигляд. Зокрема, такими елементами є діяльність 
ТНК і фінансових установ, дифузія ІКТ, державна політика в галузі лібералі-
зації і дерегулювання економіки, політика міжнародних інститутів, таких як 
Міжнародний валютний фонд і Світова організація торгівлі. Не всі ці сили 
діють однаковою мірою.

Основними причинами глобалізації, на наш погляд, є ті рушійні сили, 
які відповідають двом критеріям: сприяють розвитку продуктивних сил і є 
незворотними. Спираючись на цей підхід, ми можемо виділити такі доміну-
ючі причини глобалізації: технологічні інновації у сфері ІКТ поспіль з до-
сягненнями в галузі транспорту та інновації у сфері організації та управлін-
ня виробництвом.

Технологічні та організаційні інновації тісно взаємопов’язані. Розпов-
сюдження і використання ІКТ сприяє розвитку організаційних інновацій та 
розширенню спектра діяльності ТНК. І навпаки, в основі дифузії ІКТ лежать 
потреби ТНК. Ці дві рушійні сили сприяють розвитку продуктивних сил і є 
здебільшого незворотними.

Інші рушійні сили глобалізації, такі як глобалізація фінансового ринку 
або політика лібералізації національних урядів і міжнародних організацій, 
не сприяють розвитку продуктивних сил. Більше того, вони є зворотними.  
У зв’язку із цим вони не можуть виступати домінуючими причинами гло-
балізації, хоча і є важливими рушійними силами глобалізаційних процесів.



161

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Основною характеристикою ТНК є їх здатність планувати, організову-
вати і контролювати господарську діяльність у різних країнах. Саме ця спе-
цифічна риса їх діяльності і відрізняє ТНК від інших акторів світової еконо-
мічної системи, які, як правило, не можуть організувати себе на міжнарод-
ному рівні. Такими акторами є робоча сила, споживачі, місцеві, регіональні 
та національні уряди.

ТНК відіграють найважливішу роль у процесі глобалізації, тому що, по-
перше, їх діяльність та їх потреби лежать в основі організаційних і техноло-
гічних інновацій, і отже, в основі розвитку продуктивних сил; по-друге, на їх 
частку припадає найбільша кількість міжнародних транзакцій; по-третє, на 
сучасному етапі розвитку світової економіки вони є єдиним актором, який 
дійсно може планувати, організовувати і контролювати транскордонну ді-
яльність; по-четверте, вони здатні повною мірою скористатися перевагами 
ІКТ і сприяти їх розповсюдженню і розвитку; по-п’яте, на відміну від бага-
тьох інших суб’єктів світової економіки, ТНК є, скоріше, активним, ніж па-
сивним учасником процесів глобалізації.

Вищевикладене дає вагомі підстави вважати, що сукупність ТНК висту-
пає як самостійна підсистема і найважливіший каталізатор процесів транс-
формації та глобалізації світової економіки. Разом із тим поетапний аналіз 
розвитку ТНК дозволяє зробити висновок, що транснаціональні корпорації 
не тільки прискорюють просування світової економіки до глобалізації і фор-
мують її характер в сучасних умовах, але й є об’єктивним породженням еко-
номічних процесів і одним з продуктів глобалізації.

Причини становлення та розвитку ТНК дуже різноманітні, але всі вони 
певною мірою пов’язані з недосконалою конкуренцією, бар’єрами на шляху 
розвитку міжнародної торгівлі, валютним контролем, значними транспорт-
ними витратами, відмінностями у податковому законодавстві різних країн.

Транснаціональні корпорації у своєму розвитку пройшли кілька етапів, 
тому в літературі зазвичай виділяють їх п’ять поколінь.

Діяльність першого покоління ТНК (з періоду їх зародження наприкін-
ці XIX ст. до початку Першої світової війни) була пов’язана переважно з ви-
добутком сировини в колоніальних країнах Азії, Африки, Латинської Аме-
рики та її переробкою в метрополіях.

Друге покоління ТНК розвивалося в період між двома світовими війна-
ми і займалося виробництвом військової техніки для провідних європей-
ських країн, Америки та Японії.

Третє покоління ТНК почало розвиватися після закінчення Другої світо-
вої війни і розпаду колоніальної системи (1945–1960 рр.) Політика лібераліза-
ції міжнародних економічних зв’язків, поява на політичній арені нових неза-
лежних держав, зростаючий світовий споживчий попит сприяли тому, що на 
початку 1950-х рр. міжнародні корпорації почали активно завойовувати сві-
тові ринки. Діяльність ТНК у цей період переважно зосереджувалася в галу-
зі атомної енергії, електроніки, приладобудування, космічної промисловості.

У 1970–1980-ті рр. в умовах прискореного НТП і розвитку світо-
господарських зв’язків, обумовлених зростаючою конкуренцією на світово-
му ринку, сформувалися ТНК четвертого покоління. Цей етап характеризу-
ється великою кількістю злиттів і поглинань, які призвели до концентрації 
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виробництва і капіталу у ТНК-лідерів у сфері великого міжнародного бізне-
су. У 1990-х рр. прискорена глобалізація фінансового сектора та інтеграція 
фінансових ринків привели до виникнення величезних транснаціональних 
фінансових конгломератів.

П’яте покоління ТНК почало формуватися на початку ХХІ ст. в умовах 
прискорення процесів економічної інтеграції. Спираючись на сучасну науку 
та інноваційний бізнес, ТНК п’ятого покоління виступають головними гене-
раторами і поширювачами наукових ідей і концепцій. Відкриття пострадян-
ського економічного простору, світові інтеграційні тенденції, зростання Ки-
таю як величезного виробника і споживача, а також лібералізація міжнарод-
ної торгівлі відкрили широкі можливості для експансії ТНК на всіх конти-
нентах. Безперервно поглиблюються торгові, виробничі, валютно-фінансові 
та науково-технічні зв’язки між сучасними ТНК, що посилює глобальний 
характер їхнього бізнесу. Таким чином, можна стверджувати, що ТНК фор-
муються в тісному зв’язку з глобалізацією світової економіки і за своєю сут-
тю є одним із продуктів глобалізації.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому 
напрямі. Вищевикладене дозволяє стверджувати, що транснаціональна кор-
порація має двоїсту природу: з одного боку, вона є частиною національних 
економік країни базування і приймаючої країни, з іншого боку – компонен-
том світової економіки, який підпорядковується її законам розвитку і справ-
ляє зворотний вплив на світову економіку.

Саме тому виникає двоєдиний характер феномену транснаціональної 
корпорації. ТНК, будучи продуктом глобалізації та використовуючи для 
отримання специфічних конкурентних переваг від глобальної діяльності 
процес транснаціоналізації, у зворотному порядку інтенсифікують процес 
глобалізації світової економіки, сприяючи посиленню інтеграційних проце-
сів за допомогою переміщення за кордон факторів виробництва. Зазначений 
взаємозв’язок ТНК та процесу глобалізації підтверджується дослідженням 
етапів еволюції транснаціональних корпорацій.

Таким чином, з одного боку, ТНК є об’єктом і продуктом глобаліза-
ції, з іншого – суб’єктом глобалізації економіки, який здійснює вплив на 
соціально-економічний розвиток національних та світової економік. Отже, 
з’явившись як результат глобалізації, ТНК почали керувати цим процесом і 
прискорювати його з метою максимізації власних економічних інтересів. У 
зв’язку з тим, що сучасний процес транснаціоналізації набув багатьох нових 
рис та істотно впливає на зміст і форми міжнародних економічних відносин, 
у перспективи нашого подальшого дослідження входить аналіз впливу ді-
яльності ТНК на національну економіку.
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определены основные движущие силы и причины глобализации, проанализированы 
основные направления концептуализации глобализации и основные этапы разви-
тия транснациональных корпораций, что позволило выявить противоречия причинно-
следственной связи ТНК и процессов глобализации.
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The author has researched qualitative and quantitative aspects of globalization, has 
identified key driving forces and dominant causes of globalization. The paper also contains 
the analysis of different approaches in conceptualization of globalization and description of 
TNCs’ development stages which allowed to reveal the contradictions of casual relationship 
between TNCs and globalization processes.
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УДК 622.012.2
И.Е. Лозинский

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

И ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ ШАХТ

Выделены этапы развития интеграционных процессов в добывающей 
промышленности. Доказано, что при оценке целесообразности присоединения 
закрывающейся шахты к рентабельно работающему угледобывающему предприятию 
следует учитывать два вида работ: первый формирует доходную часть сводного бюдже-
та проекта закрытия предприятия, а второй – его расходную часть. Обосновано, что по-
ложительное значение разницы в стоимости работ доходной и расходной частей свод-
ного бюджета физической ликвидации шахты и будет определять экономическую целе-
сообразность ее присоединения к рентабельно работающему угледобывающему пред-
приятию. В статье определены факторы, влияющие на эффективность объединения 
компаний, обусловливающие их критерии и их содержательная сущность. 
Ключевые слова: интеграция, объединение предприятий, угольная отрасль, критерии 
эффективности, экономический эффект. 

Постановка проблемы. Развитый рынок характеризуется 
интенсивными процессами объединения предприятий. Мировой опыт кор-
поративного управления показывает, что структурные преобразования яв-
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ляются неотъемлемой частью развития крупных промышленных компа-
ний, а слияния и поглощения – важной составляющей успеха их развития. 
Как правило, сделки по слиянию и поглощению проводятся тогда, когда 
заинтересованные стороны видят в этом выгоду для себя. Поэтому все боль-
ше предприятий в стремлении к увеличению своего масштаба, экономии из-
держек, получению эффекта синергии выбирают стратегию слияния и по-
глощения. С точки зрения владельцев бизнеса выгода заключается в при-
росте капитализации вновь создаваемой компании по сравнению с капита-
лизацией ее составляющих, такой прирост часто называют эффектом синер-
гии [1]. На сегодняшний день в общемировой практике сложилась ситуация, 
когда для обеспечения роста бизнеса возникает необходимость в процес-
сах слияния и поглощения. Это неудивительно, поскольку в последние годы 
резко возрос уровень глобальной конкуренции в большинстве сфер произ-
водства, который вынуждает компании к объединению. 

Для украинских угледобывающих предприятий в условиях жесткой 
конкуренции также необходимо эффективно адаптироваться к стремитель-
но изменяющимся рыночным условиям. Именно поэтому слияния и по-
глощения могут стать той стратегией роста, которая позволит шахтам не 
только сохранить свои позиции на рынке энергоресурсов, но и завоевать 
новые [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме оценки 
эффективности и целесообразности объединений предприятий посвящены 
работы западных и отечественных ученых-экономистов [3; 4]. Однако в 
настоящее время даже в зарубежной практике нет четкого разграничения 
между слиянием и поглощением. Так, английские аналоги данных понятий 
не имеют однозначного значения, что справедливо отмечается в работе [5]. 

Весомый вклад в методы оценки эффективности объединения предпри-
ятий внесли И. Булеев и Н. Прокопенко, которые в работе [6] сформиро-
вали концепцию определения синергетического эффекта от объединения 
предприятий. Отдельно следует выделить монографию Ф. Евдокимо-
ва [7], в которой впервые были обоснованы критерии объединения 
угледобывающих предприятий в контексте современного развития уголь-
ной отрасли Украины. 

Не решенные ранее части общей проблемы. Несмотря на большое 
количество публикаций по оценке эффективности объединений предпри-
ятий, данная проблема остается актуальной и открытой для дальнейших 
научных исследований. В частности, нерешенными остаются проблемы 
оценки эффективности объединений действующих и закрывающихся шахт 
угольной отрасли, предприятия которой в силу ряда причин работают 
неэффективно. 

Целью статьи является разработка концептуальных основ формирова-
ния объединений действующих и закрывающихся шахт и определение фак-
торов, характеризующих их эффективность. 

Изложение основного материала исследования. Главным смыслом 
слияний и поглощений является получение синергетического эффекта, 
который представляет собой преимущества от совместной деятельности 
объединяемых предприятий. 
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В настоящее время можно выделить следующие основные виды слия-
ний по типу отношений между объединяющимися шахтами: 

− горизонтальное слияние: объединение двух рядом расположенных 
шахт с целью создания единого шахтного поля и использования общих 
вскрывающих и подготавливающих выработок;

− вертикальное слияние: объединение поставщика и потребителя; на-
пример, угледобывающей шахты, обогатительной фабрики и электростанции; 

− слияние с целью увеличения объема добычи угля и расширения 
рынка сбыта: объединение компаний, которые находятся в одном районе, но 
реализуют добытый уголь на разных рынках. 

При объединении нескольких шахт можно выделить следующие виды 
слияний по методу финансирования: 

− объединение шахт с выкупом: тип слияния, в котором одна шахта 
выкупает другую (такой тип слияний наименее распространен в угольной 
отрасли); 

− объединение шахт на безоплатной основе, который предполагает, 
что несколько шахт формируют объединение на основе директивного по-
становления правительства. 

При оценке целесообразности присоединения закрывающейся шахты 
к рентабельно работающему угледобывающему предприятию следует 
учитывать, что среди комплексов работ, выполняемых при физической лик-
видации шахты, имеется два основных: первый формирует доходную часть 
сводного бюджета проекта закрытия предприятия, а второй – его расходную 
часть. Положительное значение разницы в стоимости работ доходной и рас-
ходной частей сводного бюджета физической ликвидации шахты и будет 
определять экономическую целесообразность ее присоединения к рентабель-
но работающему угледобывающему предприятию. В табл. 1 представлены 
факторы, влияющие на эффективность объединения предприятий, обуслов-
ливающие их критерии и их содержательная сущность. 

Таблица 1
Факторы, влияющие на эффективность объединения предприятий  

(составлено на основе данных работ [7;8])

Факторы 
объединения 

компаний 

Критерии, 
воздействующие
на объединение 

Содержательная сущность воздействующих 
критериев 

Результат 
интеграции 

Создание 
дополнительной 
стоимости

Эффект от объединения будет положительным, 
если: 
– верно выбран объект сделки и правильно 
определены ее условия;
– процесс интеграции отвечает поставленным 
задачам и потребностям конкретной ситуации;
– каждый этап интеграции тщательно 
спланирован и осуществлен согласно 
плановым показателям

Определение 
специфики задач 
объединения

Решение 
структурных, 
культурных и 
географических 
задач, которые

Определение степени влияния возможных 
проблем как на процесс интеграции, так и на 
дальнейшее ведение бизнеса:
– выявление основных возможностей создания 
дополнительной стоимости в отрасли, 
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Факторы 
объединения 

компаний 

Критерии, 
воздействующие
на объединение 

Содержательная сущность воздействующих 
критериев 

предстоит решать 
объединенной 
компании 

в которой работает интегрированная компания;
– формирование ограничений, которые будут 
иметь место при интеграции компании;
– выбор основных приоритетов развития 
объединяющихся компаний и определение их 
сильных и слабых сторон; 
– разработка нового стиля управления 
объединенных компаний

Синергетический 
эффект

Цели, которые 
ставятся на всех 
уровнях организации

Разработка нетривиальных путей для 
достижения завышенных целей
Разработка программ по увеличению 
количества продукции в расчете на одного 
сотрудника, увеличение доли однотипных 
комплектующих, используемых в разных 
подразделениях

Разработка 
программ развития 
и увеличения 
капитализации

Среди критериев, определяющих 
первостепенность необходимых инициатив, 
может быть их затратность, рискованность и 
степень воздействия на клиентов

Сбалансированность 
краткосрочных 
выгод и 
долгосрочных 
ценностей

Во многих случаях слияний компаний 
приходится искать компромисс между 
необходимостью быстрого сокращения 
издержек за счет увольнения части 
сотрудников и той потенциальной выгодой, 
которую эти люди могут принести компании в 
долгосрочном периоде

Анализ и 
контроллинг 
процесса интеграции 
компаний

Компания может увеличить капитализацию, 
лишь постоянно анализируя и контролируя 
выполнение поставленных задач. Главное 
здесь – обеспечение быстрого учета в бюджете 
результатов реализации синергетических 
возможностей
Все реализуемые инициативы должны иметь 
осязаемые, легко проверяемые результаты

Факторы успеха 
объединения 
компаний

Главная цель В основу интеграции должна быть положена 
цель увеличения капитализации, а не 
интеграция сама по себе. Проводя интеграцию, 
компании делают ставку на создание 
стоимости с учетом специфики конкретной 
ситуации, а не на механическое, шаблонное 
объединение

Импульс 
фундаментальным 
преобразованиям

Компании не довольствуются 
непосредственными эффектами от слияния, 
они стремятся реализовать скрытые 
возможности компаний и используют слияние 
как катализатор для более масштабных 
преобразований

Возможности 
для синергии

Чтобы реализовать открывающиеся 
возможности, руководство должно определить 
цели и задачи слияния и проработать способ 
их выполнения на всех уровнях – от рядовых 
сотрудников до топ-менеджеров
Возможность охвата новых сегментов рынка
Достижение эффекта масштаба

Продовження табл. 1
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Факторы 
объединения 

компаний 

Критерии, 
воздействующие
на объединение 

Содержательная сущность воздействующих 
критериев 

Выполнимые 
решения

Все решения никогда не выполняются 
полностью, поэтому лучше сразу определить 
основные из них, которые можно выполнить 
от начала до конца. Часто крупные слияния 
терпят неудачу из-за нереалистичных планов 
преобразования основных систем или 
использования непроверенных технологий

Стабильность 
бизнеса

Во многих случаях стоимость денежных 
потоков поглощаемой компании (сегодняшние 
и ожидаемые денежные потоки) превышает 
70% ее полной стоимости (с учетом всех 
активов). Поэтому необходимо сделать все, 
чтобы поглощаемая компания продолжала 
нормально функционировать

Приоритет 
эффективности при 
подборе персонала

При подборе руководящих кадров в расчет 
следует брать только эффективность. От 
того, кто будет назначен на ответственные 
должности, зависит судьба сделки, поэтому, 
если для успеха «новой компании» желательно 
нанять новых топ-менеджеров, нужно 
сделать это, не боясь вызвать недовольство 
сотрудников компании

Учет различий в 
корпоративных 
культурах

Формирование новой корпоративной культуры 
становится залогом успешной интеграции

Проанализируем варианты объединения шахт, имеющие место в 
системе Министерства топлива и энергетики, дадим им организацион-
но- экономическую характеристику и представим подходы к оценке 
экономической целесообразности каждого варианта объединения. С этой це-
лью нами был проведен анализ интеграционных процессов, имеющих место 
в системе Минтопэнерго Украины с 1990 по 2013 гг. По результатам анали-
за были установлены следующие типовые варианты объединения предприя-
тий топливно-энергетического комплекса: 

1. Присоединение закрывающейся шахты к рентабельно работающему 
угледобывающему предприятию.

2. Объединение шахт, разрабатывающих месторождение полезного ис-
копаемого на общих шахтных полях.

3. Объединение предприятий топливно-энергетического комплекса в 
составе вертикально-интегрированной компании.

Каждый из указанных типовых вариантов объединения предполага-
ет наличие в группе ведущего предприятия, являющегося инициатором 
объединения, и одного или большего количества присоединяемых к нему 
других предприятий. Во всех проанализированных вариантах объединения 
шахт ведущие предприятия также представляли собой крупные современные 
комплексно-механизированные субъекты хозяйствования с достаточно 
высокими результатами производственно-хозяйственной деятельности и 
высоким уровнем рентабельности. Присоединяемые к ним предприятия при 

Закінчення табл. 1
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первом и втором вариантах объединения работали нерентабельно с низкими 
показателями производственно-хозяйственной деятельности. При третьем 
варианте в состав объединения в качестве присоединяемых единиц входили 
как рентабельно, так и не рентабельно работающие предприятия. 

Все варианты объединения отличались между собой стратегиями и це-
лями, которые преследовали ведущее и присоединяемые к нему предпри-
ятия, масштабностью преобразований, которые осуществлялись после 
объединения, видами и объемами комплексов выполняемых работ и их вли-
янием на технико-экономические показатели работы субъектов хозяйство-
вания. Поэтому представляет интерес более детальное рассмотрение сути 
интеграционных процессов, реализуемых при каждом варианте объединения 
угледобывающих предприятий. 

Объединение предприятий по первому варианту происходит по ини-
циативе Государственной межведомственной Комиссии по социально- 
экономическим вопросам шахтерских регионов, которая подготавливает со-
ответствующую пояснительную записку со всеми необходимыми обосно-
ваниями и передает их в Минтопэнерго Украины. Департамент по уголь-
ной промышленности министерства изучает вопрос относительно выбора 
организационной формы закрытия шахты, поскольку у нее к этому време-
ни промышленные запасы разрабатываемого месторождения находятся на 
этапе завершения отработки. Таким образом, Минтопэнерго может остано-
виться на одной из организационных форм закрытия шахты:

1. Передать решение всех вопросов по закрытию шахты Украинской 
государственной угольной компании по реструктуризации. Такая форма 
закрытия шахты возможна, если у этой компании в данный период времени 
есть в наличии свободные кадровые, материальные и финансовые ресурсы.

2. Поручить администрации закрываемого предприятия своими силами 
выполнить полный объем работ по «физической» ликвидации шахты, а все 
другие работы (включая ликвидацию комплекса ее поверхности, решение 
социальных проблем работников, возникающих в процессе закрытия, пере-
дачу объектов социально-культурной сферы шахты на баланс местных ор-
ганов власти, ликвидацию шахты как административной единицы и др.) по-
ручить угольной компании «Углереструктуризация». Такая организацион-
ная форма может использоваться, если на закрываемом предприятии успеш-
но реализуются основные функции административного менеджмента. Дан-
ное положение складывается далеко не на всех предприятиях, подлежащих 
закрытию, поскольку члены его трудового коллектива озабочены поиском 
новых рабочих мест.

3. Поручить выполнение всех работ по «физической» ликвидации 
шахты другому рентабельно работающему предприятию, а выполнение всех 
других комплексов работ, как и при второй организационной форме, – ком-
пании «Углереструктуризация».

Объединение предприятий по первому варианту предусматривает ис-
пользование третьей формы организации работ по закрытию шахты. При та-
ком варианте объединения субъектов хозяйствования закрывающаяся шах-
та теряет свою хозяйственную самостоятельность и присоединяется к веду-
щему предприятию на правах шахтоучастка, то есть как техническая, а не 
административная единица. На ней ликвидируются все линейные участки, 
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значительная часть функциональных служб и отделов, а оставшиеся сокра-
щаются до минимума, функции управления всеми работами по физической 
ликвидации шахты передаются подразделениям рентабельно работающего 
предприятия.

Как следует из анализа, процесс физической ликвидации шахты сопря-
жен с необходимостью производства комплекса многоплановых работ: де-
монтажом горношахтного оборудования и систем жизнеобеспечения пред-
приятия, экспертной оценкой их состояния для установления среди них 
пригодных и непригодных к дальнейшему использованию, погашением 
горных выработок с извлечением из них металлической и железобетонной 
крепи, изоляцией горных выработок, имеющих непосредственный выход 
на земную поверхность, реализацией сторонним организациям пригодных 
для дальнейшего использования снятых с баланса объектов основных фон-
дов и их конструктивных элементов, реконструкцией системы водоотлива, 
вызванной необходимостью консервации подземных вод, продолжающих 
поступать в выработки шахты после прекращения угледобычи. Наиболее 
трудоемкими среди указанных видов работ являются демонтаж оборудова-
ния и систем жизнеобеспечения шахты, а также реконструкция ее системы 
водоотлива. В общей трудоемкости работ по физической ликвидации шахты 
они занимают от 76 до 82%. В этот комплекс включается демонтаж обо-
рудования в очистных и горноподготовительных забоях, транспортных ма-
шин, рельсовых путей электросилового оборудования, кабельных сетей, 
коммуникаций, технического и питьевого водоснабжения, воздухоподаю-
щих линий, сетей энергоснабжения, силовых подстанций, которые до нача-
ла работ по закрытию шахты обеспечивали нормальное функционирование 
угледобывающего предприятия. 

Выводы. В проведенном исследовании представлены результаты ана-
лиза интеграционных процессов, имеющих место в системе Минтопэнерго 
Украины. В результате установлены типовые варианты объединения пред-
приятий, которые являются наиболее рациональными на современном этапе 
развития угольной отрасли. Определено, что для каждого из вариантов явля-
ется характерной своя цель формирования и инвестиционная стратегия разви-
тия. При этом конечные результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности объединения предприятий отрасли зависят от масштабов преобразова-
ний, осуществляемых после объединения ведущего и присоединяемого к нему 
предприятия. Перспективами дальнейших исследований в данном направле-
нии будет определение методов оптимизации формирования объединений 
угледобывающих предприятий, разрабатывающих месторождение на общих 
шахтных полях, а также организации вертикально-интегрированных компа-
ний в контексте приватизации и реструктуризации угольной отрасли.
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Виділено етапи розвитку інтеграційних процесів у видобувній промисловості. До-
ведено, що при оцінці доцільності приєднання шахти, яка закривається, до рентабель-
но працюючого вугледобувного підприємства слід враховувати два види робіт: перший 
формує доходну частину зведеного бюджету проекту закриття підприємства, а другий – 
його витратну частину. Обґрунтовано, що позитивне значення різниці у вартості ро-
біт доходної та витратної частин зведеного бюджету фізичної ліквідації шахти і буде 
визначати економічну доцільність її приєднання до рентабельно працюючого вугле-
добувного підприємства. У статті визначено фактори, що впливають на ефективність 
об’єднання компаній, критерії, що їх обумовлюють, і їх змістову сутність. 
Ключові слова: інтеграція, об’єднання підприємств, вугільна галузь, критерії ефектив-
ності, економічний ефект.

Mergers and acquisitions are an important component of their development success as 
well. The main purpose of mergers and acquisitions is to obtain a synergistic effect, which 
represents benefit from collaboration of enterprises being merged. Stages of integration 
processes development in the mining industry are quite different from the evolution of other 
enterprises integration. Among determined earlier job package first package shapes consolidated 
revenue of shutdown project while second one forms items of expense. The expediency of 
closing mine merger with profitably operating coal producer is determined by positive margin 
between consolidated revenue and items of expense of the mine being physically liquidated. 
The paper identifies factors that influence the effectiveness of enterprises merger, reveals 
condition criteria and their essence. 
Key words: integration, business combination, the coal industry, the criteria of efficiency, cost 
savings.
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УДК 339.9
О.О. Манзюк

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ ЗОН 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ

Досліджено особливості діяльності офшорних зон та офшорних компаній. Розгля-
нуто тлумачення понять «офшор» та «відкрита економічна зона». Визначено негатив-
ні наслідки діяльності офшорних зон. Сформульовано шляхи подолання негативних на-
слідків діяльності офшорних зон.
Ключові слова: офшорна зона, офшорна компанія, вільна економічна зона, тіньові оф-
шорні операції, «відмивання» грошей.

Постановка проблеми. На сьогодні для світової економіки характер-
ний високий рівень глобалізації. Невід’ємною частиною світової економі-
ки є офшорні юрисдикції, які дають вільний доступ на міжнародний ринок. 
Економічна криза тільки посилила проблематику щодо оптимізації податків 
та збільшила використання офшорних зон. Проте використання офшорних 
юрисдикцій, що має на меті злочинну діяльність, загрожує всій світовій еко-
номіці. Офшорна проблема зачепила також і економіку України.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми діяльності офшорних юрис-
дикцій і офшорних фірм досліджували багато вчених. Питанням впливу оф-
шорних юрисдикцій на економічний розвиток України присвячують свої 
праці такі дослідники: О.К. Бозуленко [1], Ю.О. Волкова [2], Д.В. Поло-
тенко [3], В.А. Предборський [4], О. Соїна [5], Э. Шамбост [6] та багато ін-
ших. І хоча внесок цих авторів у вирішення цієї проблеми надзвичайно ве-
ликий, все ж залишається актуальним питання впливу негативних наслід-
ків діяльності офшорних зон на економіку та шляхи боротьби із цими на-
слідками.

Метою дослідження є визначення негативних наслідків діяльності оф-
шорних зон та пошук шляхів їх подолання.

Вперше термін «offshore» (дослівний переклад – поза берегом) з’явився 
в американській пресі наприкінці 50-х років ХХ ст. Йшлося про фінансову 
структуру, яка звільнилася від оподаткування через розміщення свого офіса 
поза межами США [2, с. 43].

Провідний французький юрист Едуард Шамбост пропонує таке ви-
значення поняття: «off shore» – буквально означає «поза берегом». У по-
датковому контексті офшорною є структура, яка, проводячи діяльність в 
якій-небудь країні, не перебуває під податковим контролем цієї країни. В 
основ ному, щоб уникнути місцевих податків (чи місцевої регламентації), 
офшорні структури не повинні здійснювати місцеву діяльність (on shore) 
чи діяльність з резидентами країни (реєстрації). Прийнято говорити про оф-
шорні компанії (off shore companies), офшорні банки (off shore banks), оф-
шорні страхові компанії (off shore insurance companies) тощо [6, с. 251]. 

Поняття «офшор» доволі часто поєднується з поняттям «відмивання» 
грошей та криміналу і означає тільки фінансовий механізм, за допомогою 
якого легально здійснюється фінансові операції з метою продуктивного 
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податкового планування. Цей інструмент використовується і в законодав-
стві, і на практиці в галузі податків, міжнародних угод і фінансових схем. 

Офшорні зони (або податкові гавані) є специфічним інструментом сти-
мулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень до бюджетів 
депресивних територій, економічний ефект якого базується на явищі зрос-
тання державних доходів завдяки розширенню податкової бази (викорис-
танню її особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового наванта-
ження. Доходи від офшорного бізнесу в податкових гаванях складають до 
половини обсягу державних бюджетів [1, с. 51].

Взагалі офшорні зони є різновидом вільних економічних зон, які ство-
рюють для бізнесменів сприятливий валютно-фінансовий та фіскальний ре-
жим, а також високий рівень банківської та комерційної таємниці. 

Вільна економічна зона – це територія, на якій іноземні та вітчизня-
ні фірми користуються податковими пільгами. У міжнародній практиці на-
лічується понад два десятки різних типів вільних економічних зон, зокре-
ма: безмитні торгові зони (порти, транзитні зони); експортні та імпортні 
промислові зони; зони технологічного розвитку (технопарки, технополіси) 
тощо [5, с. 35].

Офшорна фірма – це фірма, яка не здійснює господарську діяльність у 
країні, де зареєстрована, а директори цих фірм – не резиденти цих країн. Оф-
шорні фірми виникають у країнах, в яких практикуються пільговий режим 
оподаткування та відсутність валютного контролю.

Проблематичні умови здійснення підприємницької діяльності під-
штовхують українських бізнесменів до енергійного пошуку шляхів мінімі-
зації суми податків, а саме, створення офшорних компаній. Це спричиняє 
недоотримання бюджетом податкових надходжень. Одначе створення таких 
фірм в офшорних юрисдикціях не забороняється законом, а доход офіційно 
з’являється у суб’єктів господарювання інших держав. Усі шахрайства, які 
пов’язані з приховуванням доходу в офшорних зонах, називаються «офшор-
ними схемами».

Функціонування офшорної юрисдикції та офшорних операцій забезпе-
чується складним механізмом організації її діяльності. Цей механізм діяль-
ності офшорних юрисдикцій може включати такі елементи:

– інституційний (механізм взаємозв’язків інституцій у процесі здій-
снення офшорної діяльності);

– правовий (сукупність законодавчих норм регулювання діяльності 
офшорних зон);

– організаційний (сукупність організаційних підходів щодо організації 
діяльності офшорної зони); 

– економічний (механізм державного регулювання, оподаткування, 
інвестиційно-інноваційний механізм);

– фінансовий (механізм формування коштів, перерозподілу коштів; 
грошових потоків);

– інформаційний (сукупність інформаційно-комунікаційного забезпе-
чення діяльності офшорних зон).
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Бувають й інші мотиви використання національними підприємствами 
офшорних зон, серед яких:

– низька або нульова ставка податку. Звичайно, податок на прибуток 
в офшорних юрисдикціях практично відсутній або не переважає 1–2%. Не-
одноразово компанії, зареєстровані у цих державах (але такі, що здійсню-
ють свою діяльність в інших країнах), не сплачували жодних інших подат-
ків, крім річного збору, незалежно від прибутку, одержаного компанією;

– легкість реєстрації фірми. Приміром, сума статутного капіталу оф-
шорної компанії переважно не обмірковується, а процес реєстрації є умов-
ним та виконується за дорученням;

– відсутність у офшорних юрисдикціях зобов’язання стосовно подачі 
звітності; 

– рух капіталу та нерозголошення даних про його власників;
– добровільна наявність засновників фірми.
Позитивний ефект від діяльності офшорних юрисдикцій, який 

пов’язаний із припливом капіталу, є таким: створення сприятливого інвес-
тиційного клімату та збільшення обсягів інвестування, а відповідно, і пози-
тивних наслідків в економіку країн від капіталовкладень (розвиток фінансо-
вих ринків, створення робочих місць, відсутність необхідності контролю за 
діяльністю офшорних компаній органами влади цих країн).

Негативними сторонами діяльності офшорних зон є:
– недобросовісна податкова конкуренція та, відповідно, уникнення від 

сплати податків;
– нестабільність економіки у зв’язку з перспективою акумуляції в оф-

шорних зонах великих обсягів капіталу;
– відтік капіталу;
– зростання тінізації економіки;
– зростання безробіття в країнах-донорах.
Усього в Україні працюють офшорні компанії з 35 юрисдикцій. Най-

більш популярним залишається Кіпр. Щодо американських інвестицій кар-
тина здебільшого схожа, оскільки левову частку «американців» в Укра-
їні становлять компанії, зареєстровані у відомих «офшорних» штатах Де-
лавар, Вайомінг та ін. Ці компанії у США називають «Shell Companies» 
(тобто «коралові», або пусті), які зазвичай у своїй назві мають закінчення: 
«Ltd», «Inc», «Llc», «Co», «GmbH». Міжнародній практиці відомі комбіно-
вані схеми зв’язків, що формуються з багатьох фірм, розташованих у різ-
них офшорних зонах. Нині розповсюджені схеми за участю 10–15 компаній-
контрагентів [4, с. 385].

Розвиток співробітництва з офшорними зонами для України посідає 
значне місце, з кожним роком зростають обсяги офшорних операцій. Наші 
підприємці та олігархічна верхівка прекрасно розуміють усі наведені вище 
позитиви, які надаються учасникам. Саме тому особливе значення для Укра-
їни має співпраця з Кіпром як найближчою офшорною зоною. І така кіль-
кість операцій з капіталом займає дуже велику нішу експортно-імпортних 
операцій України [2, с. 45].

Непрямий негативний вплив офшорної юрисдикції на економіку Украї-
ни виявляється від наслідків прямого негативного її впливу.



175

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Факторами впливу діяльності офшорних зон на економіку України є 
такі:

– фінансові (фактори сектора державних фінансів, грошово-кредитного 
та валютного сектора, інвестиційного сектора);

– тіньові фактори (сектора тіньової економіки);
– економічні (сектора макроекономічних показників, сектора промис-

ловості, сільського господарства, сектора ЗЕД та торгівлі);
– соціальні;
– фактори розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, туризму;
– фактори криміналізації економіки;
– екологічні.
Сьогодні проблема тіньових офшорних операцій набула досить ваго-

мого значення в Україні через те, що туди без вороття вивозять капітали не 
тільки бізнесу, а й влади. Отже, план діяльності щодо детінізації офшорних 
операцій має бути самостійним шляхом економічного розвитку України.

На цей час Україна займає 16-те місце у світі за масштабами тіньових 
операцій з капіталом. Причиною такої проблеми є низька якість атмосфе-
ри для ведення бізнесу. Незначна можливість економіки продуктивно при-
тягувати капіталовкладення, зневіра у владі, нестійкий макроекономічний 
стан, низький розвиток фінансового ринку породжують незручні умови для 
притягнення капіталовкладень. У результаті інвестори розташовують свої 
кошти у сприятливішій бізнес-атмосфері. Становище в Україні підтверджує, 
що виникла потреба у пошуку організаційно-правового механізму протидії 
відмиванню коштів, отриманих кримінальним шляхом.

Поміж далекосяжних шляхів вирішення проблем, пов’язаних з офшор-
ними зонами, можна виділити такі:

– розвиток продуктивної нормативно-правової бази стосовно діяльнос-
ті офшорних зон;

– зростання регулюючих і контролюючих заходів стосовно офшорно-
го бізнесу;

– оптимізація податкового навантаження залежно від певного стану ді-
яльності ринку;

– посилення співпраці з міжнародними організаціями з метою гармоні-
зації національного законодавства.

Законодавством має передбачатися застосування жорсткіших заходів 
щодо моніторингу та контролю офшорного фінансового сектора, запрова-
дження проти країн і компаній спеціальних штрафів і серйозних санкцій у 
випадках порушення встановлених правових норм щодо боротьби з неза-
конними фінансовими операціями з відмивання грошей і кримінальних при-
бутків. Від держав, включених до чорного списку, слід вимагати проведен-
ня масштабних реформ правової і контролюючої систем регулювання фі-
нансового сектора. Визначальною для успішного вирішення цього питання 
буде ефективність співпраці міжнародних фінансових організацій і політич-
них кіл країн [3, с. 18–20].

Усі заходи подолання негативних наслідків офшорних зон можна поді-
лити на:

– невідкладні;
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– необхідні;
– додаткові.
До невідкладних заходів подолання негативних наслідків офшорних 

зон належать:
– вимога відкриття резидентами валютних депозитів, у склад яких пов-

ністю входять кошти під договори, що передбачають реалізацію авансових 
розрахунків;

– урегулювання взаємозв’язків між органами, які здійснюють валют-
ний контроль;

– прийняття змін до Цивільного кодексу з виокремленням нового виду 
юридичної особи – офшорного товариства, визначити умови його створен-
ня, реорганізації та ліквідації;

– введення змін до Закону України «Про господарські товариства», а 
саме: додати до нього нову частину, яка б регулювала роботу офшорних 
компаній»;

– у Податковому кодексі України треба сформулювати критерії, які має 
використовувати Кабінет Міністрів України, коли формує список «податко-
вих гаваней;

– прискорення затвердження законів України «Про легалізацію коштів, 
здобутих злочинним шляхом» та «Про повернення капіталів, вивезених з 
України»;

– розробка продуктивного виду контролю для Національного банку 
України та Міністерства фінансів України за грошовими операціями в країні;

– стимулювання безготівкового грошового обороту;
– заборона безконтрольного надання кредитів.
До необхідних заходів подолання негативних наслідків офшорних зон 

належать:
– застосування факторингу, що надасть можливість вітчизняним екс-

портерам одержувати правдиву інформацію про фінансово-господарське 
становище іноземних партнерів напередодні укладання експортних догово-
рів та обов’язкове отримання винагород за експортування товарів, що пози-
тивно позначиться на становищі національної економіки;

– прийняття змін до Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців» з фіксацією системи реєстрації 
офшорних компаній;

– поширити обмеження щодо нерезидентів з офшорним статусом на 
всіх нерезидентів, які знаходяться на теренах «податкових гаваней»;

– закінчити роботу стосовно підписання Українсько-Кіпрської конвен-
ції щодо ухилення від подвійного оподаткування;

– прийняти зміни до діючого законодавства для гармонізації з реко-
мендаціями Групи з опрацювання заходів боротьби з відмиванням коштів 
(FATF);

– викриття і призупинення функціонування кримінальних груп у галузі 
банківської діяльності, регіональної економіки, де зосереджені чималі можли-
вості для боротьби з відмиванням коштів, отриманих кримінальним шляхом;

– децентралізація, зміцнення судових і правоохоронних органів;
– перетворення захисту прав акціонерів, інвесторів, а також кредиторів 

на державний пріоритет.
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Додатковими заходами подолання негативних наслідків офшорних зон 
є:

– удосконалення системи валютного контролю в напрямі уповноваже-
них банків за діями їхніх клієнтів, які пов’язані з переказами коштів за кор-
дон за угодами, що потребують більшої уваги;

– удосконалення порядку первинного валютного контролю;
– підготовка низки підзаконних нормативно-правових актів, які б регу-

лювали діяльність офшорного бізнесу;
– гарантування щорічного розголошення даних щодо діяльності Дер-

жавної податкової служби з приводу боротьби з мінімізацією податкових 
зобов’язань із застосуванням «податкових гаваней»;

– оприлюднення за допомогою засобів масової інформації ситуації 
щодо боротьби з відмиванням коштів, отриманих кримінальним шляхом;

– популяризація продуктивних форм і способів боротьби з тіньовими 
офшорними операціями.

Усі зазначені вище шляхи вирішення проблеми офшорних зон потребу-
ють активних дій держави й тісного міжнародного співробітництва.

Висновки. Незважаючи на економічну привабливість офшорних зон 
для бізнесменів, проведення операцій з ними негативно позначається на 
економіці України, адже внаслідок цього держава позбувається величезних 
сум, які не доходять до Державного бюджету. Становище утруднюється ще 
й тим, що в Україні немає законодавчої бази для регулювання операцій, які 
здійснюються з офшорними юрисдикціями.

Отже, дослідивши головні ознаки діяльності офшорних зон, ми сфор-
мулювали шляхи подолання негативних наслідків діяльності офшорних зон. 
Проблематику офшорних зон необхідно вирішувати на глобальному рівні, 
за участю інших країн, міжнародних організацій, з метою створення спіль-
ної законодавчої бази та гармонізації податкової системи і системи штрафів 
для скорочення відтоку капіталу з держави. 
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Исследованы особенности деятельности офшорных зон и офшорных компа-
ний. Рассмотрено толкование понятий «офшор» и «открытая экономическая зона». 
Определены негативные последствия деятельности офшорных зон. Сформулированы 
пути преодоления негативных последствий деятельности оффшорных зон.
Ключевые слова: офшорная зона, офшорная компания, свободная экономическая зона, 
теневые оффшорные операции, «отмывание» денег.

The peculiarities of offshore zones and offshore companies are analyzed. We consider the 
interpretation of the term «offshore» and open economic zone. The negative effects of offshore 
zones are defined. Ways to overcome the negative effects of offshore zones are formulated.
Key words: offshore area, offshore company, free zone, shady offshore operations, 
«laundering» of money.
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УДК 338.47/48 
Н.А. Мухіна, О.І. Почечун, О.С. Камушков

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ  

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті обґрунтовано необхідність структурного моделювання системи економіч-
ної безпеки підприємств транспортного обслуговування споживачів туристичних по-
слуг. Дано визначення туристичного продукту та визначено роль транспортних підпри-
ємств у формуванні цього продукту, що дало можливість проаналізувати вплив тран-
спортних підприємств на туристичні потоки, які лежать в основі формування туристич-
ного продукту. 
Ключові слова: туристичний продукт, туристичний потік, структурне моделювання, 
система економічної безпеки підприємства.

Постановка проблеми. Розвиток туристичного бізнесу в Україні на су-
часному етапі тісно пов’язаний з розвитком транспортної інфраструктури 
в країні, а відтак, зі сталим розвитком підприємств транспортного обслу-
говування споживачів туристичних послуг. Успішне функціонування під-
приємства, його фінансова стабільність і конкурентоспроможність залежать 
від ефективності формування його системи економічної безпеки, що як про-
цес його неперервного фінансово-господарського зміцнення та адаптування 
до мінливого економічного середовища, покликана допомагати керівнику із 
вибором оптимальної стратегії подальшого розвитку підприємства в ринко-
вих умовах.

Аналіз останніх досліджень. Існуючі підходи до вирішення завдання 
оцінки ефективності та моделювання стратегії формування системи еконо-
мічної безпеки підприємства [1] характеризуються різноманітністю науко-
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вих поглядів авторів, а їхні змістові характеристики, як правило, варіюють-
ся залежно від уявлень дослідника щодо сутності досліджуваного явища. 
Незважаючи на достатню обґрунтованість більшості із них, спостерігаєть-
ся неадаптованість до цілей та завдань управління фінансовою стабільніс-
тю і конкурентоспроможністю підприємства за умов диверсифікації ризику 
через неповну відповідність його специфічним властивостям та методології 
дослідження, а також недостатню орієнтацію на галузеві особливості в кож-
ному конкретному випадку. 

Метою цієї публікації є розробка концепції формування системи еконо-
мічної безпеки підприємств транспортного обслуговування споживачів ту-
ристичних послуг на основі структурного моделювання.

Результати дослідження. У ринкових умовах господарювання надання 
якісних товарів та послуг за умови ефективного маркетингу є основою біз-
несу незалежно від галузі застосування. Туристичний продукт як специфіч-
на категорія має ряд характеристик, основними з яких є відповідність ціни і 
якості, забезпечення безпеки послуг, що надаються, і комфорт. Саме ці фак-
тори є першочерговими і лежать в основі задоволення потреб та бажань ту-
риста. Трактування цієї комплексної категорії, безсумнівно, є досить важ-
ким, що і простежується в працях дослідників.

О.О. Бейдик трактує поняття туристичного продукту як набір таких по-
слуг, що є складовими вартості туристичної поїздки, яка є визначеною за пев-
ним маршрутом і супроводжується комплексним обслуговуванням [2, с. 94]. 

М.П. Мальська і В.В. Худо підходять до визначення туристичного про-
дукту через призму упорядкованості сукупності туристичних товарів, пос-
луг, робіт, які складають «пакет туристичних послуг». Ця сукупність форму-
ється як мінімум з двох або більше туристичних товарів, послуг, інших ту-
ристичних ресурсів тощо, які є достатніми для задоволення потреб спожива-
ча такого продукту [3, с. 106]. 

У Законі України «Про туризм» ототожнюється туристичний продукт з 
комплексом туристичних послуг, які є необхідними для задоволення потреб 
споживача-туриста під час його подорожі [4; 5]. 

Д.К. Ісмаєв під туристичним продуктом розуміє послугу, яка задоволь-
няє ті чи інші потреби туристів під час їхньої подорожі. Така подорож є 
платною, що показує нам специфічність туристичного продукту [6, с. 52]. 

В.О. Квартальнов формування туристичного продукту пов’язує із фор-
муванням сукупності речових (предметів споживання) і неречових (у фор-
мі послуги) споживчих вартостей. Такі споживчі вартості є вкрай істотними 
для задоволення потреб, що виникають під час подорожі [7, с. 106]. 

На думку А. Дайан та Ф. Букерель, під продуктом розуміють якість або 
суть конкретних чи абстрактних речей [8, с. 292]. До елементів туристично-
го продукту вони відносять різного роду ресурси: природні, культурні, архі-
тектурні, історичні, а також визначні місця, технологічні можливості, при-
родно-кліматичні та антропогенні ресурси, засоби розміщення, заклади хар-
чування, транспортні підприємства, що складають інфраструктуру і мате-
ріально-технічну базу туристичної галузі. Виділяючи такі ресурси, автори 
наголошують на їх утворювальній функції, яка виражається в формуванні 
умов для здійснення подорожі та її забезпеченні. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що транспортні підприємства 
є невід’ємною складовою туристичного продукту і мають своєю діяльністю 
задовольняти певні потреби та бажання туристів. Тому в сучасних ринко-
вих умовах питання виживання і сталого розвитку підприємств транспорт-
ного обслуговування споживачів туристичних послуг є як ніколи актуаль-
ним, адже від успіху вирішення цього питання залежить розвиток туристич-
ної галузі в Україні.

Сьогодні задоволення потреб туристичних потоків (як сукупності 
людей-мандрівників) визначає формування туристичного продукту [9] у пе-
ревезенні по Україні та за її межі головним чином залежить від ефективності 
функціонування і якості надання послуг такими підприємствами, як авто-, авіа-
компанії, залізниці, підприємства річкового та морського транспорту. В умовах 
світової економічної кризи, яка сильно вплинула на розвиток національної еко-
номіки, фінансове становище більшості з них носить незадовільний характер, 
а сам стан матеріально-технічної бази таких підприємств не відповідає в бага-
тьох випадках санітарним вимогам, не кажучи про вимоги забезпечення безпе-
ки руху й комфорту. Питання оновлення транспорту, модернізації транспортної 
інфраструктури потребує значних коштів, які в умовах кризи знайти дуже важ-
ко. Тому нагальним питанням для підприємств транспортного обслуговування 
споживачів туристичних послуг є формування ефективної системи економічної 
безпеки, яка б допомогла вирішити поточні проблеми підприємства і скоригу-
вати стратегію його подальшого розвитку за прийнятних умов.

В основі дослідження складних систем, до яких належить система еконо-
мічної безпеки підприємства, лежить системний підхід, суть якого полягає в 
тому, що дослідник вивчає поведінку системи в цілому, а не концентрує свою 
увагу на окремих її частинах. Це пояснюється тим, що навіть, коли кожний 
елемент системи має оптимальну конструктивну або функціональну характе-
ристику, поведінка системи в цілому може бути лише субоптимальною.

Особливість економічних систем, що є складними, полягає пере-
дусім в їх структурній невизначеності, коли має місце велика кількість 
взаємопов’язаних елементів із заздалегідь невідомими зв’язками [10]. Отже 
проблема якісного структурного моделювання стає пріоритетною для підви-
щення ефективності управління такими системами.

Відтак виникає питання щодо визначення суті структурного моделю-
вання, яке полягає перш за все у відтворенні структури самої системи та на 
базі відновленої структури у подальшому визначенні таких наборів незалеж-
них показників (предикторів), за допомогою яких можна передбачати пове-
дінку інших показників досліджуваного об’єкта.

Традиційно розв’язання таких задач реалізується на етапі параметрич-
ної ідентифікації моделі (наприклад, методами покрокової регресії). Незва-
жаючи на різноманітність процедур регресійного аналізу, їх об’єднує таке: 
вибір найкращих у певному розумінні предикторів здійснюється в процесі 
параметричної ідентифікації моделі, що призводить інколи до наявних об-
числювальних витрат та до виникнення додаткових проблем, найбільш важ-
ливою й небезпечною з яких є мультиколінеарність.

У найпростішому випадку ця проблема виникає, коли ми досліджуємо 
під різними назвами практично одну й ту саму величину або, іншими слова-
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ми, розглядаємо одну інформацію про об’єкт як дві різні. Це призводить до 
того, що отримані математичні моделі в цьому випадку абсолютно нестійкі 
до найменших змін вихідної інформації і, відповідно, стають практично не-
корисними.

У цій статті запропоновано структурне моделювання проводити, не 
вдаючись до параметричної ідентифікації моделі.

Нехай досліджуваний об’єкт характеризується набором показників:
 { }nx x x1 2, , , .Ω =   (1)

Звичайно вихідна інформація подається результатами пасивного експе-
рименту у вигляді матриці спостережень Х, що має такий вигляд:
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де m – число рядків, що відповідає числу спостережень за певний проміжок часу;
N – число стовпців, відповідних числу показників;
xij– значення j-го показника в i-му спостереженні.

Надалі будемо вважати, що m>N. Кожен рядок цієї таблиці являє собою 
значення змінних { }1 2, , , Nx x x  у відповідному досліді. Якщо ми не маємо 
додаткової інформації, то в принципі можливі два підходи:

– об’єкт описується (моделюється) випадковим вектором ( )1 2, , ,ξ ξ ξ ξ=  N , 
а таблиця X  розглядається як його реалізація;

– об’єкт описується співвідношеннями типу:
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У першому підході модель є ймовірнісною, а в другому – детерміно-
ваною. Для ймовірнісної моделі, описом, що вичерпується служить спільна 
функція розподілу ймовірностей ( )

1 2 1 2, , , .ξ ξ ξ 

N NF x x x
Побудова цієї функції на основі таблиці X  являє собою важливе за-

вдання математичної статистики. 
Предметом наших досліджень є поверхні регресії, що для неперервного 

розподілу можна навести у вигляді:
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де ( )1 2, , , Nf x x x  – щільність розподілу системи випадкових величин 
( )1 2, , ,ξ ξ ξ ξ=  N . 
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Аналогічно визначаються й інші поверхні регресії. Серед випадкових 
величин ( )1 2, , ,ξ ξ ξ ξ=  N  можуть виявитися і такі, що між собою статис-
тично незалежні. Найбільш розповсюдженою характеристикою залежності 
між випадковими величинами є коефіцієнти кореляції, які дозволяють оці-
нити, принаймні, кореляційний зв’язок.

Вибірковим коефіцієнтом кореляції між показниками ix  і jx  називаєть-
ся число
 i j i j

ij
i j

x x x x
r

s s

− ⋅
= , (5)
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У силу того, що число спостережень m – скінченне, значущість коефі-
цієнта кореляції визначається за критерієм Стьюдента за таким правилом:

– якщо ( ),≥ij kpr r m P , тоді ij
r  – значущий;

– якщо ( ),<ij kpr r m P , тоді 
ij
r  – незначущий,

де ( ),kpr m P  – критичне значення коефіцієнта кореляції; 
m – число дослідів; 
Р – довірча ймовірність.
Якщо кількість спостережень невелика ( )30<m , тоді коефіцієнт кореля-

ції ijr  необхідно помножати на поправку ij
γ ,

 
ij ij ij
r r

*
γ= ⋅ , (7)

де 
ij

ij

r

N

2
1

1
2( 4)

γ
−

= +
−

 є найкращою оцінкою коефіцієнта кореляції.

Більш ефективною оцінкою «ступеня залежності» між випадковими ве-
личинами є середньоквадратична зв’язність за К. Пірсоном. Так, наприклад, 
для двох дискретних випадкових величин вона визначається у вигляді:
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де 
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k i

p p p p;= =∑ ∑ .  (9)

Величину 2ϕ  будемо називати коефіцієнтом сполучення Пірсона, що 
обертається в нуль у випадку незалежних змінних, а за наявності функці-
онального зв’язку він досягає свого максимального значення, що залежить 
від числа розбивок інтервалу варіацій кожної із змінних. У випадку, коли ці 
числа однакові, відзначений недолік було усунуто Чупровим, а в загально-
му випадку – Крамером. Тому перевірку наявності нелінійного зв’язку реко-
мендується проводити за допомогою коефіцієнта Крамера:

 k
q

2

1
φ

=
−

, (10)

де ( )1 2min ,=q m m ;
mi – число розбивок інтервалу варіації i-й змінної, i = 1,2.
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Сформулюємо таке правило: якщо між змінними ix  і jx  вибірковий ко-
ефіцієнт кореляції незначущий, то для цих змінних перевірку необхідно ви-
конувати за допомогою коефіцієнта Крамера.

Зазначимо, якщо змінні ix  і jx  є якісними, то й у цьому випадку за 
допомогою коефіцієнта Крамера можна проводити перевірку наявності 
взаємозв’язку між ними.

Кореляційний аналіз необхідно виконувати для декількох значень 
довір чої ймовірності (наприклад, р = 0,9, р = 0,8), оскільки структура моделі 
істотно залежить від рівня довірчої ймовірності.

Розглянемо структурне моделювання на базі відношення толерантності.
Поняття відношення толерантності, вперше було введено англійським 

топологом Зіманом і незалежно від нього – Л. Кальмаром. Фундаменталь-
не дослідження просторів толерантності було виконано Ю.А. Шрейдером 
та С.М. Якубовичем [13]. Одним із важливих результатів цих праць є те, що 
в них «показано», як відношення толерантності задає систему «канонічних 
ознак». 

З досліджуваним об’єктом пов’яжемо математичне поняття системи. 
Системою S  називатимемо відношення на непорожніх множинах
 { }iS V i I:⊂ × ∈ , (10)

де ×  – декартовий добуток;
I  – множина індексів.

У разі, коли множина I – скінченна, то можна записати у вигляді:
 n

S V V V
1 2

...⊂ × × × . (11)

Будь-який елемент s з множини S називається станом системи. Надалі 
розглядатимемо системи виду (11).

Бінарне відношення β ⊆ Ω × Ω  називатимемо структурою системи. На-
бір M ⊂ Ω  називатимемо набором незалежних змінних, якщо:

1. ( )x y M x y y x,  ;β β∀ ∈ ∧

2. ( ) ( )z M x M x z x\  z .β β∀ ∈ Ω ∃ ∈ ∨

Іншими словами, M є максимальним набором незалежних змінних. 
Трійку M, ,βΩ  називатимемо структурою моделі. Надалі, характеризую-
чи структуру системи на основі взаємозв’язку змінних, вважатимемо:

1. ( ) β∀ ∈Ωx x x ;
2. x y x y y x,( ) β β∀ ∈ Ω ∧ ;
3. i ik

x y x x
1

( , )( ( , , ) )∀ ∈ Ω ∃ ∈ Ω ;

ki i i ix y x x x x x y
1 21

( ( ))β β β β∨ ∧ ∧ ∧ .
Відношення толерантності [13] – бінарне відношення, визначене на де-

якій множині Ω . 
Будемо говорити, що між ix  і jx  наявне відношення толерантності τ, 

якщо зміна одного з них приводить до зміни іншого.
Іншими словами, не виділяючи ні ix , ні jx , констатуємо, що між ними 

є деякий взаємозв’язок. Формально цей факт будемо записувати у вигляді: 
i jx xτ .
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З огляду на визначення відношення τ  має властивості рефлексивності 
та симетричності, отже τ  – відношення толерантності. 

Одним з можливих способів визначення τ  може бути таке:
 ( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )i j ij ij ijx x r r r r k kêð êð êðτ α α α⇔ > ∨ ≤ ∧ > , (12)

де ijr  – вибірковий коефіцієнт кореляції; 
ijk  – коефіцієнт Крамера;

( )rêð α , ( )kêð α  – критичні значення коефіцієнтів кореляції згідно з обра-
ним рівнем значущості α .

Множину Ω  з визначеним на ній відношенням толерантності τ  будемо 
називати простором толерантності і записувати у вигляді ,τ< Ω > .

З погляду математичного моделювання τ  визначає міру локального 
взаємозв’язку між елементами з множини Ω .

Розглянемо бінарне відношення θ , визначене на множині Ω  у такий 
спосіб: 

 ( )
( )

( )
1 2

1 1 2

, ,..., ,

...

ξ ξ ξ
θ τ

τ ξ ξ τ ξ ξ τ

 ∃ ∈Ω 
⇔  ∨    ∧  

k

k

x y x y
x y

. (13)

За допомогою θ  з’являється можливість розбивки множини Ω  на класи 
еквівалентності { }, 1,ν νΩ = p .

Очевидно, що відношення θ  є відношенням еквівалентності, тому що:
x xθ  завжди має місце, тому що має місце x xτ ;
x y y xθ θ⇒ , що випливає із симетричності τ ;
x y y z x zθ θ θ∧ ⇒  (доведення транзитивності розглянемо більш докладно).
Нехай наявне x yθ , тоді y xτ , або існують такі p1 2, ,...,ξ ξ ξ′ ′ ′ , що 

px y1 ...τ ξ ξ τ′ ′∧ ∧ , а з y z y zθ τ⇒ , або існують такі k1 2, ,...,ξ ξ ξ′′ ′′ ′′ , що наявне 
ky z1 ...τ ξ ξ τ′′ ′′∧ ∧ . 

Позначивши через p p p p p k ky1 1 1 2 1 1,..., , , ,...,ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ+ + + +′ ′ ′′ ′′= = = = = , тоді має 
місце x zτ , або p kx z1 1τ ξ ξ τ+ +∧ ∧ , що і доводить транзитивність відношен-
ня θ .

Враховуючи властивість відношення еквівалентності про взаємоодноз-
начну відповідність між відношенням еквівалентності і розбивкою множи-
ни Ω , визначене відношення еквівалентності θ  дозволяє множину Ω  пода-
ти у вигляді:
 

k

i
i 1=

Ω = Ω


, (14)

де 
 i ;Ω ⊆ Ω  i i j;Ω ⊆ Ω Ω ∩ Ω = ∅ , коли i j≠ . (15)

Твердження (1): відношення еквівалентності θ , породжене відношен-
ням толерантності τ , дозволяє простір толерантності ,τ< Ω >  розкласти на 
непересічні підпростори i i k, , 1,τ< Ω > = .

Множину K ⊆ Ω  будемо називати класом толерантності, якщо має міс-
це:

1. x y K x y( , ) τ∀ ∈ ;
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2. z K x K x z( \ ) ( ) τ∀ ∈Ω ∃ ∈ .
Зауважимо, що набір { } ( ){ }iK L k⊆  має такі властивості:
1. { } i j i i j ji j m i j K K K K K K, 1,2, , , , (  )∀ ∈ ≠ ∩ ≠ ∧ ∩ ≠

. По-іншому, iK  не 
міститься в jK  і навпаки.

2.  
m

i
i

K
1=

= Ω


.

Відповідно до визначення набір незалежних змінних M ⊂ Ω  має влас-
тивості:

1. xyy M x M( \ ) ( ) 1τ∀ ∈Ω ∃ ∈ = ; x z M x z( , ) τ∀ ∈ .
2. Якщо узяти будь-який y M\∈Ω  і заповнити ним множину М, то 

властивість 1 порушується.
Твердження (2): якщо A ( )τ Ω  – алгоритм побудови класів толерантності, 

тоді A ( )τ Ω , застосований до матриці толерантності τ , породжує набір ( ){ }L k , 
то застосувавши цей алгоритм до матриці τ , отримаємо набір ( ){ }= M kM , 
кожен елемент якого має властивості 1 і 2.

У силу того, що множина Ω  є скінченною, очевидним є і скінченність 
множини M .

У випадку, коли множина Ω  є скінченною, відношення толерантності τ  
може бути задане у вигляді графа ( )G τ , що як вершини має елементи множи-
ни Ω, а набір дуг визначається так: дуга з ix  у jx  наявна, якщо i jx xτ . З огля-
ду на твердження (1) граф ( )G τ  може бути розбитий на непересічні підграфи 

( )iG i k, 1,τ = , кожний з яких представляє зв’язний компонент графа ( )G τ  [12].
Відновлення структури системи проводимо за правилом:

 
1,  

0, , , 1,

τ
τ

τ

= 
=

i j
ij

i j

якщо x x

якщо x x i j n , (16)

де елементи матриці толерантності визначаються, як
 ( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )i j ij ij ijx x r r r r k kêð êð êðτ α α α⇔ > ∨ ≤ ∧ > . (17)

Таким чином, основні елементи структурного моделювання системи 
економічної безпеки підприємства цієї галузі можна відтворити так:

1. З реальним об’єктом пов’язується математичне поняття системи як 
сукупності взаємопов’язаних елементів, яка набуває властивостей, не при-
таманних жодному з елементів.

2. Відновлення структури системи. Для цього необхідне:
– формування множини показників 1 2,...,{ , }Ω = Nx x x , що визначають ді-

яльність досліджуваного об’єкта;
– ретельний аналіз вихідної інформації та формування матриці експе-

рименту X ;
– відновлення взаємозв’язків між елементами системи на основі відно-

шення толерантності τ , що виступає математичною моделлю міри близькос-
ті між двома елементами системи;

– на основі τ  визначення відношення еквівалентності θ , що дозволяє роз-
бити множину вихідних показників на непересічні класи еквівалентності, що 
з точки зору моделювання означає розкладання вихідної системи на незалеж-
ні підсистеми з подальшим моделюванням кожної з них незалежно від інших.
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3. Відтворення структури математичної моделі: формування множини 
усіх наборів предикторів та вибір раціональних наборів відповідно до зада-
ного відношення переваги.

Зауважимо, що розв’язок задачі структурно моделювання виявляється 
не єдиним і право вибору конкретного набору предикторів належить дослід-
нику або замовнику.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, 
структурне моделювання системи економічної безпеки підприємства тран-
спортного обслуговування споживачів туристичних послуг є необхідною умо-
вою сталого розвитку підприємства в скрутних ринкових умовах, а отже, умо-
вою подальшого розвитку всієї туристичної галузі, основний продукт якої за-
лежить від якісного та ефективного функціонування транспортної інфраструк-
тури в країні. Дозволяючи віднайти зв’язки елементів такої системи, метод 
структурного моделювання є ефективним інструментом вибору наборів не-
залежних показників, які визначають діяльність підприємства та можливість 
активного впливу на підвищення ефективності системи економічної безпеки 
підприємства, а отже, є об’єктом постійної уваги менеджера, керівника тощо. 

Побудова стратегії формування системи економічної безпеки підприєм-
ства на основі аналізу та моделювання таких наборів показників, які є специ-
фічними для кожної галузі в цілому і для кожного підприємства зокрема, до-
зволяє керівникові приймати оптимально-допустимі управлінські рішення з 
метою подальшого розвитку та процвітання підприємства.
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экономической безопасности предприятий транспортного обслуживания потребителей 
туристических услуг. Дано определение туристического продукта и определена роль 
транспортных предприятий в формировании данного продукта, что позволило опреде-
лить влияние транспортных предприятий на туристические потоки, которые лежат в 
основе формирования туристического продукта. 
Ключевые слова: туристический продукт, туристический поток, структурное моде-
лирование, система экономической безопасности предприятия.

In the article the necessity of structural modeling of the economic security system of the 
transport enterprises serving the consumers of tourist services is showed. There is given the 
determination of tourist product and the role of transport enterprises in forming of this product 
is determined. Thus, there is showed the influence of transport enterprises on tourist flows 
which are the base factors for forming the tourist product. 
Key words: tourist product, tourist flow, structural modeling, economic security system of an 
enterprise.
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УДК 658.5
В.А. Павлова, С.Б. Холод, О.В. Кузьменко

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ВІДПОВІДНО ДО ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

Розглянуто методичні підходи до визначення конкурентної позиції підприємства 
за SPASE-методикою і методом SWOT-аналізу з використанням результатів оцінки 
його ресурсного потенціалу, що дає можливість обґрунтувати переваги за рахунок клю-
чових сильних сторін і удосконалити стратегічне управління ресурсним потенціалом.
Ключові слова: стратегічне управління, конкурентна позиція, ресурсний потенціал, 
підприємство, ключові сильні сторони.
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В умовах функціонування вітчизняних машинобудівних підприємств 
конкуренція набуває фундаментального значення. Конкурентні відносини 
суб’єктів господарської діяльності складаються на основі конкуренції між 
собою в процесі виробництва товарів. Поведінка суб’єктів жорстко задаєть-
ся конкурентним впливом: суб’єкт займає тільки той сегмент, який вдається 
завоювати в боротьбі з конкурентом, посилюючи конкурентні позиції.

Сучасні умови ставлять завдання стосовно розв’язання нагальної проб-
леми для машинобудівних підприємств, пов’язаної із забезпеченням ефек-
тивності організації і функціонування на цільових ринках на довгострокову 
перспективу. У зв’язку з цим інформація про ринки та їх характеристики, а 
також позицію підприємства на них, набуває суттєвого значення для оцінки 
та управління, що стимулює набуття конкурентних переваг, які забезпечу-
ють конкурентоспроможність підприємств в умовах загострення конкурент-
ної боротьби як з іноземними, так і з вітчизняними виробниками і досяга-
ються у тому числі через оптимізацію ресурсного потенціалу.

Питання стратегічного управління потенціалу підприємства розгля-
дали І. Ансофф [1], Н. Богатырева [2], О. Вакульчик [3], В. Василенко [4],  
Р. Грант [5], Г. Хулей, Дж. Сондерс та Н. Пірсі [6], Р. Яценко [7] та ін.  
Однак проблеми удосконалення стратегічного управління ресурсним по-
тенціалом, пов’язані з особливостями розвитку машинобудівного підприєм-
ства, залишаються невирішеними. 

Метою статті є обґрунтування методичних підходів до визначення кон-
курентної позиції підприємства за різними методиками з використанням ін-
формації про оцінку його ресурсного потенціалу.

Використовуючи метод мережі пріоритетів для визначення напрямів  
діяльності машинобудівного підприємства, що забезпечують йому довго-
тривалий успіх, побудовано таку схему (рис. 1).

Рис. 1. Мережа пріоритетів з удосконалення стратегічного управління ресурсним 
потенціалом машинобудівного підприємства
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Незважаючи на відсутність у схемі строків виконання, приймаємо її, 
оскільки у схемі чітко виділяється загальна залежність між заходами, які 
у подальшому стають основою для розробки рекомендацій щодо удоско-
налення управління ресурсним потенціалом машинобудівного підприєм-
ства. 

Сформований у стратегічному управлінні майбутній бажаний стан ма-
шинобудівного підприємства багато в чому залежить від його позиції на 
ринку. Під конкурентною позицією підприємства розуміється його позиція 
по відношенню до конкурентів на ринку функціонування, яка кількісно оці-
нюється за допомогою конкретних показників із застосуванням різних мето-
дичних підходів. 

Для проведення кількісного аналізу конкурентної позиції досліджува-
них машинобудівних підприємств застосовано SPACE-методику, яка дозво-
ляє проаналізувати стратегічну позицію та оцінити дії [7]. Діагностику по-
ложення підприємства на ринку доцільно провести за характеристиками чо-
тирьох його параметрів [4, 6]: конкурентна перевага (КП); фінансовий стан 
(ФС); привабливість бізнесу (ПБ); стабільність середовища (СС).

Оцінка підприємства по кожному з параметрів дозволяє скласти його 
конкурентний профіль. Оцінку позиції було проведено за умов діючої стра-
тегії та можливої у подальшому, що враховує рівень ресурсного потенціалу 
та перспективи його нарощування. 

На підставі оцінок побудовано матрицю (табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка параметрів для аналізу конкурентної позиції  
машинобудівного підприємства для SPACE-матриці

Внутрішня стратегічна позиція Зовнішня стратегічна позиція

Фінансовий 
стан (ФС)

Оцінка Стабільність 
середовища 

(СС)

Оцінка

За діючою 
стратегією

За подальшою 
стратегією

За діючою 
стратегією

За 
подальшою 
стратегією

1. Можливість 
одержання 
кредитів

5 6
1. Стабільні 
зв’язки з 
постачаль-
никами

2 4

2. Платоспромож-
ність -2 -1 2. Зміна цін 

на сировину 2 4

3. Фінансові 
ресурси -1 1 3. Рівень 

інфляції -5 0

4. Власні резервні 
фонди -3 -1

4. Цінова 
гнучність 
попиту

-2 3

5. Стабільність 
відносин 
з банком

5 6 5. Мінливість 
попиту 1 5

6. Структура 
оборотних активів -1 1

6. Стан 
зовнішньої 
торгівлі

-4 1

Середня оцінка 0,5 2,0 Середня оцінка -1,0 2,83
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Внутрішня стратегічна позиція Зовнішня стратегічна позиція

Конкурентні 
переваги (КП)

Оцінка Приваб-
ливість бізнесу 

(ПБ)

Оцінка 

За діючою 
стратегією

За подальшою 
стратегією

За діючою 
стратегією

За 
подальшою 
стратегією

1. Частка ринку 1 4 1. Потенціал 
зростання 5 6

2. Якість 
продукції -1 3 2. Стабільність 

виробництва 3 4

3. Ціна реалізації -2 1 3. Сировинна 
база 3 4

4. Лояльність 
покупців -1 4 4. Виробничий 

досвід 3 4

5. Кваліфікація 
персоналу -4 1 5. Економія 

ресурсів -5 -3

6. Внутрішня 
інфраструктура 3 5 6. Модернізація 

виробництва -1 1

Середня оцінка -0,67 3,0 Середня оцінка 1,33 2,67
Оцінка за 
позицією -0,17 5,0 Оцінка за 

позицією 0,33 5,5

Кожну групу параметрів було оцінено експертами, до складу яких вве-
дено представників машинобудівних підприємств та науковців, за 10-баль-
ною шкалою (від –1 і нижче – незадовільно, 10 – ідеально). 

На основі визначених експертних оцінок внутрішньої стратегічної по-
зиції за фінансовим станом та конкурентними перевагами і зовнішньої стра-
тегічної позиції за стабільністю середовища та привабливістю бізнесу, які 
подано в матриці, визначено позицію машинобудівного підприємства та 
побудовано вектор, що її характеризує за діючою стратегією і подальшою 
стратегією розвитку (рис. 2).

Оцінивши позицію досліджуваного машинобудівного підприємства, 
можна констатувати такі параметричні характеристики: відносно стійкий 
фінансовий стан; суттєва привабливість бізнесу; достатні конкурентні пере-
ваги, але потенціал їх зростання використано не повністю, зовнішнє середо-
вище функціонування характеризується нестабільністю. 

Отже, ринкова позиція підприємства є конкурентною. Виходячи з тако-
го твердження, завод повинен як основу прогнозування діяльності на дов-
гострокову перспективу визначати комбіновану стратегію, яка є для нього 
базовою стратегією. Цей вибір підтверджується і тим, що, ринок виробни-
цтва машинобудівної продукції, на яких функціонує підприємство, характе-
ризується тенденцією конкурентної конвергенції, оскільки ринкові суб’єкти 
в цій сфері економічної діяльності виробляють і продають однакову продук-
цію за однаковими цінами тим самим споживачам і конкурують з одними і 
тими ж підприємствами.

Це викликає необхідність швидкої адаптації до змін конкурентного се-
редовища, оперативного прийняття управлінських рішень стосовно стра-
тегічних альтернатив, які відповідають обраній стратегічній направленості 
підприємства і не змінюються докорінно. 

Закінчення табл. 1



191

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Рис. 2. Графічна модель конкурентної позиції машинобудівного підприємства  
на ринку за різних стратегій 

Для підтримання статусу лідера, який машинобудівне підприємство 
втратило у 2011 р., необхідно обрати стратегічні альтернативи, тобто один 
з декількох можливих напрямів чи потрібних варіантів на основі обґрунто-
ваної базової стратегії, що дозволить, як видно з рис. 2, передбачити розши-
рення сегмента ринку, залучення покупців із сегмента аналогічних підпри-
ємств за рахунок кращої пропозиції, розширення виробничого асортименту, 
раціональної структури управління. У цьому випадку має бути забезпечена 
надалі агресивна позиція підприємства.

Як інструментарій визначення позиції підприємства на ринку було ви-
користано оцінку сильних і слабких сторін з позиції використання поєднан-
ня стратегічної важливості складових ресурсного потенціалу і відносної зна-
чущості можливостей за методом матриць. Поділ матриці на чотири секто-
ри [5] дозволяє нам ідентифікувати ті ресурси і можливості, які є ключовими 
для підприємства як з точки зору сильних сторін, так і з точки зору слабких 
сторін. Загальноприйнято параметри оцінювати за шкалою від 1 до 10 балів 
(1 – дуже низька оцінка, 10 – дуже висока). Незважаючи на суб’єктивність 
такої оцінки, її можна використати для прийняття управлінських рішень 
щодо посилення позиції підприємства.

Розрахунок рейтингу ресурсів і можливостей за означеною методи-
кою проведено за матеріалами діяльності машинобудівного підприємства 
(табл. 2).

 
Точка А* – позиція, яку займає підприємство в умовах діючої стратегії 
Точка Б* – позиція за подальшою стратегією 

 
 

А*
0

-1
5,5 

0.5 Привабливість 
бізнесу 

Конкурентні 
переваги 

Фінансовий стан  

Стабільність середовища 

-1-2 -3 -4 1 2 3 4
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4

3

2

1
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Таблиця 2
Оцінка ресурсів і можливостей машинобудівного підприємства

Параметр Ступінь важливості Відносна значущість
Ресурси:
Р1. Виробничі ресурси 9 6
Р2. Фінансові ресурси 8 4
Р3. Трудові ресурси 7 5
Р4. Інформаційні ресурси 7 2
Можливості:
М1. Розробка нової продукції 9 4
М2. Модернізація виробництва 8 4
М3. Стабільність виробництва 8 7
М4. Підвищення якості продукції 9 5
М5. Кваліфікація персоналу і виробничий 
досвід 6 3

М6. Інноваційний розвиток 8 4
М7. Маркетинг 7 4
М8. Відносини з урядом 4 8

Для аналізу до ресурсів включено його складові, досліджувані нами у 
статті (відповідно Р1, Р2, Р3, Р4), а до можливостей такі основні характерис-
тики: розробка нової продукції (М1), модернізація виробництва (М2), ста-
більність виробництва (М3), підвищення якості продукції (М4), кваліфіка-
ція персоналу і виробничий досвід (М5), інноваційний розвиток (М6), мар-
кетинг (М7), відносини з урядом (М8).

Після проведення оцінки параметрів, що характеризують ресурси і мож-
ливості за двома критеріями, побудовано матрицю із зазначенням розташу-
вання кожного з них в координатах 10-бальної шкали (рис. 3). 

Рис. 3. Матриця сильних і слабких сторін машинобудівного підприємства  
за оцінкою ресурсів і можливостей

За оцінками ресурсів і можливостей можна дійти висновку, що порт-
фель ресурсів досліджуваного підприємства дозволяє виявити ті позиції, що 
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потребують уваги і розвитку. Ресурси та можливості, що знаходяться у верх-
ньому правому секторі, є сильними сторонами підприємства. Саме цей сег-
мент дозволить розвивати ключові сильні сторони і використовувати їх для 
підвищення ефективності ресурсних можливостей в цілому. 

Ресурси і можливості в правому нижньому сегменті свідчать про необ-
хідність посилення фінансових ресурсів, що призведе до покращання напря-
мів діяльності, пов’язаних з розвитком матеріально-технічної бази, іннова-
ційної складової та маркетингу.

Використання цих можливостей може призвести до двох характерис-
тик: модернізації виробництва або зниження ефективності діяльності у разі 
неуваги до них.

Визначення конкурентної позиції підприємства та його конкурентних 
переваг базується на координації його слабких і сильних сторін. Для цьо-
го доцільно застосувати метод SWOT-аналізу, який дозволяє вивчити існу-
ючі на ринку машинобудівної продукції можливості, визначитися з потен-
ційною здатністю їх використання. Крім того, при цьому досліджуються по-
тенційні загрози, що змушує коригувати позиції підприємства. Аналіз силь-
них і слабких сторін стає реальним підґрунтям для прийняття рішення про 
максимальне використання наявних можливостей та нарощування ресурсів.

Результат аудиту сторін діяльності підприємства є підґрунтям для чіт-
кого визначення його положення на цільовому ринку.

Досліджувані параметри за існуючими методиками було оцінено в ба-
лах від +5 (найвищий рівень) до – 5 (найнижчий рівень). Результати опиту-
вання експертів дозволили визначити можливості, загрози, сильні і слабкі 
сторони функціонування машинобудівних підприємств. 

Дані узагальнено у контрольному листі SWOT-аналізу (табл. 3).
Як видно з табл. 3, досліджувані машинобудівні підприємства Дніпро-

петровської області мають практично однакові можливості розвитку, при-
чому за зваженою оцінкою – це 2,8 бала порівняно із загрозами, де середню 
оцінку визначено як 2,65 бала. Вивчення сильних і слабких сторін дозволи-
ло оцінити перші у 3,05 та 3,4 бала.

Як сильні сторони машинобудівних підприємств можуть виступати 
оптимальне співвідношення між високою якістю продукції та ціною. Слаб-
кими сторонами є нечітко сформульовані умови договору, низька ефектив-
ність транспортування товарів, високий ступінь зносу обладнання. 

Такий результат дослідження свідчить про достатній потенціал маши-
нобудівних підприємств, який у сукупності із зовнішніми умовами можна 
використати для збереження сегментів діяльності, параметрів вихідної ха-
рактеристики і підвищення ефективності діяльності.

Крім того, можна також відзначити, що серед інших факторів, які пере-
лічували експерти, до сприятливих зовнішніх факторів можна додати підви-
щення інтересу покупців до вітчизняної продукції, позитивні тенденції зрос-
тання попиту, становлення ринкових відносин в Україні, можливість отри-
мання кредиту, до зовнішніх загроз – ризик інфляційних втрат, тиск з боку 
імпортних товарів.

Більш результативне дослідження сильних і слабких сторін підприєм-
ства може бути у разі порівняння з конкурентами, оскільки вивчення пози-
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цій, за якими є випередження, а за якими – відставання стосовно ресурсних 
можливостей стає підставою для формування стратегії.

Реалізація запропонованої методики, що полягає у поєднанні декількох 
методів, дозволяє не тільки проводити ринкові дослідження, накопичуючи 
інформацію про зміну ситуації на ринку та динаміку його розвитку, а й надає 
можливість адекватно вирішувати стратегічні завдання підприємства. Такий 
підхід передбачає аналіз основних факторів, що впливають на формування 
ринкової позиції, а використання сприяє розробці заходів щодо її посилення.

Таким чином, конкурентні позиції досліджуваних машинобудівних під-
приємств, розраховані з використанням оцінки їх ресурсного потенціалу, до-
зволяють досягти конкурентних переваг за рахунок ключових сильних сто-
рін, виявити слабкі сторони діяльності, визначитися зі стратегічними аль-
тернативами, вибором стратегії і в цілому з напрямами удосконалення стра-
тегічного управління ресурсним потенціалом. 
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Рассмотрены методические подходы к определению конкурентной позиции пред-
приятия по SPASE-методике и методу SWOT-анализа с использованием результатов 
оценки его ресурсного потенциала, что дает возможность обосновать преимущества 
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Methodological approaches to the determination of enterprise’s competitive position 
have been considered through SPASE-method and SWOT-analyses with the use of its resource 
potential evaluation results. This makes it possible to substantiate the advantages due to key 
strengths and to improve strategic management of resource potential. 
Key words: strategic management, competitive position, resource potential, enterprise, key 
strengths.
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УДК 621:658.8
Ю.Є. Петруня, С.С. Яременко

МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті побудовано модель маркетингових комунікаційних відносин машинобу-
дівного підприємства та запропоновано методичний підхід до управління маркетинговою 
комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства; розроблено механізм управ-
ління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства.
Ключові слова: маркетингові комунікації, маркетингова комунікаційна діяльність, ме-
ханізм, управління, підприємство.

Вступ. На сучасному етапі розвитку України спостерігаються дина-
міка та якісні зміни в усіх сферах суспільного життя. У міру зростання ін-
формаційної складової сучасної економіки у країні суттєво збільшилася 
роль та значення маркетингової комунікаційної діяльності підприємств. На 
всіх етапах виробничої, збутової та управлінської діяльності підприємства 
мають бути комунікаційно-активними з метою здійснення впливу на спожи-
вачів своєї продукції через інформаційне середовище, в якому вони перебу-
вають. Виникає необхідність впровадження такого господарського механіз-
му, який передбачає більш глибоке використання передового маркетингово-
го інструментарію, а саме використання таких комунікаційних напрямів, що 
є найбільш актуальними для споживачів на сучасному етапі. 

Питанням теорії та практики становлення і розвитку маркетинго-
вих комунікацій присвячено чимало фундаментальних праць відомих 
зарубіжних і вітчизняних фахівців, таких як М. Айзенберг, Дж. Бернет,  
С. Блек, О. Братко, Л. Германова, О. Голубкова, О. Гут, П. Джоббер,  
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Т. Лук’янець, С. Моріарті, Т. Примак, Г. По-
чепцов, Г. Рижкова, Т. Решетілова, Є. Ромат, С. Хамініч та ін. Останнім 
часом у наукових виданнях усе частіше набувають актуальності питан-
ня маркетингових комунікацій та особливостей маркетингової комуніка-
ційної діяльності українських підприємств. Але незважаючи це, не при-
ділено уваги питанню маркетингової комунікаційної активності машино-
будівних підприємств на сучасному етапі та недостатньо обґрунтовано 
ефекти комунікаційного впливу. 

Постановка завдання. Сьогодні комунікації виконують одну з найваж-
ливіших функцій маркетингу, яку використовують більшість суб’єктів рин-
кової діяльності з метою досягнення поставлених цілей. Успішне функціо-
нування машинобудівного підприємства залежить від багатьох факторів, у 
тому числі й від проведення маркетингової комунікаційної діяльності. Вра-
ховуючи той факт, що машинобудівні підприємства виділяють значні кош-
ти на функціонування своєї маркетингової комунікаційної системи, їм необ-
хідно володіти певним механізмом управління маркетинговою комунікацій-
ною діяльністю. 

Результати. Комунікаційна система підприємства, незалежно від сфе-
ри його діяльності, повинна забезпечувати активний вплив на маркетингове 

© Ю.Є. Петруня, С.С. Яременко, 2013
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інформаційне середовище ринкової інфраструктури підприємства та на вну-
трішнє середовище самого підприємства. Комунікаційна система підпри-
ємства повинна не тільки забезпечувати оперативну і строго адресатну від-
правку відповідних повідомлень, використання найбільш ефективних кому-
нікаційних каналів, але і забезпечувати точне формулювання та однознач-
не розуміння цих звернень адресатами. Комунікаційні процеси є своєрідним 
джерелом формування інформаційного середовища, адже вони вказують на 
те, що в процесі своєї господарської діяльності ринкові суб’єкти постійно 
генерують, розповсюджують в інформаційному середовищі та отримують з 
нього найрізноманітнішу інформацію. 

Спираючись на необхідність взаємовідносин всіх суб’єктів ринку в про-
цесі ринкової діяльності, у статті запропоновано модель маркетингових ко-
мунікаційних відносин машинобудівного підприємства, яка включає три 
рівні (рис. 1): 1-й рівень – «Планування і виробництво комунікаційних про-
дуктів», який передбачає підготовку комунікаційного повідомлення (фор-
мальну маркетингову комунікацію); 2-й рівень – «Реалізація комунікацій-
них продуктів», передбачає надання комунікаційного повідомлення спожи-
вачам, крім того, на цьому рівні окремо виділено групу «неформальні аген-
ти», які виступають своєрідним посередником між підприємством і спожи-
вачами та є джерелом формування неформальних маркетингових комуніка-
цій (неформальний агент – це певна особа чи організація, яка формує нефор-
мальні маркетингові комунікації, що поширюються в маркетинговому ін-
формаційному середовищі машинобудівного підприємства і можуть вплива-
ти на результат його ринкової діяльності); 3-й рівень – «Споживання комуні-
каційних продуктів», передбачає безпосереднє споживання комунікаційно-
го повідомлення споживачами та зворотний зв’язок. Застосування запропо-
нованої моделі дозволить підприємству в процесі планування маркетингової 
комунікаційної діяльності враховувати підвищену роль неформальних аген-
тів та їх вплив на споживачів. 

Як бачимо, ця модель показує нам, що, починаючи з першого рівня 
«Планування і виробництво», машинобудівне підприємство виступає актив-
ним суб’єктом маркетингових комунікаційних відносин, тобто воно може 
підготувати комунікаційне повідомлення за допомогою власної маркетин-
гової комунікаційної системи або звернутися до спеціалізованої агенції з та-
ким завданням. 

На другому етапі «Реалізація» відбувається безпосереднє представ-
лення комунікаційного повідомлення споживачеві (незалежно від того 
виступає він кінцевим споживачем чи промисловим). Крім того, на дру-
гому етапі з’являються так звані «неформальні агенти», які виступають 
певним посередником передачі комунікаційного повідомлення спожива-
чам. Оскільки вони не взаємодіють з машинобудівним підприємством і 
воно не в змозі якимось чином впливати на кінцевий результат (реакцію 
споживачів), який відбувається на третьому етапі «Споживання». На цьо-
му етапі комунікаційне повідомлення досягає кінцевого адресата, після 
споживання цього повідомлення може виникати зворотний зв’язок між 
відправником (машинобудівним підприємством) та отримувачем (спожи-
вачем). 
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Рис. 1. Модель маркетингових комунікаційних відносин машинобудівного  
підприємства 

Хто може виступати неформальним агентом? На нашу думку, нефор-
мальними агентами в маркетинговому комунікаційному процесі машинобу-
дівного підприємства можуть виступати ті особи чи організації, які форму-
ють неформальні маркетингові комунікації, що поширюються в маркетинго-
вому інформаційному середовищі машинобудівного підприємства і можуть 
впливати на результат його ринкової діяльності. 

Як свідчать результати проведеного нами маркетингового досліджен-
ня, машинобудівні підприємства не на достатньому рівні проводять контроль 
рівня своєї маркетингової комунікаційної активності, що впливає на результа-
тивність діяльності всього машинобудівного підприємства [8]. Потрібно своє-
часно виявляти неактуальні комунікаційні напрями, якими потенційні спожи-
вачі не користуються або яким не довіряють, що дозволить підприємствам 
своєчасно перерозподілити кошти на актуальні комунікаційні напрями мар-
кетингової комунікаційної системи, що звичайно позитивно позначиться на 
результатах економічної та комунікаційної діяльності підприємства.
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Згідно з результатами проведеного нами дослідження стосовно впли-
ву певних елементів на поведінку споживачів та ступеня їх довіри до пев-
них комунікаційних каналів, а також отриманих розрахунків щодо рівня ко-
мунікаційної активності машинобудівних підприємств ми вважаємо за необ-
хідне рекомендувати машинобудівним підприємствам планувати та реалізо-
вувати свою маркетингову комунікаційну діяльність відповідно до запропо-
нованого нами алгоритму, який сприятиме більш ефективному функціону-
ванню маркетингової комунікаційної системи машинобудівного підприєм-
ства, що позначиться на економічних та комунікаційних результатах діяль-
ності (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм визначення рівня актуалізації маркетингової  
комунікаційної діяльності машинобудівного підприємства 
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Рекомендований алгоритм передбачає, по-перше, визначення рівня 
актуалізації комунікаційних напрямів, якому передує складання переліку 
основних комунікаційних напрямів, тобто необхідно визначитися з комуні-
каційними напрямами, які планує використовувати підприємство. Наступ-
ним кроком буде оцінювання рівня актуалізації обраних комунікаційних на-
прямів за допомогою експертного оцінювання, тобто визначення ступеня ак-
туальності обраного комунікаційного напряму для потенційних споживачів. 
Далі необхідно визначити фактичний рівень використання актуальних на-
прямів машинобудівним підприємством, а саме визначити коефіцієнт кому-
нікаційного пріоритету, який відображає відповідність фактичного викорис-
тання певного комунікаційного напряму сучасному його значенню.

Згідно із запропонованим алгоритмом машинобудівному підприємству 
необхідно визначити коефіцієнт комунікаційного пріоритету і-го напряму 
маркетингової комунікаційної діяльності. Коефіцієнт комунікаційного прі-
оритету (Кпі) допомагає виявити напрями, які найменш розвинуті та водно-
час найбільш актуальні, тобто ті напрями комунікаційної діяльності, які слід 
відзначити як пріоритетні – на які в першу чергу необхідно спрямувати мар-
кетингові зусилля машинобудівним підприємствам (формула 1):
 i

i
i

Îô
Êï 100%

Îá
,= ×  (1)

де Офі – фактична оцінка маркетингових зусиль за і-м напрямом, бали;
Обі – бажана (необхідна) оцінка маркетингових зусиль за і-м напрямом, 

бали.
Якщо Кпі > 100%, то це означає, що маркетингові зусилля за цим на-

прямом слід послабити, оскільки актуальність напряму менша за його ак-
тивність.

Якщо Кпі = 100% – ідеальне співвідношення, яке означає, що маркетин-
гові зусилля підприємства повністю відповідають необхідності в них.

Якщо Кпі < 100%, це означає, що напрям потребує активізації маркетин-
гових зусиль, тобто актуальному напряму приділяється недостатньо уваги 
щодо його використання підприємством.

Уведення цього коефіцієнта є зручним, оскільки експертами можуть бути 
як спеціалісти з маркетингу та менеджменту машинобудівного підприємства, 
так і партнери, а також споживачі. Порівнюючи один і той же коефіцієнт за 
одним і тим же напрямом, що оцінюються різними групами експертів, мож-
на визначити відмінності сприйняття окремих елементів маркетингової кому-
нікаційної системи різними аудиторіями, що сприятиме коригуванню марке-
тингової комунікаційної діяльності машинобудівного підприємства в цілому.

Таким чином, для обчислення цього коефіцієнта не потрібно проведен-
ня масштабних розрахунків, можна досить швидко зібрати необхідні дані – 
визначити напрями діяльності, що потребують оцінки та експертів, які ма-
ють змогу оцінити діяльність за обраними напрямами. Підприємство може 
проводити розрахунок за певними напрямами через рівні проміжки часу, 
відстежуючи, як змінюються показники за кожним напрямом, яка спосте-
рігається тенденція, чи ефективними є дії, що спрямовані на активізацію 
напрямів маркетингової комунікаційної та будь-якої іншої діяльності під-
приємства. 
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Оскільки комунікаційні напрями є складовими єдиної комунікаційної 
програми машинобудівних підприємств, то автором запропоновано розра-
ховувати коефіцієнт маркетингової комунікаційної активності (КМКа), який 
відображатиме маркетингову комунікаційну активність машинобудівних 
підприємств у конкретному періоді (формула 2). 

Ідеальне значення коефіцієнта комунікаційної активності має дорівню-
вати 100% (або 1). Якщо його значення більше або менше одиниці це вказує 
на необхідність відповідних змін у маркетинговій комунікаційній системі 
машинобудівного підприємства, тобто підприємству необхідно регулювати 
свою комунікаційну активність за допомогою зміни комунікаційних напря-
мів чи її посиленні. 

 

n

³
³ 1

ÌÊà n

³
i 1

Îô
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Îá

=

=

= ⋅
∑

∑
, (2)

де n – кількість напрямів маркетингової комунікаційної діяльності.
Запропонований у статті підхід щодо визначення актуалізації рівня мар-

кетингової комунікаційної активності було покладено в основу вдосконалення 
механізму управління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобу-
дівного підприємства. На рис. 3 наведено механізм управління маркетинговою 
комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства. 

Рекомендований механізм передбачає чотири етапи: підготовка, плану-
вання з обов’язковим визначенням коефіцієнта пріоритету комунікаційних 
напрямів; реалізація (визначення коефіцієнта маркетингової комунікаційної 
активності) та оцінка результатів (оцінка ефективності).

Розглянемо більш детально зазначені етапи:
1) підготовчий. Машинобудівному підприємству на цьому етапі не-

обхідно провести маркетингове дослідження, визначитися з поточною си-
туацією маркетингових комунікацій підприємства, означити маркетингові 
цілі, сформувати систему маркетингових комунікацій, поставити комуніка-
ційні цілі перед кожним елементом комунікаційної системи, кампаніями та 
заходами маркетингових комунікацій, визначити певні критерії досягнення 
поставлених цілей, обирати показники оцінки маркетингових комунікацій, 
провести тестування каналів зворотного зв’язку зі споживачами, розробити 
і протестувати творчі ідеї;

2) планування. На цьому етапі обирають комунікаційні канали розпов-
сюдження маркетингової інформації на основі запропонованого способу 
оцінки комунікаційних напрямів, які є актуальними на поточний період; роз-
робляють та будують календарний план-графік для кожного елемента мар-
кетингової комунікаційної системи, кампанії та заходів маркетингових ко-
мунікацій; проводиться попередня оцінка каналів поширення повідом лень; 
робиться розрахунок витрат та прогноз доходів від застосування маркетин-
гових комунікацій, прогноз результатів заходів і кампаній маркетингової ко-
мунікаційної системи;

3) реалізація. Проводиться поточний моніторинг маркетингової кому-
нікаційної системи: розрахунок відхилень фактичних показників від плано-
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вих; визначення коефіцієнта маркетингової комунікаційної активності; фор-
мування каналів зворотного зв’язку та відповідне коригування плану марке-
тингових комунікацій;

Рис. 3. Механізм управління маркетинговою комунікаційною діяльністю  
машинобудівного підприємства

4) оцінка результатів. Підсумкова оцінка матеріалів маркетингових ко-
мунікацій передбачає збір та обробку інформації (зворотний зв’язок); оцінку 
змінення комунікаційних ефектів (тести на запам’ятовування); оцінку пси-
хологічного впливу на представників цільових груп за визначений період, 
оцінку результативності каналів поширення повідомлень, оцінку економіч-
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них показників і ефективності проведених кампаній та комунікаційних захо-
дів; комплексну оцінку маркетингової комунікаційної діяльності машинобу-
дівного підприємства за визначений період та аналіз динаміки визначених 
показників.

Крім того, тенденція підвищення значущості неформальних комуніка-
цій вимагає від підприємств більш ретельних планів та дій стосовно форму-
вання репутації підприємства, адже позитивні репутація та імідж підприєм-
ства на ринку сприятимуть розвитку маркетингових неформальних комуні-
каційних каналів. 

Висновки. З вищенаведеного можна зробити висновки, що розробле-
на модель комунікаційних відносин машинобудівного підприємства дозво-
лить машинобудівному підприємству своєчасно враховувати тенденції рин-
ку з точки зору планування та реалізації маркетингової комунікаційної ді-
яльності машинобудівного підприємства. Рекомендований методичний під-
хід щодо визначення актуалізації маркетингової комунікаційної діяльнос-
ті машинобудівного підприємства дозволить підприємству визначати мар-
кетингову комунікаційну активність, що дасть можливість оцінювати ефек-
тивність комунікаційних напрямів і створювати ефективну систему форму-
вання та реалізації маркетингової комунікаційної діяльності підприємства в 
цілому і більш ефективно використовувати маркетинговий потенціал маши-
нобудівного підприємства. 
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The model of marketing communication relationship engineering enterprise is 
described in the article and it is offered the methodological approach of managing marketing 
communication activities of engineering enterprise. The mechanism of managing marketing 
communication activities of engineering enterprise is worked out.
Key words: marketing communication, marketing communication activities, mechanism, 
managing, enterprise.
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УДК 658.5
В.Л. Пікалов

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,  

ЩО ВОЛОДІЮТЬ ЗНАННЯМИ 

Викладено результати теоретичного дослідження, присвяченого питанням особли-
вості управління працівниками суб’єктів господарювання, які володіють знаннями. 
Ключові слова: працівники, що володіють знаннями, організаційні знання, трансфор-
мація знань.

Постановка проблеми. Глибокі зміни в економіці, що сталися в останнє 
десятиліття минулого століття, спричинили різке підвищення значущості ор-
ганізаційних знань, що перетворилися нині на найважливішу форму капіталу 
суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим усе більше число підприємств з ме-
тою скорочення витрат і підвищення ефективності діяльності спрямовують-
свої зусилля на реінтеграцію знань, праці і робіт. Реінтеграція знань, у свою 
чергу, сприяє підвищенню рівня знань, умінь і навичок окремих працівників 
і їх здатності створювати нові знання. Нарощуючи здатність працівників, що 
володіють знаннями, генерувати нові знання і трансформуючи останні в ор-
ганізаційні знання, суб’єкти господарювання знижують рівень невизначенос-
ті і ризику своєї діяльності, підвищуючи тим самим рівні новацій і творчості. 

© В.Л. Пікалов, 2013
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Хоча терміни «працівник знань» або «працівники, що володіють знан-
нями» все ширше вживаються в літературі, їх визначення ще досить супер-
ечливі. До того ж, високий рівень умінь і навичок цих працівників формує 
індивідуалістичні натури, що створює серйозні проблеми щодо організації 
їх праці в групах, командах та в колективі суб’єкта господарювання в ціло-
му.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих теоретичних 
уявлень про працівників суб’єктів господарювання, що володіють знання-
ми, а також деяких проблем управління ними.

Основний матеріал і результати дослідження. Ще в перші роки ни-
нішнього тисячоліття Пітер Друкер [1] передбачав, що через двадцять ро-
ків у великих компаніях залишиться вдвічі менше рівнів управління і втричі 
менше менеджерів, оскільки роботу виконуватимуть проектні групи праців-
ників, наділених глибокими знаннями. При цьому, на думку Друкера, най-
більш інформаційномісткі компанії здійснюватимуть свою діяльність, вико-
ристовуючи організаційні знання (основним джерелом яких будуть знання, 
уміння і навички окремих індивідуумів), спрямовуючи і контролюючи її за 
допомогою впорядкованого зв’язку з колегами, клієнтами і головним офі-
сом. Центр тяжіння трудових стосунків у таких компаніях буде зміщено до 
працівників знань, тобто до тих індивідуумів, які володіють широким спек-
тром знань, створюють нові знання і активно їх використовують в інтересах 
суб’єктів господарювання. 

Термін «knowledge worker», який може тлумачитись як працівник 
знань або працівник інтелектуальної праці, запропонований Друкером ще в 
1959 р., широко використовується нині в економіці знань [2]. Проте з точки 
зору Шона Лейка [3], «knowledge worker» – це не лише працівник інтелек-
туальної праці, не лише різновид робочої сили, а, головним чином, її харак-
теристика. За Лейком, працівник знань – це будь-який працівник, здатний 
користуватися даними, осмислювати їх і застосовувати на користь суб’єкта 
господарювання або суспільства. 

Згідно з Ікудзіро Нонака і Хіротака Такеучи [4] «knowledge worker» –
працівник, що володіє знаннями, але цей термін вони відносять тільки до 
працівників, переважно зайнятих вирішенням завдань, що потребують знан-
ня, вміння і навички розумової праці, а не просто фізичної сили або вмілих 
рук. 

У вужчому сенсі цей термін часто використовують відносно працівни-
ків, задіяних у створенні «продуктів знань» у таких різноманітних сферах, як 
консультування, програмне забезпечення або засоби масової інформації [5]. 

Аналіз літературних даних свідчить про те, що серед фахівців у сфері 
управління знаннями навіть відносно самого поняття «знання» є певні роз-
біжності, а також відсутнє більш-менш чітке визначення категорії працівни-
ків знань, що мають широкий спектр знань, умінь і навичок, які здійснюють 
різноманітні функції в діяльності суб’єктів господарювання.

Безумовно, відсутність чіткого визначення самого поняття «знання» 
негативно впливає на подальший розвиток системи управління знаннями 
суб’єктів господарювання. Але до цього часу в епістемології існує безліч 
досить різних визначень знання, сформульованих у різних культурах і філо-
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софських школах [6–8]. Проте всі вони в різних аспектах розглядають одну 
з проблем, наприклад:

– західний підхід – що індивідуум знає (з проблемою логічного обґрун-
тування системи знання); 

– індійський – звідки індивідуум знає (з визначенням джерела знань); 
– китайський – як індивідуум пізнає (з пошуком шляху пізнання). 
При цьому спостерігаються певні загальні ознаки згоди між ними, го-

ловними з яких є:
– відмінність знань і факту;
– залежність знань від свідомості;
– залежність знань від обізнаності;
– обумовленість певних знання від інших знань;
– невіддільність знання від суб’єкту.
На думку сучасних учених [8–10], факти (дані) – це властивості речей, 

що належать до явищ, які можна відчути й сприйняти, вони є цілком неза-
лежними від індивідуумів, а їх зміст має неупереджений характер. Тоді як 
знання – властивість сприймаючих суб’єктів пізнання, результат аналізу да-
них, а інформація є сполучною ланкою між фактами і знаннями. У свою чер-
гу, інформація, будучи більш умоглядною, ніж дані, також базується на яви-
щах, які можна відчувати, але вже інтерпретованих передавальним пристро-
єм або індивідуумом. При цьому інтерпретація може спотворювати значен-
ня даних, які лежать в її основі.

Отже, знання та інформація – це не одне й те саме, хоча потрібно ви-
знати, що межа між ними нечітка, лабільна. Знання – соціальний феномен, 
«перевірений суспільно-історичною практикою результат процесу пізнання 
дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, 
понять, суджень, теорій» [11]. 

З урахуванням аналізу наукових пошуків з теми, на думку автора цієї 
статті, можна прийняти, що:

– знання нерозривно пов’язане з розумовою діяльністю індивідуума. 
Оскільки ж інтерпретація фактів можлива на підставі попередніх знань, це 
приводить до необхідності визнати наявність у суб’єкта пізнання деяких 
первісних (природжених) знань;

– за відсутності достатніх попередніх знань для інтерпретації конкрет-
них фактів суб’єкт пізнання шукає можливість їх здобуття шляхом навчан-
ня (тобто збагнення додатково одержуваної спеціалізованої інформації, яка 
стосується певного факту);

– якщо все-таки існують незалежні від людства джерела знань, то для їх 
збагнення та застосування потрібна активна мисляча істота – суб’єкт пізнан-
ня (людина або організація). 

Знання полягає у функціонуванні з волі індивідуума, тому що воно стає 
корисним тільки в процесі використання суб’єктом. Тобто знання – нагрома-
джений потенціал до дії. Індивідуум, осягаючи факти, використовуючи на-
громаджені знання для осмислення одержаної у конкретній ситуації інфор-
мації, приймає необхідні рішення і виконує певні дії. 

Такий погляд підтверджує, що саме знання в наш час є ключовим фак-
тором розвитку суб’єктів господарювання, світової економіки, стратегічним 
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ресурсом соціальної трансформації і фактором системних перетворень сус-
пільства. 

Проте слід зазначити, що деякі працівники, що володіють високими 
знаннями (у тому числі й технічними) і навичками, займаються творчою ді-
яльністю, необов’язково виступають безпосередньо в ролі творців продукту 
знань або доданої вартості. До того ж, у літературі немає єдиного тлумачен-
ня і самого поняття «продукт знань», адже цілком можна обґрунтувати, що 
будь-який продукт, зроблений руками людини, тією або іншою мірою вклю-
чає знання його творця. 

На думку автора, термін «knowledge worker» можна тлумачити як пра-
цівник суб’єкта господарювання з високим рівнем підготовки, широким 
спектром знань і навичок, основна діяльність якого пов’язана з використан-
ням власних і організаційних знань з метою створення додаткової вартості 
продукції, робіт або послуг. Таким працівникам доводиться працювати в си-
туаціях, що потребують використання цілого комплексу знань і вмінь, часто 
майже одночасно вирішувати безліч різноманітних завдань. Вони відрізня-
ються високою мобільністю, їм не потрібна прив’язка до якої-небудь адмі-
ністративної ієрархії, вони можуть працювати в якій завгодно сфері, у тому 
числі у віртуальному просторі. Проте властивий їм високий рівень умінь і 
навичок формує особливу високоіндивідуалістичну натуру, що створює сер-
йозні проблеми для менеджменту, оскільки управління такими працівника-
ми відрізняється від звичайного управління персоналом, оскільки першим 
більшою мірою потрібен підтримуючий і полегшуючий менеджмент, а не 
керівництво і контроль. При цьому ефективність таких працівників значною 
мірою визначається їх здатністю працювати в групах і командах. 

Безумовно, усі види фізичної праці потребують певних знань і нави-
чок, так само як усі види розумової праці – певних навичок ручної, тому 
між ними немає чіткого розмежування з точки зору необхідних знань. Але 
ці відмінності помітні в мірі координації і узагальнення завдань і знань. 
Працівники, що володіють знаннями, відрізняються від інших працівників 
рівнем освіти, підготовкою і навичками, а також здібностями до навчання 
і саморозвитку. Високий рівень знань, у свою чергу, дозволяє цім праців-
никам успішно координувати широкий спектр завдань у сфері своєї діяль-
ності. Тому успішне управління такими працівниками значною мірою по-
лягає в забезпеченні їх такими завданнями, які збігаються з їх можливостя-
ми і спрямуванням.

Крім того, якщо знання макрорівня, забезпечувані існуючою освіт-
ньою системою держави, досить широко поширені в суспільстві, то знання-
ми мік рорівня (спеціальними знаннями конкретних артефактів) володіє, як 
правило, обмежена кількість людей. Щоб успішно функціонувати в середо-
вищі оточення суб’єкта господарювання, необхідні макрознання на фунда-
ментальному рівні, але конкурентна перевага в основному отримується за 
допомогою знань мікрорівня в тих сферах, в яких знання конкурентів зна-
чно менші. Тому знання мікрорівня більшою мірою мають ринкову цінність, 
особливо якщо вони можуть бути вбудовані в продукт або послугу. За дани-
ми [12], саме працівники, що володіють знаннями, відрізняються високим 
рівнем поєднання у своїй діяльності знань макро- і мікрорівня. 



208

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Наприкінці минулого століття було виявлено, що в організаціях най-
ефективніше використовуються знання у формі командної роботи, яка до 
того ж сприяє генерації нових знань. Якщо персональні знання – це те, що 
властиве індивідуумові, те що він привносить на робоче місце або викорис-
товує при виконанні завдання, то групові знання – це узагальнені знання, 
якими володіють усі члени групи. При цьому групові знання часто переви-
щують суму персональних знань, оскільки група має здатність до синтезу 
нових знань, що значною мірою підвищує їх якість для суб’єкта господарю-
вання. Проте працівники, що володіють знаннями, будучи високо індивідуа-
лістичними натурами, як правило, тяжіють до самостійної роботи, що знач-
ною мірою утруднює традиційні робочі контакти між членами команди. 

Таким чином, одна з проблем менеджменту в управлінні категорією 
працівників, що розглядається нами, полягає в необхідності забезпечення 
узгодження індивідуальних знань останніх із загальними організаційними 
знаннями, а також одночасного внеску, заснованого на персональних зна-
ннях, у знання організації. Уміле управління цим замкнутим колом прохо-
дження знань від індивідуума до групи або команди та організації в цілому 
й назад сприяє підвищенню творчості, генерування знань і нових можливос-
тей для суб’єкта господарювання. 

Доречно відзначити, що в процесі розвитку економіки знань спостері-
гається інтенсивне змішування знань і технологій, необхідних для підтрим-
ки ухвалення рішень, заснованих на знаннях. Але такий спосіб поширення 
знань здійснюється головним чином службами інформаційних технологій і 
систем, які не завжди добре підготовлені для цього. Крім того, самі техноло-
гії не створюють віртуального простору, вони лише посилюють і розширю-
ють його [12]. Проте технології, особливо інформаційні технології, стають 
обов’язковим фактором роботи зі знаннями, оскільки вони дозволяють наба-
гато швидше поширювати знання, сприяють підвищенню ефективності ро-
боти команди працівників, що володіють знаннями, і навіть створюють нові 
способи генерування знань та управління ними. Тому менеджмент суб’єкта 
господарювання повинен приділяти належну увагу забезпеченню працівни-
ків, що володіють знаннями, сучасними інформаційними технологіями та 
створювати умови щодо освоєння їх. 

На думку Нонака і Такеучи [4], управлінням знаннями і забезпеченням 
участі в них усіх працівників суб’єкта господарювання повинен займатися 
безпосередньо топ-менеджмент суб’єкта господарювання, а управління пра-
цівниками, що володіють знаннями, потребує створення особливої культу-
ри, що забезпечує переважання комунікацій, аналогічних прямому управ-
лінню цими працівниками і контролю над ними. 

Класичний менеджмент, що базується на розподілі і спеціалізації праці, 
сприяв дробленню організацій на відділи і підрозділи, між якими здійснюва-
лися переважно вертикальні і незначні горизонтальні комунікації. Така сис-
тема роботи була доброю до тих пір, поки зберігалася спеціалізація праці. 
Але в останнє десятиліття минулого століття почали виникати організації 
нових типів – корпорації знань, що відторгають нову структуру і розвива-
ють нові форми управління [4]. Ефективність їх діяльності залежить голо-
вним чином від власних нематеріальних активів, таких як капітал трудових 
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ресурсів і капітал знань і від працівників, що володіють знаннями, для реалі-
зації цих активів. При цьому останні схильні працювати, виходячи за рамки 
розподілу праці в силу універсальності і одночасно спеціалізації своїх на-
вичок і поза формальною ієрархією організації. Через високу мобільність 
ці працівники частіше здійснюють свою діяльність у віртуальному просто-
рі, що утруднює менеджменту контроль за їхньою роботою. Крім того, ін-
дивідуалістична натура та значною мірою самостійна робота призводять до 
того, що працівники, які володіють знаннями, частіше за працівників фізич-
ної праці схильні до стресів. Вони частіше вважають, що менеджмент недо-
оцінює їх і належною мірою не забезпечує необхідними ресурсами.

Працівники, що володіють знаннями, потребують систематичного на-
вчання і прагнуть до саморозвитку, їхні базові знання постійно поповню-
ються, що зрештою призводить до зростання їх вкладу в створення додатко-
вої вартості продукту суб’єкта господарювання у майбутньому. Проте часте 
глибоке занурення останніх у навчання для майбутніх звершень іноді зава-
жає виконанню конкретної роботи, що створює головний біль менеджмен-
ту, зануреному у безліч завдань, спрямованих на виконання поточних планів 
суб’єкта господарювання. Розуміння цього фактора є вирішальнім для ефек-
тивного управління такими працівниками. Тому менеджмент повинен сис-
тематично надавати їм можливість застосовувати їхній всезростаючий по-
тенціал знань у виконанні поточних і перспективних завдань та забезпечу-
вати можливість підвищення кваліфікації в процесі праці. 

Крім того, прекрасно розуміючи, що попит на працівників, які володі-
ють знаннями, перевищує існуючу пропозицію в сучасній економіці, вони 
чинять тиск на менеджмент, погрожують звільненням за власним бажанням 
заради забезпечення собі значно сприятливіших контрактів та умов праці. 
Тому управління цими працівниками потребує систематичної підтримки, 
встановлення особливих взаємовідносин, налагодження високого рівня діа-
логу щодо протистояння цьому тиску.

Висновки. Таким чином, проведений автором аналіз літературних да-
них свідчить, що в процесі управління працівниками, що володіють широ-
ким спектром знань і вмінь, менеджмент повинен враховувати такі фактори:

– мобільність таких працівників полягає у виключно високих навичках 
трансформації знань і здатності застосовувати їх у безлічі різних робочих 
ситуацій. Саме це, з одного боку, значною мірою підвищує їх цінність для 
суб’єктів господарювання, а з іншого – дозволяє їм відносно легко перехо-
дити на роботу в інші організації і успішно там будувати свою кар’єру. При 
цьому мобільність таких працівників сприяє розвитку мобільності суспіль-
ства в цілому;

– працівники, що володіють знаннями, схильні значну частину робо-
чого часу проводити у віртуальному просторі, що потребує створення для 
них віртуальних офісів щодо забезпечення в режимі реального часу контак-
тів між членами команд і зовнішніми джерелами інформації. Але ця обста-
вина утруднює менеджменту здійснення моніторингу і контролю їх роботи;

– ця категорія працівників потребує систематичного навчання і прагне 
до саморозвитку, тому менеджмент має систематично надавати їм можли-
вість застосовувати їхній всезростаючий потенціал знань;
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– навіть за відсутності інших факторів дії різноманітні комбінації нави-
чок і підготовки, якими володіє ця категорія працівників, формує їх індиві-
дуалістами. Тому менеджмент повинен підходити до них не як до активних 
елементів процесу виробництва, а як до унікальних індивідуумів, надаючи 
їм якомога більше свободи і гнучкості для індивідуальної творчості;

– індивідуалістична натура у поєднанні з частою самостійною робо-
тою, а також роботою у віртуальному просторі призводять до того, що пра-
цівники, які володіють знаннями, частіше за працівників фізичної праці 
схильні до стресів. Їм більшою мірою властиво страждати від самотнос-
ті, втрачати мотивацію та інтерес до роботи. Вони частіше вважають, що 
менеджмент недооцінює їхній вклад в загальний результат діяльності 
суб’єкта господарювання і належною мірою не забезпечує їх необхідни-
ми ресурсами; 

– працівники знань в організаціях мають певну владу, що породжують 
визнання високого потенціалу їхніх знань і попит на них, який значно пере-
вищує пропозицію, що має місце в сучасній економіці. Розуміючи це, такі 
працівники забезпечують собі (нерідко диктують) значно сприятливіші умо-
ви для роботи;

– властивий цим працівникам високий інтелект формує в них підвище-
ну обов’язковість і сприйнятливість, а також велику захопленість роботою. 

У цілому успіх менеджменту в управлінні працівниками, що володіють 
знаннями, лежить у встановленні особливих взаємовідносин, налагоджен-
ні високого рівня діалогу, повазі, а також досягненні балансу в систематич-
ній підтримці, опіці і свободі творчості. Менеджмент повинен забезпечити 
для таких працівників можливість систематичного вдосконалення навичок 
зі здобуття, створення, організації знань і використання цих знань у поточ-
них та перспективних інтересах суб’єкта господарювання. 
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УДК 65.011.3
І.М. Посохов

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ  
КОРПОРАЦІЙ 

Виконано аналіз наукових розробок вчених з проблеми дослідження методів оцін-
ки ризиків, порівняльний аналіз основних розглянутих методів оцінки ризику. Запропо-
новано технологію проведення експертних оцінок ризиків корпорації, розкрито специ-
фіку цієї технології. 

Зроблено висновок, що для успішного ведення бізнесу необхідне поєднання кла-
сичних методів оцінки та управління ризиками із математико-статистичними та сучас-
ними методами з використанням програмування. 
Ключові слова: ризик, методи оцінки ризиків, класифікація ризиків, корпорація. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні в умовах цик-
лічного розвитку світової економіки актуальна проблема сталого розвитку 
економіки України. Його забезпечення неможливе без ефективного управ-
ління вітчизняними корпораціями, побудови та використання ефективної 
системи ризик-менеджменту в корпораціях, що потребує достовірної оцін-
ки їх сучасних ризиків та розробки класифікації методів їх оцінки. Це дозво-
лить удосконалити як методологію ризикології, так і практику управління 
ризиками вітчизняних корпорацій. Актуальність цієї проблеми та практичне 
значення вплинули на вибір теми дослідження.

© І.М. Посохов, 2013
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки збільшилася 
кількість наукових досліджень і публікацій зарубіжних та вітчизняних нау-
ковців і практиків з ризик-менеджменту, таких як В. Авдійський, В. Вітлін-
ський, В. Внукова, О. Кузьмін, А. Лобанов, В Лук’янова, В. Фєдосова, А. Чу-
гунов та ін. У цих публікаціях досліджено деякі питання оцінки окремих ви-
дів ризиків. Разом із тим питання дослідження методів оцінки ризиків кор-
порацій та їх класифікації не знайшли відображення в наукових публікаціях.

Метою статті є дослідження наукових розробок учених з цієї пробле-
ми, розробка технології проведення експертних оцінок ризиків та класифі-
кації методів оцінки ризику корпорацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність управління 
ризиком визначається методами оцінки і способами управління ризиком. 

Оцінка ризику – визначення ступеня ризику. Методи аналізу та оцінки 
ризику поділяють на кількісні та якісні. Якісна оцінка, як правило, заснова-
на на експертних методах оцінки, що використовують шкали і бали як базу 
для виміру. Якісну оцінку легше виконати, при цьому результати оцінки до-
сить наочні. 

Якісний аналіз є основою для подальшого кількісного аналізу ризиків. 
Якісна оцінка корпоративних ризиків – це процес проведення якісного ана-
лізу і трансформації списку ризиків, складеного під час ідентифікації з ура-
хуванням їх пріоритетів. 

Основними цілями етапу аналізу ризиків є їх ранжування та визначен-
ня найбільш небезпечних ризиків, для подальшої роботи з якими необхід-
но передбачити ресурси. При цьому якісно оцінюються ймовірність ризи-
ку і вартісна оцінка прогнозних наслідків реалізації ризиків корпорації. Для 
цього ризик-менеджмент визначає найбільш небезпечні ризики корпора-
ції. Для ефективного управління ризиками корпорації слід виділити ресур-
си для розробки і реалізації відповідних стратегій, а також виявити несуттє-
ві ризики, впливом яких можна знехтувати. Ризикам приписуються ранги, 
що характеризують їх узагальнений негативний ефект. Таким чином, ризик-
менеджмент розглядає найбільш небезпечні ризики корпорації, задає пріо-
ритети їх оцінки та управління і формує перелік найбільш небезпечних ри-
зиків [1].

У дослідженнях [1; 2; 3; 5; 6], які присвячено проблемам ризику, виді-
лено кілька груп методів, що дозволяють провести кількісну оцінку ризику:

1) статистичні методи (однофакторні, багатофакторні): модель Марко-
віца; Risk Metrics, Value at Risk (VaR);

2) розрахунково-аналітичні методи: перевірка стійкості показників і 
виявлення граничних значень параметрів, оцінка на основі аналізу фінансо-
вих показників діяльності корпорації (на основі фінансового аналізу і роз-
рахунку коефіцієнтів), визначення точки беззбитковості; аналіз чутливості, 
побудова дерева рішень, коригування параметрів, експертні методи, іміта-
ційне моделювання, метод Монте-Карло, аналіз сценаріїв тощо;

3) метод експертних оцінок.
Статистичні методи ґрунтуються на дослідженні статистики збитків у 

діяльності корпорацій, визначенні частоти виникнення і конкретного рів-
ня збитків і прогнозуванні ймовірності збитків. Статистичні методи розгля-
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даються стосовно поняття зон і меж ризику. Точки, що визначають рівень 
збитків і ймовірність появи цих збитків, описуються за допомогою статис-
тичного аналізу досить великого масиву даних. Основою цієї групи мето-
дів є розрахунок коефіцієнта варіації, середньоквадратичного відхилення та 
дисперсії.

Подальший розвиток цієї групи методів привів до розробки методу «де-
рева рішень», який використовується для оцінки ризиків рішень, що мають 
певну кількість варіантів розвитку. Метод варіації параметрів управлінсько-
го рішення дозволяє досліджувати взаємозв’язки, які існують між поясню-
ючими і результуючими змінними шляхом зміни перших. Метод сценарі-
їв припускає розробку оптимістичного, песимістичного і найбільш ймовір-
ного варіанту реалізації події з розрахунком усіх результуючих показників. 

Сьогодні активно використовуються методи експертних оцінок, які не-
обхідні для вирішення складних завдань оцінки, коли масив інформації до-
сить обмежений або коли фактори складно виразити кількісно.

Методи експертних оцінок використовуються в різних сферах діяльнос-
ті. Особливість методів експертних оцінок полягає у відсутності математич-
них доказів ефективності прийнятих рішень на основі експертних оцінок. 

На думку ряду вчених [1; 2; 3; 5; 6; 9], найбільш достовірний результат 
експертної оцінки ризику отримують при порівнянні аналогічних ризиків. 
Як базу порівняння, як правило, розглядають певну величину ризику – по-
роговий рівень ризику. Як критерії визначення порогового рівня ризику мо-
жуть розглядатися два варіанти: за малої ймовірності, передбачуваний роз-
мір збитку корпорації буде значним; за невисокого розміру збитку корпора-
ції, він буде мати високу ймовірність настання (не менше 0,1). 

Методи експертної оцінки універсальні, тому що можуть використову-
ватися незалежно від наявності вихідної інформації для оцінки різних типів 
ризику. Однак необхідно враховувати суб’єктивізм оцінок експертів, тоб-
то певну ймовірність отримання неточних, приблизних, результатів. Резуль-
тати аналітичної, статистичної та експертної оцінок ризиків є основою для 
управління ризиками корпорацій. 

Головним недоліком інформації, одержуваної від експертів, є її 
суб’єктивність. Підвищити об’єктивність оцінки можна за рахунок зістав-
лення думок різних експертів, так нівелюється вплив відхилення, зумовле-
ного специфікою суб’єктивного погляду. Це робиться за рахунок структу-
рованого опитування експертів, зокрема, у рамках методу «мозкового штур-
му» та методу експертних оцінок. Технологію проведення експертних оці-
нок ризиків наведено на рис. 1. Специфіка технології роботи з експертами 
полягає у наявності фахової підготовки та практичного досвіду експертів 
з ризик-менеджменту, фінансового менеджменту, розробці чітких прозо-
рих правил визначення загальних оцінок на основі індивідуальних експерт-
них оцінок, що не повинні мати двоякого трактування, аналіз та обробка 
результатів експертних оцінок повинні виконуватися за допомогою сучас-
них інформаційних технологій, методів з використанням програмування та 
математико-статистичних методів. Ця технологія може використовуватись 
для оцінювання ризиків корпорацій: економічних, фінансових, інформацій-
них, інвестиційних (проектних).
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Рис. 1. Технологія проведення експертних оцінок ризиків корпорацій  
(розроблено автором)

Вибір методів оцінки ризиків корпорації залежить від доступності ін-
формації, що необхідна для оцінки ризику; можливості якісної оцінки ризи-
ку; можливості кількісної оцінки ризику; простоти розрахунків; можливості 
оцінки ризику корпорації в динаміці.

Необхідно виділити підходи до оцінки ризиків корпорації: на основі ви-
значення показників корпорації, які характеризують наслідки прояву ризи-
ків; на основі визначення показників корпорації, що характеризують факто-
ри ризику; шляхом розрахунку показників, які відображають як наслідки, 
так і можливості прояву ризиків у корпораціях; урахування ймовірності змі-
ни впливу ризику; засновані на моделях, сценаріях розвитку подій під впли-
вом середовища корпорації. Методики оцінки ризиків корпорацій наведено 
в табл. 1. Порівняльний аналіз основних розглянутих методів оцінки ризику 
наведено в табл. 2 [8, c. 29–32].

Таблиця 1
Методики оцінки ризиків корпорацій*

Категорія Характеристика Приклади Позитивні 
якості

Негативні 
якості

Сфера 
застосування

Статистичні Базуються 
на аналізі 
статистичної 
інформації та 
моделюванні

Моделі 
опціонів і 
арбітражного 
ціноутворення 

Можливість 
моделювання 
сценаріїв, 
висока 
точність 
розрахунків, 
часткова 
стандарти-
зація

Ризик 
відповідності 
обраної 
моделі, високі 
витрати на 
інформати-
зацію та аналіз 
інформації

Ринкові 
ризики, 
інвестиційні 
ризики

Розра-
хунково-
аналітичні 

Базуються 
на зборі і 
достовірному 
аналізі даних та 
прийнятті

Фінансовий 
аналіз, 
рейтингові 
методики, 
аналіз

Широке 
застосування, 
можливість 
об’єктивної 
оцінки за

Суб’єктивізм 
оцінок, 
відсутність 
стандартів

Інвестиційні, 
кредитні, 
операційні 
ризики

 

 

 

 

Технологія проведення експертних оцінок ризиків 

Вибір експертів і створення експертних груп

Формулювання питань і підготовка анкет 

Робота з експертами

Встановлення правил визначення загальних оцінок 
на основі індивідуальних експертних оцінок

Аналіз та обробка результатів експертних оцінок 
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Категорія Характеристика Приклади Позитивні 
якості

Негативні 
якості

Сфера 
застосування

рішень 
на основі 
комплексного 
аналізу кіль-
кісних та 
якісних 
показників 

страхового 
покриття 
ризиків 

невисоких 
витрат

Експертні Базовані на 
аналізі якісних 
та кількісних 
показників 
корпорації із 
застосуванням 
методології 
порівняльних 
оцінок і 
ранжування 

Ранжування 
ризиків
Інженерні 
оцінки 

Невисока 
вартість 

Важко 
отримати 
фінансові 
оцінки ризику, 
висока 
залежність від 
суб’єктивної 
думки 
експертів

Виділення 
пріоритетів, 
складання 
карти ризиків

*Складено автором за [7, с. 39].

Таблиця 2
Порівняльний аналіз методів оцінки підприємницького ризику

Методи оцінки ризиків Кількісна 
оцінка

Якісна 
оцінка

Простота 
розрахунків

Доступність 
інформації 

Можливість 
оцінки 

в динаміці
Метод оцінок експертів + + + + +
Метод рейтингових оцінок – + + + + +
Статистичні методи 
оцінки + + + + +

Точка беззбитковості + – + + –
Перевірка стійкості і 
встановлення 
порогових значень 
параметрів проекту

+ – + + –

Коригування параметрів 
проекту + + + + –

Метод дерева рішень + + + – –
Аналіз сценаріїв + + – – +
Імітаційне моделювання 
(метод Монте-Карло) + – – + +

Оцінка на основі аналізу 
фінансових показників + + + + +

Висновки. Таким чином, робимо висновок, що дослідження методів 
оцінки ризиків, розроблена технологія проведення експертних оцінок ризи-
ків дають можливість удосконалити процес оцінки ризику корпорації.

Закінчення табл. 1
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До основних принципів технології оцінки ризику в системі ризик-
менеджменту відносять: системний аналіз складових елементів ризиків – 
факторів, причин формування рівня корпоративного ризику і його наслідків; 
відокремлену оцінку різноманітних видів ризику. Взаємозв’язок і взаємо-
обумовленість оцінки та управління ризиками є основною умовою зростан-
ня ефективності функціонування системи ризик-менеджменту корпорацій.

Для успішного ведення бізнесу необхідне поєднання класичних методів 
аналізу та управління ризиками із математико-статистичними та сучасними 
методами з використанням програмування. Саме таке поєднання дає змогу 
оцінити економічні та фінансові ризики корпорації максимально ефективно, 
із можливістю використати результати оцінки для вдосконалення бізнесу на 
практиці, прийняття важливих бізнес-рішень. 

Всебічний аналіз та комплекс заходів, спрямований на нейтралізацію 
ризиків, є секретом успіху сучасних проектів корпорації. У ряді випадків 
ключове значення для розуміння ризику має не важливість конкретного по-
казника, за допомогою якого вимірюється ризик, а загальна стійкість май-
бутнього результату, ідея чутливості оцінки зміни результатів при змінах 
основних параметрів процесу. Якщо зміни результатів не великі, то чутли-
вість відносно мала, а стійкість прогнозу досить велика. Існують спеціальні 
заходи вимірювання чутливості.

Результати проведеного дослідження дають змогу підвищити ефектив-
ність управління ризиками корпорацій шляхом більш якісної їх оцінки.

Перспективами наукових досліджень є дослідження методів управлін-
ня ризиками корпорацій.
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The analysis of scientific research scientists on the issue of risk-assessment study, a 
comparative analysis of the main methods considered risk assessment. A technology expert 
assessments of risks Corporation disclosed the specifics of this technology, the conclusion 
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assessment and management with mathematical and statistical methods and using modern 
programming.
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УДК 330.341.1
Н.Е. Рогоза 

СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрены проблемы формирования стратегических решений по инновацион-
ному развитию экономики, модели и подходы формирования внутреннего отечествен-
ного рынка, учитывающие процессы его самоорганизации, государственного регулиро-
вания, особенности и ценности земельных ресурсов Украины.
Ключевые слова: отрасль, инновационное развитие, стратегическое решение, управ-
ленческое решения, модели развития.

Введение. Позитивное влияние глобализации не бесспорно, так как ее 
противники утверждают, что глобализация, скорее, способствует разделе-
нию мировой экономики и консервации технологического уклада отстаю-
щих государств на определенных стадиях технологического прогресса в ин-
тересах более развитых экономик. Такое явление получило название «дивер-

© Н.Е. Рогоза, 2013
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генция». Необходимо также отметить, что возможна и желательная транс-
формация понятий конвергенции и дивергенции на внутригосударственном 
уровне, например, на доходы и социальное благополучие в обществе, реги-
ональную экономическую специализацию [2], а главное при этом – выявить 
и исследовать проблемы формирования модели национальной экономики, 
которая имела бы особенности инновационного подхода, обеспечивающие 
устойчивость ее функционирования.

Современные условия развития мировой экономики, которые 
сформированы развитыми государствами, требуют создания подходов 
для формирования и регулирования особенностей развития национальной 
экономики. Такие подходы должны быть использованы при формировании 
отечественной модели системы социально-экономического развития наци-
ональной экономики на основе учета особенностей, в первую очередь, при 
формировании внутреннего рынка, поскольку только при условии создания 
инновационной модели внутреннего рынка возможно успешно конкуриро-
вать на внешнем рынке, да и то только в секторах, где предложенная про-
дукция будет иметь высокий качественный показатель при невысокой цене. 

В этой связи вполне естественен вопрос о том, какие должны быть ре-
шения и все ли делается правильно. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что не все правильно, поскольку неучтенные факторы и угрозы могут 
такими и остаться. Более того, опасность возникновения угроз, которые не 
учитываются при построении системы развития национальной экономики, ак-
туализирует исследование и анализ определяющих факторов в системе управ-
ления экономической безопасностью национальной экономики, что требует 
идентификации закономерностей развития отдельных ее компонент, оценки 
их взаимосвязей [4]. Автор глубоко убежден, что регулирование и планирова-
ние развития остается неэффективным из-за отсутствия системного подхода в 
оценке проблем и угроз развития, а одной из главных причин возникновения 
проблем в развитии экономики является устранение государства из сферы 
управления. Поскольку государство было отодвинуто на задний план из-за 
переоценки саморегулирующего механизма рынка, произошло разрушение 
целостной системы эффективного управления социально-экономическими 
процессами и государственного регулирования [7]. 

На таких же позициях стоят ученые в области экономической теории, 
которые активно анализируют пересечение социальной и экономической 
систем в их функциональном аспекте и доказывают, что достижение высоких 
показателей в социальной сфере невозможно без обязательного регулирова-
ния со стороны национальной экономики [5; 6]. Поскольку социальное со-
стояние в государстве, уровень жизни, социальное обеспечение являются 
производным от роста производительности труда, снижения уровня тенево-
го сектора и сокрытия налогов, необходимо повышение стандартов как для 
общества в целом, так и для отдельных его слоев и т.д. [2, с. 145; 25; 114]. 
Кроме того, повышение уровня занятости, уровня жизни и благосостояния 
народа напрямую зависит от состояния национальной экономики, реформ и 
законов, принимаемых в экономической сфере. 

Постановка проблемы. Выход из сложившейся ситуации невозмо-
жен без кардинального пересмотра модели управления экономическим и 
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социальным развитием страны. В конце ХХ в. в управленческую теорию 
началось проникновение стратегических идей сугубо военного плана. Под 
этим влиянием сформировалась теория стратегического управления или, 
как его еще называют, стратегического менеджмента. Вместе с тем при ре-
шении проблем формирования стратегических решений инновационного 
развития экономики проявляются трудности, которые сопровождают реали-
зацию базовых положений и принципов, обеспечивающих инновационное 
развитие экономики, ее конкурентность, а значит, и экономическую безо-
пасность. 

С помощью государства возможно восстановление социальных гаран-
тий и предотвращение дальнейшего раскола общества через усиление го-
сударственного регулирования экономических и социальных процессов на 
внутреннем рынке, что подтверждается практикой многих государств, ког-
да для выхода из ситуаций, имеющих лишь признаки кризиса, применялся 
комплекс мер государственного регулирования. 

Целью данной статьи является исследование проблем принятия управ-
ленческого решения стратегического характера для инновационного разви-
тия экономики и выбор методологического инструментария для исследова-
ния модели развития внутреннего отечественного рынка.

Результаты исследования. В связи с тем, что для устойчивого положи-
тельного развития требуется многократное увеличение объемов инвестиций 
(капитальных вложений) решить эту проблему методами финансовой стаби-
лизации на макроуровне не удается, поэтому необходимы подходы, которые 
могут решить проблему мобилизации имеющихся средств через обеспече-
ние гарантий отечественным и зарубежным инвесторам [7], что возможно 
при условии обеспечения регулирования этих процессов на уровне государ-
ства. 

В условиях нерешенной проблемы обеспечения финансовыми ресурса-
ми наибольший эффект может дать модель развития экономики, построенная 
на приоритетах в развитии конкретных отраслей и территорий, реализация 
которой строится на регулировании развития «основной» отрасли через ее со-
ответствующее инвестирование, а как следствие – другие отрасли («обеспе-
чивающие») получат соответствующие заказы на производство продукции и 
необходимые машины, а значит, и их развитие также. В итоге это значит, что 
обеспечивается достижение основных общенациональных целей. Главным 
аргументом за такую модель выступает самоорганизация экономической 
системы [7]. Поскольку самоорганизация в сложных системах как явление 
может наблюдаться в открытых нелинейных системах, к которым относят-
ся и социально-экономические системы, необходимо регулировать возник-
новение устойчивых элементов структуры сложных систем управления, 
которые получили название диссипативных структур [8]. Поэтому благодаря 
явлению самоорганизации из большого числа элементарных подсистем, со-
ставляющих сложную социально-экономическую систему, можно выделить 
существенно меньшее число ключевых подсистем, к работе которых под-
страиваются остальные подсистемы [4]. В социально-экономических сис-
темах явление самоорганизации связано с процессами мировой глобализа-
ции при одновременной интеграции, что способствует повышению уровня 
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обмена инновациями и технологическими процессами в производстве [4]. 
За счет этого явления формируется базис для более быстрого распростра-
нения единых международных стандартов, определяющих технологичес-
кие способы производства, институциональные факторы в политической, 
экономической и социальной сферах, что должно, в свою очередь, способ-
ствовать сглаживанию различий в развитии государств. К сожалению, на са-
мом деле этого не происходит. 

Поэтому политика экономического развития должна быть такой, при ко-
торой возможны процессы самоорганизации внутреннего рынка, что возмож-
но только при активном участии государства в управлении этими процессами. 
Для принятия такого решения первой проблемой будет определение «основ-
ной» отрасли экономики [7]. Для Украины таковой может выступить аграрная 
отрасль, построенная на системном производстве экологически чистой про-
дукции на сертифицированных землях. Это позволит обеспечивать подобной 
продукцией не только свой рынок, получать валюту, но и, по нашему убежде-
нию, эта отрасль может быть системообразующей в развития других отраслей 
экономики («обеспечивающих» отраслей в модели развития). 

Поскольку Украина, стала выходить на мировой рынок будучи непо-
дготовленной, что привело к тому, что подавляющая часть отечественных 
предприятий оказались неконкурентоспособными и потеряли рынки сбыта 
даже внутри страны. Восстановить конкурентоспособность отечественной 
продукции важнейшая задача в условиях рыночной экономики. И это воз-
можно, поскольку даже по оценке представителей МВФ Украина – одна из 
самых прибыльних стран мира, несмотря на то что уровень ВВП на душу 
населения самый низкий из стран СНГ [13]. Например, на один доллар, 
вложенный в сельское хозяйство Украины, отдача в 10 раз выше, чем в Ев-
ропе. Таким образом, вложения очень оправданны, и это подтверждает те-
зис о том, что сельское хозяйство может быть системообразующим в разви-
тии и формировании не только экономики и внутреннего рынка, но и обес-
печении экономической безопасности. 

Возможности роста экономики Украины могут реализоваться через 
эффективное сельское хозяйство при условии использования двух компо-
нент: инвестиций (государственных – на условиях планирования и регули-
рования сельскохозяйственного производства) и восстановления доверия 
населения к власти и хозяйствующим структурам в сельскохозяйственном 
секторе экономики.

Поэтому вторая проблема принятия управленческого решения – по-
строение модели развития «обеспечивающих» отраслей на основе реали-
зации проектов по производству продукции для «основной» отрасли. К та-
ким отраслям необходимо отнести, в первую очередь, сельскохозяйствен-
ное машиностроение, металлургическое производство, строительство до-
рог, инфраструктуру на селе, химическое производство (в рамках проектов 
экологически чистой продукции) [7]. 

Без поддержки государства при дефиците инвестиций большинство 
предприятий эту задачу самостоятельно решить не в состоянии. Поскольку 
государственные органы всех развитых стран оберегают своих производите-
лей от внешней конкуренции на внутренних рынках и всеми мерами содей-
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ствуют их проникновению на мировой рынок, то очевидно, что подобную 
политику было бы необходимо реализовать в настоящее время. При этом не-
обходимо помнить, что основной целью в этом случае будет «выращивание» 
предприятия современного уровня, которое, научившись работать на вну-
треннем рынке, сможет обеспечивать конкурентной продукцией внешний 
рынок также. Необходимость принятия такого решения обуславливается не 
свертыванием рыночных отношений, а построением предприятий, исполь-
зующих современные технологии на основе тех инвестиций (капитальных 
вложений), которыми может обеспечить государство через регулирова-
ние [7]. 

Суть такого решения отвечает задачам построения модели перехода на 
путь развития через нахождение баланса государственного регулирования и 
рыночных методов хозяйствования. Задачей государства в этом случае бу-
дет развитие предпринимательства и предприятий на отечественном рынке 
за счет обеспечения защиты прав собственности и инвестирования в «основ-
ную» отрасль, добросовестной конкуренции, социальных гарантий гражда-
нам, регулирования минимальной оплаты труда независимо от форм соб-
ственности предприятий, поддержания формирования рыночной и финан-
совой инфраструктуры во всех регионах, гарантий предпринимателям и ин-
весторам (включая зарубежных) в соблюдении установленных законом пра-
вил деловых отношений, поддержания систем страхования, включая страхо-
вание предпринимательских и инвестиционных рисков, условий для созда-
ния региональных и межгосударственных рынков ценных бумаг, рынков не-
движимости, специализированных оптовых рынков и ярмарок [1]. 

Логически напрашивается необходимость решения проблемы 
повышения требований к прогнозу и обоснованию наиболее рациональных 
путей развития экономики и социальной сферы, поскольку речь идет о 
выработке методов предвидения возможных результатов движения по сце-
нарию развития с учетом нахождение баланса государственного регулиро-
вания и рыночных методов хозяйствования [7]. 

Учитывая опыт предплановых обоснований советского времени, было 
бы целесообразно предусмотреть решение проблемы формирования системы 
долгосрочного прогнозирования, состоящую из четырех (предварительно) 
блоков: прогноза макроэкономических показателей и участия страны в ми-
ровом рынке; прогноза научно-технического прогресса и его социально-
экономических последствий; прогноза территориального развития Украины 
и социально-экономического развития регионов; прогноза населения, его 
занятости, расселения. Кроме того, обязательна ответственность государ-
ства за развитие наукоемких отраслей, формирующих главный потенциал 
экономического роста [1].

Сегодня необходимо по-новому посмотреть на продукцию и услуги, 
предоставляемые предприятиями и организациями Укоопсоюза, с целью 
развития села и сельской инфраструктуры. Современная система государ-
ственного регулирования экономики включает выбор приоритетов долго-
срочного развития, создание механизма его стимулирования, но поддерж-
ка кооперации не достигла должного уровня. Это актуализирует необходи-
мость принятия решений по этой проблеме [7]. 
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Поднятые проблемы в принятии решений не охватывают тот 
необходимый перечень проблемных вопросов, но могут быть положены в 
основу модели развития экономики страны, построенной на основе учета 
особенностей и ценности земельных ресурсов Украины [7]. 

Особенности поднятых проблем имеют характер явлений и процессов 
в сложных системах, которые применительно к этим системам определя-
ют их как слабоформализуемые, открытые, нелинейные, а главное, сильно 
подверженные влиянию субъективного фактора.

Выводы. Выбор методологического инструментария для исследова-
ния такой модели развития внутреннего отечественного рынка определяет 
эти особенности. Проведенный анализ методов исследования и управления 
сложными социально-экономическими системами [2], позволяет утверж-
дать, что в качестве основного подхода следует применять математическое 
моделирование, построенное на учете обособленных процедур, что позво-
ляет представить задачу управления, построенную на идентификации пра-
вил по формированию принятия решений на формирование определенных 
условий функционирования. Современная система государственного ре-
гулирования экономики, включающая в обязательном порядке выбор при-
оритетов долгосрочного развития и создание механизма его стимулирова-
ния, должна предусматривать возможность решения этих задач. Но слож-
ность решения таких задач возрастает в связи с мобильностью и динамич-
ностью экономических процессов в отечественной экономике, недостатком 
достоверной информации о ее реальном состоянии. В условиях повышения 
темпов движения мировых капиталов, мобильности денежных, товарных, 
информационных и человеческих ресурсов на глобальном уровне в стра-
не существует необходимость учета повышения размерности простран-
ства возможных состояний объекта управления национальной экономики, 
и, как следствие, пространства принятия управленческих решений [2, 5]. Бо-
лее того, асимметрия информации, рост неопределенности во временном 
пространстве через конфликты интересов государства, бизнеса и населения 
определяют систему потенциальных противоречий, что в итоге может при-
вести к снижению эффективности принятого управленческого решения по 
развитию экономики страны за счет несоответствия условий принятия и ре-
ализации решений [2].

Эффективным способом обеспечения жизнеспособности сложной 
экономической системы могут быть подходы к воплощению идей Ст. Бира 
относительно использования концепции автономии подсистем в рамках те-
ории самоорганизации систем [9, 10].

Поэтому с точки зрения управления развитием внутреннего рынка за-
дачу управления можно решать через трансформацию ее в задачу созда-
ния условий для автономного взаимодействия подсистем в соответствии с 
идентифицированными типовыми моделями поведения.
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The article examines the problems of strategic decisions forming of the innovative 
development of the economics, patterns and approaches of the domestic market forming 
that takes into consideration the processes of the domestic market self-organization, state 
regulation, peculiarities and value of the Ukraine land resources. 
Key words: branch, innovative development, strategic decision, administrative decision, 
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УДК 336.743
В.В. Татаринов, Е.А. Воробьева

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ВАЛЮТНОГО РИСКА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Сложность экономических процессов, происходящих на валютных рынках, обус-
лавливают большое многообразие валютных рисков. Необходимым является уточнение 
классификации валютных рисков, которая в экономической литературе приводится не-
однозначно, с целью разработки единых правил по их предупреждению, идентифика-
ции, оценке и управлению ними. 
Ключевые слова: валютный риск, экзогенные и эндогенные факторы валютных рисков, 
классификация валютных рисков. 

Сложность экономических процессов, происходящих на валютных рынках, 
обуславливает большое многообразие валютных рисков, поэтому профессио-
нальное управление ими требует их систематизации и классификации. 

Актуальность и цель статьи определяется необходимостью уточне-
ния классификации валютных рисков, которые в экономической литературе 
определяются неоднозначно, для последующей разработки единых правил 
по их предупреждению, идентификации, оценке и управлению. 

Обзор экономической литературы свидетельствует об отсутствии един-
ства взглядов ученых в исследовании данного вопроса [1, 2, 3, 4]. Разно-
гласия ученых касаются ряда аспектов проблемы классификации валютно-
го риска, в том числе:

– одни и те же характеристики одними учеными рассматриваются как 
формы валютного риска, а другими – как его виды;

– ученые выделяют разные виды валютного риска;
– одни и те же виды валютного риска характеризуются учеными по-

разному;
– одни ученые классифицируют валютные риски по определенным 

признакам, в то время как другие дают их характеристику без такой их сис-
тематизации.

Классификация валютного риска представляет собой законченную 
систему их градации на конкретные группы, сформированные на осно-
ве подобных характеристик, критериев и признаков, позволяющих прово-
дить дальнейшее исследование, принимать определенные решения и де-
лать заключения для достижения поставленной цели. Благодаря классифи-
кации формируются реальные предпосылки для эффективного применения 
соответствующих методов и приемов управления валютным риском. При 
этом следует учитывать, что каждому виду валютного риска соответствует 
опреде ленная группа факторов, его обусловивших, и отвечает определенный 
метод управления. Научно аргументированная классификация валютно-
го риска дает возможность установить место каждой его разновидности в 
общей системе валютных рисков с точки зрения их возникновения, формы 
проявления, взаимосвязи и взаимодействия. Это требует четкого понимания 
содержания таких понятий, как «форма» и «вид» валютного риска. 

© В.В. Татаринов, Е.А. Воробьева, 2013
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Исходя из смыслового содержания терминов «форма» [5, c. 548] и 
«вид» [6, с. 694], под формой валютного риска следует понимать внешние 
и наиболее общие характеристики его проявления. Форма валютного рис-
ка хотя и связана с внутренней его сущностью, но не раскрывает ее. Это 
лишь наиболее обобщенная, контурная характеристика исследуемого явле-
ния. Отсюда следует, что валютный риск может проявиться в двух формах: 
форме денежных потерь или форме валютных убытков. 

Вид валютного риска – это то, что объединяет ряд явлений, характе-
ризующих возникновение и проявление валютного риска, по общим при-
знакам. Поэтому видовая характеристика позволяет раскрыть внутрен-
нюю природу валютного риска, которая является результатом воздей-
ствия множества факторов его возникновения и проявления. Единство 
внутреннего содержания и внешнего проявления валютного риска дает 
полную характеристику его экономической природы и сущности. От-
сюда следует, что главным конструктивным принципом классификации 
валютных рисков является их зависимость от среды (внутренней и внеш-
ней), в которой действуют участники валютных отношений, с учетом 
контролируемых и неконтролируемых факторов при условии прямых и 
обратных связей (рис. 1).

Наиболее важным с точки зрения управления валютным риском явля-
ется среда его возникновения, в связи с чем валютные риски классифициру-
ются на внешние, характеризующиеся комплексом событий внешней среды, 
которые могут влиять на принятие решений в процессе предприниматель-
ской деятельности и на деятельность самого субъекта валютных отношений 
в рамках национальной валютной системы и/или за ее пределами, и внутрен-
ние, обусловленные деятельностью самого субъекта (работой его подразде-
лов и персонала в частности. Это имеет существенное значение для управ-
ления валютными рисками на макро- и микроуровне, поскольку субъекты 
валютных отношений могут управлять только внутренними по отношению 
к ним факторами возникновения валютных рисков. 

К внешним факторам валютного риска они должны приспосабливаться, 
но воздействовать на них не могут. 

При выделении экзогенных факторов валютных рисков следу-
ет учитывать то, что среди них есть риски, которые формируются внутри 
страны и являются внешними для каждого ее отдельного субъекта валютных 
отношений, но для валютной системы страны в целом они выступают как 
внутренние причины.

Причины, формируемые за пределами национальной валютной системы, 
являются внешними и для всей совокупности субъектов валютных отноше-
ний страны, и для каждого из них. 

По масштабам охвата субъектов валютных отношений внешние 
валютные риски делятся на транснациональные, общегосударственные и 
межкорпоративные. 

Валютные риски на транснациональном уровне имеют место в том слу-
чае, когда факторы, их вызывающие, выходят за пределы одного государ-
ства и вносят элемент неопределенности в результаты валютных отношений 
экономических агентов валютного рынка из разных стран.



226

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Ри
с.

 1
. К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

 в
ал

ю
тн

ы
х 

ри
ск

ов
 

П
о 
ма
сш

та
ба
м 
ох
ва
та

 

В
ал
ю
тн
ы
е 
ри
ск
и 

П
о 
ср
ед
е 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 

Эк
зо
ге
нн
ы
е 

Тр
ан
сн
ац
ио
на
ль
ны

е 

О
бщ

ег
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
е 

М
еж

ко
рп
ор
ат
ив
ны

е 

Ф
ин
ан
со
вы

е 

Эн
до
ге
нн
ы
е 

Тр
ан
сл
яц
ио
нн
ы
е 

Тр
ан
за
кц
ио
нн
ы
е 

М
ик
ро
эк
он
ом

ич
ес
ки
е 

П
о 
ме
то
да
м 

ис
чи
сл
ен
ия

С
та
ти
че
ск
ие

 

Д
ин
ам
ич
ес
ки
е 

С
 у
че
то
м 

фу
нк
ци
он
ал
ьн
ы
х 

об
яз
ан
но
ст
ей

 л
иц

, 
пр
ив
ле
че
нн
ы
х 
к 

со
ве
рш

ен
ию

 
ва
лю

тн
ы
х 

оп
ер
ац
ий

 

Ри
ск

 н
а 
ур
ов
не

 
ме
не
дж

ме
нт
а

Ри
ск

 н
а 
ур
ов
не

 
ис
по
лн
ит
ел
я

П
о 
фа
кт
ор
ам

 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 

М
ак
ро
эк
он
ом

ич
ес
ки
е 

П
ол
ит
ич
ес
ки
е

С
оц
иа
ль
ны

е

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 

И
нф

ор
ма
ци
он
ны

е

У
ме
ре
нн
ы
е 

П
о 
ма
сш

та
ба
м 

ох
ва
та

 и
 р
аз
ме
ра
м 

Н
ез
на
чи
те
ль
ны

е

Бо
ль
ш
ие

К
ат
ас
тр
оф

ич
ес
ки
е 

П
о 
ви
да
м 

уч
ре
ж
де
ни
й

Ри
ск

 
фи

на
нс
ов
ы
х 

уч
ре
ж
де
ни
й 

Ри
ск

 
не
фи

на
нс
ов
ы
х 

ко
мп

ан
ий

 

П
о 
от
ра
ж
ен
ию

 
в 
уч
ет
е 

Ба
ла
нс
ов
ы
е 

В
не
ба
ла
нс
ов
ы
е 

П
о 
вр
ем
ен
и 

пр
оя
вл
ен
ия

 

Те
ку
щ
ие

Ре
тр
ос
пе
кт
ив
ны

е 

П
ер
сп
ек
ти
вн
ы
е 

С
тр
ат
ег
ич
ес
ки
е 



227

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Валютные риски в рамках отдельной страны (группы стран, представ-
ляющих собой единую валютную систему) связаны с действием факторов 
внешней среды, формируемых в ее (их) пределах. Эти факторы проявля-
ют свое действие только в отношении субъектов валютного рынка данной 
страны (группы стран). Межкорпоративные валютные риски проявляются 
на уровне отдельного субъекта валютного рынка (транснациональной кор-
порации, инвестиционного фонда и т.п.) и обусловлены действием внешних 
по отношению к данному субъекту факторов.

Поскольку валютные риски связаны с изменением валютного курса, 
все многообразие факторов, влияющих на его изменение, в конечном ито-
ге определяет возможные виды внешнего валютного риска, что позволяет 
выделить в их числе экономический, политический, социальный, техноло-
гический и информационный валютный риск.

Экономические факторы внешнего валютного риска возникают под 
влиянием действия макроэкономической среды. Важнейшими из них явля-
ются изменение объемов ВВП, темпы инфляции, уровень государственного 
долга, экономические перспективы развития страны, состояние платежного 
баланса и др.

Политические факторы валютного риска могут быть связаны с уровнем 
политической нестабильности в обществе, сменой государственного режи-
ма, изменением в денежно-кредитной политике государства (группы стран), 
переходом от одного режима валютного курса к другому (например, от 
режима фиксированного валютного курса к плавающему валютному кур-
су) и др. При этом следует учитывать, что действие одного и того же фак-
тора может не только усиливать, но и снижать валютный риск субъекта 
валютных отношений. Так, при смене режима валютного курса с фикси-
рованного на плавающий, с одной стороны, усиливается неопределен-
ность его динамики и связанного с этим валютного риска, что затрудняет 
предвидение и прогнозирование размеров возможных экономических по-
терь субъектов валютных отношений. В то же время в зависимости от на-
правленности изменения динамики валютного курса в условиях его пла-
вания не исключается возможность как увеличения, так и снижения раз-
меров валютных потерь и/или уровня ценовой конкурентоспособнос-
ти субъекта валютных отношений. При введении в оборот коллективной 
валюты на основе объединения группы стран в единую валютную систему, с 
одной стороны, валютные риски усиливаются, так как на стабильность курса 
валюты влияют факторы, формируемые внутри каждой страны-участницы 
валютного союза, с другой – использование диверсификации валютных рис-
ков между странами-участницами валютного союза дает возможность сни-
зить валютные риски.

Социальные факторы валютного риска имеют место в том случае, ког-
да его возникновение и проявление обусловлено социальной нестабильнос-
тью в обществе, ростом безработицы, недоверием населения к националь-
ной валюте и т.п., действие которых вызывает эффект цепной реакции на 
валютных рынках.

Технологический фактор возникновения валютного риска связан с 
внедрением новых технологий на валютных рынках, в числе которых мо-
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гут быть новые методы и инструменты страхования валютных рисков его 
субъектов. 

Учет информационного фактора валютного риска обусловлен влияни-
ем информации на процесс формирования и динамику изменения валютно-
го курса [8, c. 17–18]. Учеными доказано, что изменение текущего валютно-
го курса находится в соответствии с процессами реальной экономики, по-
скольку происходит под влиянием расширения информации относитель-
но состояния основных макроэкономических показателей. Отсюда следует, 
что характер поведения обменного курса в долгосрочном и краткосрочном 
периоде отличается настолько, насколько разным является тип информа-
ции, опубликование которой приводит к колебаниям спроса и предложения 
валюты [7, c. 17–18]. По эконометрическим оценкам, использование в про-
гнозировании динамики валютного курса оперативного варианта статисти-
ческих данных существенно улучшает прогнозную силу расчетов: возника-
ет возможность объяснить 73% ежедневных колебаний валютного курса на 
протяжении месяца по сравнению с 60% – с использованием проверенных 
и уточненных данных [9, c. 50–58]. Чувствительность поведения валютно-
го курса к новостям возрастает в переходный или кризисный период. В то 
же время возрастающая роль информационных потоков в формировании ва-
лютного курса и связанные с ними теоретико-методологические аспекты со-
вершенствования процесса управления валютным риском в экономической 
литературе до настоящего времени остаются недостаточно освещенными. 

Как видим, транснациональные, общегосударственные и 
межкорпоративные валютные риски тесно переплетены с экономическими, 
политическими, социальными, технологическими и информационными рис-
ками, а иногда могут принимать их форму. 

На макроэкономические и политические факторы валютного риска 
обычно очень чутко реагируют только страны с первым или третьим типом 
валютной системы. При этом может просматриваться множество законо-
мерностей, которые влияют на изменение валютного курса в долгосрочной 
перспективе.

Решая проблему управления валютным риском, следует отличать внеш-
ние по отношению к субъекту валютные риски, обусловленные политичес-
кими решениями, общеэкономическими тенденциями или социальными 
факторами, от эндогенных валютных рисков, связанных с традиционными 
банковскими операциями и операциями с иностранной валютой. В то же 
время внешний валютный риск является лишь одним из многих разновид-
ностей рисков, с которыми сталкиваются субъекты валютных отношений.

Следует заметить, что валютный риск очень тесно переплетен с 
кредитным риском, риском ликвидности, рыночным риском, риском непла-
тежеспособности, риском злоупотреблений, а также риском форс-мажорных 
обстоятельств и др.

По своей экономической природе экономический валютный риск мо-
жет быть результатом действия как эндогенных, так и экзогенных по отно-
шению к конкретному субъекту валютных отношений факторов, что, с од-
ной стороны, свидетельствует о его значимости в управлении валютным 
риском, а с другой – о сложности решения данной проблемы.
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Применительно к конкретному субъекту валютных отношений 
экономический валютный риск может быть вызван действием таких вне-
шних экономических факторов, как нестабильность валютных курсов, инфля-
ция, динамика процентных ставок и т. п. В то же время внутренний валютный 
риск может быть обусловлен неплатежеспособностью клиентов, риском отка-
за клиента от платежа, риском неуплаты долга в обусловленный срок, риском 
изменения цены товара клиента после подписания контракта, риском злоупо-
треблений и т.п. Но и в том, и в другом случае экономический валютный риск 
базируется на степени, до которой текущая стоимость компании будет отли-
чаться от будущей ее стоимости при условиях изменения валютного курса. 

Экономический валютный риск – это риск конкурентоспособности. Он 
зависит от изменений реального валютного курса, обусловленного измене-
нием экономической ситуации в стране.

Исследователями разных стран были проведены многочисленные  
интервью с целью определения, какая из разновидностей валютного риска 
имеет наибольшее значение в управлении.

Так, например, А. Цезайрли интервьюировал 500 многонациональных корпо-
раций по рейтингу журнала «Fortune» и доказал, что валютному риску транзакций 
отводится больше внимания с точки зрения менеджмента, чем экономическому 
валютному риску. В то же время трансляционному валютному риску уделяется 
меньше внимания, чем двум предыдущим его разновидностям [10].

Внутренние валютные риски определяются в зависимости от основной 
и дополнительной деятельности субъектов валютных отношений. По основ-
ной деятельности дается непосредственная качественная и количественная 
характеристика валютных рисков. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика транзакционного и экономического валютных 

рисков 
Транзакционный валютный риск Экономический валютный риск

Контрактно-специфический Общий, связанный с инвестиционной 
деятельностью

Потери денежных потоков вследствие 
колебания валютных курсов легко 
вычисляются

Убытки, обусловленные изменением валютных 
курсов, очень тяжело исчисляются 

Фирма имеет определенную политику 
работы с валютным риском

Фирма, как правило, не имеет четкой политики 
относительно управления валютным риском

Избежание риска иногда требует 
участия третьей стороны (например, 
изменения валютного инвойса)

Избежание риска требует стратегического 
планирования (выбора рынков, продуктов
и т. п.)

Срок риска совпадает со сроками 
контракта

Срок риска совпадает со сроком, необходимым 
для реструктуризации операций с помощью 
изменения продукта, рынка, технологии или 
источников

Связан с номиналом контракта, 
стоимость которого зафиксирована в 
иностранной валюте 

Связан с изменением денежных потоков, 
проявляется в изменениях взаимосвязей цен, 
затрат и стоимости

Единственный источник 
неуверенности – будущий обменный 
курс

Много источников неуверенности, включая 
обменные курсы и их влияние на продажу, 
цены и затраты
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Риски, связанные с дополнительной деятельностью субъекта валютных 
отношений, как правило, имеют лишь условную, опосредованную оцен-
ку, которая выражается в утраченной выгоде и не имеет непосредственно-
го влияния на субъект валютных отношений. Опосредованный валютный 
риск (риск по дополнительной деятельности) не влияет прямо на субъекты 
валютных отношений.

Приведенная характеристика экзогенных и эндогенных валютных 
рисков дает основания сделать вывод о том, что, во-первых, участникам 
валютных отношений внутреннего валютного риска следует избегать, а вне-
шний – предусматривать; во-вторых, внешний валютный риск может иметь 
влияние на внутренний валютный риск, поэтому его следует анализировать 
и учитывать в первую очередь.

Как внешние, так и внутренние валютные риски можно классифици-
ровать по срокам на ретроспективные, текущие и перспективные, меж-
ду которыми имеется тесная взаимосвязь. Это имеет существенное значе-
ние в управлении валютными рисками. Анализ и оценка ретроспективных 
рисков позволяют выявить факторы их возникновения и экономические по-
следствия для субъектов валютных отношений в прошлые периоды и оце-
нить возможность проявления в ближайшее время и в перспективе. Текущие 
валютные риски обусловлены действием факторов, которые должны быть 
учтены при заключении новых сделок, опосредуемых иностранной валютой, 
с учетом результатов ретроспективного анализа и возможности проявления 
в текущем периоде новых эндогенных и экзогенных рисков. Если в отноше-
нии ретроспективных валютных рисков субъект экономических отношений 
не имеет возможности оказать управляющее воздействие на их предупре-
ждение и снижение, то применительно к текущим валютным рискам он мо-
жет реализовать такие функции управления, как прогнозирование, органи-
зацию, контроль и регулирование. Большая управляемость таких валютных 
рисков позволяет ослабить силу их воздействия на экономические валютные 
риски, то есть риск недополучения или неполучения прибыли и риск утраты 
ценовой конкурентоспособности.

В долгосрочной перспективе для развития валютных отношений меж-
ду субъектами рынка существенное значение имеет валютный риск буду-
щих периодов. Этому валютному риску в наибольшей мере свойственна не-
определенность и непредсказуемость как факторов его возникновения, так 
и экономических последствий. А поэтому с точки зрения управления он яв-
ляется наиболее сложным и наименее прогнозируемым. Его экономические 
последствия для субъекта валютных отношений крайне неопределенны.

Такой подход к характеристике видов валютного риска обусловливает 
необходимость их деления по масштабам охвата и размерам. По этому при-
знаку М. Фридман первым классифицировал риск на незначительный риск, 
связанный с заранее обусловленным результатом; умеренный риск – воз-
никающий при операциях без больших доходов и затрат и большой риск – 
связанный с большими прибылями и затратами.

Подобной вышеуказанной классификации является группировка видов 
валютного риска в зависимости от размеров убытков. По этому признаку 
выделяют: безрисковый (нулевые потери или прибыли намного превышают 
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убытки); критический риск (возникает при осуществлении операций без 
больших доходов и убытков); катастрофический (потери могут равняться 
совокупному имуществу фирмы). 

Однако приведенные характеристики данной группы валютных рис-
ков, на наш взгляд, не являются исчерпывающими и требуют дальнейшей 
конкретизации и уточнения. Во-первых, валютные риски связаны не толь-
ко с риском недополучения или неполучения прибыли субъектом валютных 
отношений, но и с риском потери определенной доли ценовой конкуренции 
в сравнении с другими товаропроизводителями – участниками этого рынка, 
что должно найти отражение в характеристике данной группы рисков. Во-
вторых, по силе своего воздействия одни и те же по размерам валютные риски 
могут быть для одних участников валютных отношений незначительными, 
для других – умеренными, для третьих – большими, а для четвертых – ка-
тастрофическими. Следовательно, в основе деления валютного риска на 
виды по данному признаку должен быть не объем сделки, опосредуемой 
иностранной валютой, а степень отклонения фактических от ожидаемых 
финансовых результатов ее совершения и/или степень снижения ценовой 
конкурентоспособности товара данного субъекта валютных отношений на 
внешних рынках. По этой причине незначительный валютный риск – это 
риск с заранее обусловленными финансовыми результатами и долей це-
новой конкуренции. Умеренный валютный риск – это риск, возникающий 
при операциях без больших потерь относительно доходов и затрат субъекта 
валютных отношений и его ценовых конкурентных позиций по операци-
ям с использованием иностранной валюты. Большой валютный риск – это 
риск, который связан с существенными потерями дохода и прибыли отно-
сительно ожидаемых их объемов и/или существенной утратой доли ценовой 
конкуренции. Валютные риски, которые приводят к банкротству субъекта 
валютных отношений, следует рассматривать как катастрофические.

Оценить валютные риски можно лишь при отражении операций, 
опосредуемых иностранной валютой, в бухгалтерском учете на балансовых 
или внебалансовых счетах. Составляемая на его основе финансовая отчет-
ность позволяет выделить в их составе балансовый и внебалансовый 
валютные риски. Как правило, риск по балансовым обязательствам распро-
страняется и на внебалансовые операции. 

По методам исчисления валютный риск можно рассматривать как ста-
тическое и как динамическое явление. Статический валютный риск имеет 
место при его фиксации и оценке размеров на конкретный период времени. 
Динамический валютный риск – это риск субъектов валютных отношений, 
оцениваемый непрерывно в течение анализируемого периода.

Субъектами валютных отношений могут выступать как финансовые, 
так и нефинансовые институты. Поэтому по видам учреждений, сталкиваю-
щихся с валютным риском, следует выделять валютный риск финансовых и 
нефинансовых учреждений. 

С учетом функциональных обязанностей лиц, привлеченных к совер-
шению сделок, опосредуемых валютой, и возникающими в связи с этим 
валютными рисками, в их составе следует выделять валютный риск на уров-
не менеджмента субъекта валютных операций и валютный риск на уровне 
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их исполнителей. Такая классификация валютного риска имеет существен-
ное значение с позиций его предупреждения, появления и снижения.

Валютный риск на уровне менеджмента возникает в силу непрофесси-
онального принятия управленческих решений, последствия которых могут 
привести к потерям как по текущим, так и будущим валютным сделкам. Рис-
ки на уровне исполнителя в большинстве носят разовый характер и легко 
устраняются при правильно работающей системе взаимного контроля. 

Одной из разновидностей валютных рисков является стратегический 
валютный риск, на что указывают ряд ученых. Между тем в трактовке этого 
вида валютного риска мнения ученых расходятся.

Так, Д. Роулс рассматривает стратегический риск как степень измене-
ния валютных курсов, процентных ставок и товарных цен, которая обуслов-
лена современной ценой будущих денежных потоков.

А. Буклей предложил более широкое определение стратегическо-
го валютного риска. По его мнению, стратегический валютный риск – это 
макроэкономический риск, который учитывает показатели инфляции, уров-
ня заработной платы, товарных цен [4]. 

Признавая наличие и важность стратегического риска и управления 
им в практической деятельности участников валютных отношений, сле-
дует учитывать то, что при определении его размеров сложно выделить 
все составные для тех корпораций, которые работают в условиях разных 
экономик и на нескольких рынках. Следовательно, этот вид валютного рис-
ка является трудноуправляемым и прогнозируемым. 

Длительный срок проведения валютной операции увеличивает неопре-
деленность и усложняет определение валютного риска. По фактору времени 
валютные риски следует разделять на потенциальные и реализованные. На 
начальном периоде действия валютной операции потенциальный риск ра-
вен максимальному значению – 100%, а реализованный – 0%. На протяже-
нии срока действия операции значение реализованного риска возрастает до 
максимума (100%), а потенциального – снижается и в конце срока действия 
операции приближается к нулю. Отсюда, общий валютный риск измеряется 
суммой реализованного и потенциального риска (рис. 2).

Рис. 2. Временная структура валютного риска

Потенциальный риск является результатом реализации так называемого 
«наихудшего сценария», то есть он угрожает максимально негативными по-
следствиями. Значение реализованного риска влияет на вероятность реали-
зации потенциального риска. Чем оно больше, тем меньше вероятность реа-
лизации потенциального риска.

 

Общий валютный риск (100%) 

Реализованный валютный риск 
(60%) 

Потенциальный валютный риск 
(40%) 
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Выводы. Итак, проведенные исследования показали, что как с научной, 
так и с практической точки зрения важным является изучение валютных 
рисков во всем многообразии их видов и форм проявления. В то же время 
для их предупреждения и снижения особую значимость имеют три вида рис-
ка: риск транзакций, трансляционный риск и экономический риск. 
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The complexity of economic processes taking place in the currency markets causes a 
large variety of foreign exchange risks. It is necessary to clarify the classification of foreign 
exchange risk, which in the economic literature is ambiguous, in order to develop common 
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УДК 658.5
Л.В. Фролова, Н.І. Алєксєєва 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму реалізації управлінських рі-
шень як умови досягнення стратегічних цілей підприємством. Запропоновано механізм 
реалізації управлінських рішень, який є взаємозалежною системою цілей, вимог, прин-
ципів, методів, форм, етапів та елементів, що забезпечують виконання прийнятих рі-
шень та виділення п’яти його складових: суб’єктів реалізації УР, цільову, методичну, 
процесну та забезпечувальну.
Ключові слова: управлінське рішення, механізм реалізації управлінських рішень, стра-
тегічна ефективність реалізації управлінських рішень, складові механізму реалізації 
управлінських рішень, стратегія.

Вступ. Серед керівників поширена думка, що якщо рішення прийня-
то, то його буде обов’язково виконано. На практиці більшість рішень або не 
виконується зовсім, або неефективне їх виконання не приводить до бажа-
ного результату, тобто, як бачимо, має місце недооцінка виконання рішень. 
У результаті такого підходу, як показує практика, задані показники оцінки 
ефективності не досягаються, і реалізація функціональних та корпоратив-
ної стратегій є неефективною. Керівництво не отримує реальної інформації 
про хід реалізації стратегії в конкретний період часу і, отже, не може досяга-
ти стратегічних цілей і зберігати конкурентоспроможність на бажаному рів-
ні. Разом із тим необхідність ефективної реалізації стратегії вимушує кож-
ного керівника підвищувати якість і ефективність реалізації управлінських 
рішень.

Реальна цінність прийнятого управлінського рішення визначається тіль-
ки після його виконання, а результати реалізації кожного рішення, у свою 
чергу, впливають як на виконання стратегії в цілому, так і на розробку по-
дальших дій. Реалізації прийнятих управлінських рішень на практиці також 
перешкоджають стереотипи методів вирішення проблем, що склалися. Тіль-
ки послідовно і в заплановані терміни реалізоване управлінське рішення дає 
можливість досягати поставленої мети і може вважатися ефективним. У су-
часній управлінській літературі існує справедлива думка, що реалізувати рі-
шення значно складніше, ніж його прийняти. І менш вигідне рішення, зреш-
тою, може дати більший ефект за умов ефективної його реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить практика управ-
ління, у задані терміни реалізується не більше 30% рішень. До того ж, за да-
ними експертів, майже 25% реалізованих рішень не дають очікуваного ре-
зультату, тобто виявляється недостатньо ефективними [4]. Проблеми під-
готовки та прийняття управлінських рішень досліджувалися різними авто-
рами, серед яких слід виділити І. Ансоффа, М. Альберта, М.А. Бессонову, 
Ю.В. Вертакову, М.Ф. Гончара, В.В. Конопльова, М. Мескона, Ю.К. Про-
хорова, Е.А. Трахтенгерца, В.А. Фатхутдинова, В.В. Фролова, Ф. Хедоурі,  
А.В. Шегду та ін. Авторами досліджено сутність, принципи та місце процесу 
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прийняття управлінських рішень у системі управління підприємством, ви-
світлено переваги та недоліки існуючих моделей прийняття управлінських 
рішень, склад та зміст етапів раціонального прийняття рішень тощо [1, 3, 5, 
6, 8]. Однак при цьому недостатньо уваги приділяється механізму реалізації 
управлінських рішень, сутності етапів їх реалізації, проблемам, що переш-
коджають виконанню прийнятих рішень, та оцінці впливу ефективно впро-
ваджених рішень на діяльність підприємства. Потребує доопрацювання пи-
тання методичної та інших складових, що забезпечують реалізацію прийня-
тих управлінських рішень.

Постановка завдання. Метою статті є удосконалення механізму реа-
лізації управлінських рішень, який сприяє збільшенню частки управлінських 
рішень, що ефективно реалізуються, оскільки саме з цієї частини прийнятих 
управлінських рішень складається ефективність реалізації стратегії в цілому. 

Виклад основного матеріалу. У нестабільних динамічних умовах 
успіх реалізації стратегії залежить не тільки від правильного вибору реалі-
заційних заходів, які дозволяють розробити своєчасне управлінське рішення 
(УР), а також від швидкого отримання цього рішення виконавчою ланкою та 
найскорішого його виконання. Тому слід звернути особливу увагу на реалі-
зацію управлінських рішень.

Реалізація управлінських рішень у системі управління реалізацією кор-
поративної стратегії – це діяльність суб’єктів управління, яку організовано 
відповідно до певних вимог і спрямовано на досягнення поставлених у рі-
шенні цілей за допомогою відповідних методів та форм управління. 

Для ефективної реалізації рішень, що приймаються на всіх рівнях управ-
ління, необхідно розробити відповідний механізм (рис. 1). Під механізмом 
реалізації управлінських рішень слід розуміти систему цілей, вимог, прин-
ципів, методів, форм, етапів та елементів, які забезпечують виконання прий-
нятих рішень, спрямованих на реалізацію функціональних і базової страте-
гій підприємства. Це взаємозалежна система, яка регулює процес реалізації 
управлінських рішень.

Вважається доцільним виділити в структурі механізму реалізації управ-
лінського рішення п’ять складових: суб’єкти реалізації УР, цільова, мето-
дична, процесна та забезпечуюча.

До суб’єктів реалізації управлінського рішення слід відносити менедже-
рів середнього та нижчого рівнів, тобто тих осіб, які отримують прийняті рі-
шення від менеджерів вищого за них рівня, передають ці рішення на нижчий 
рівень управління та безпосередньо виконавцям, яких обирають для виконан-
ня того чи іншого УР. Відповідні менеджери деталізують прийняті рішення 
та здійснюють оперативне управління, моніторинг і контроль виконання УР.

Цільова складова передбачає дотримання в процесі реалізації управ-
лінських рішень цілей, які відповідають цілям, що забезпечують виконання 
функціональних та корпоративної стратегії підприємства. На етапі виконан-
ня кожне з виконаних рішень аналізується з метою дотримання поставлених 
цілей, від яких залежить рівень реалізації стратегії.

Методична складова визначає, яким вимогам та принципам має відпові-
дати процес реалізації рішень та за допомогою яких інструментів управлін-
ня цей процес буде виконано. 
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Рис. 1. Схема механізму реалізації управлінських рішень щодо виконання  
базової стратегії підприємства
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Успішна реалізація управлінських рішень передбачає дотримання та-
ких вимог.

1. Пріоритетність визначає послідовність виконання завдань, яка най-
більшою мірою відповідає їх значущості, першочерговості, забезпеченню 
ресурсами тощо.

2. Ефективність організації виконання рішень обумовлена раціональ-
ним використанням ресурсів для досягнення результатів.

3. Економічність визначається найменшими витратами на реалізацію 
рішення.

4. Ініціативність відповідального за найшвидше виконання рішення з 
найменшими витратами часу.

5. Зацікавленість керівників та виконавців у досягненні поставлених 
завдань через мотивацію та стимулювання працівників.

6. Ієрархія у виконанні рішень визначається делегуванням повнова-
жень щодо реалізації УР на тому управлінському рівні, який безпосередньо 
володіє необхідними повноваженнями та ресурсами.

7. Конкретність характеризується чіткою та однозначною постановкою 
завдання та шляхів і строків реалізації рішення.

8. Командна робота дозволяє оперативно виконувати ті рішення, реалі-
зація яких пов’язана з діяльністю декількох працівників.

9. Науковий підхід до виконання поставлених завдань. 
Залежно від стилю управління, що використовується при реалізації рі-

шень, та ступеня залучення працівників до управління змінами доцільно 
розглядати такі підходи до управління: директивний, нормативний, контро-
люючий, підхід співробітництва, компромісний та чемпіонський [9].

При здійсненні управління реалізацією УР доцільно дотримуватися та-
ких принципів, які дозволяють ефективно виконати поставлені завдання:

– основою реалізації рішень має стати обрана стратегія та організаційна 
структура, що їй відповідає;

– наявність горизонтальної та вертикальної узгодженості [2];
– кількість цілей, на яких зосереджена увага має бути обмеженою;
– наявність міжцільових зв’язків; 
– розробка критеріїв, за якими аналізуються результати;
– відповідність управлінських рішень наявній організаційній структурі 

управління підприємством [2];
– можливість командної роботи.
Методи реалізації управлінських рішень, які є одним із важливих елементів 

механізму виконання управлінських рішень на підприємстві, доцільно поділити 
на три групи: організаційні, мотиваційні та методи оцінки ефективності (рис. 2).

Як видно з рис. 2, перші дві групи методів належать безпосередньо до 
класичного менеджменту. З позицій економіки найбільшу цікавість викли-
кають методи, які оцінюють ефективність реалізації прийнятих управлін-
ських рішень, серед яких найбільш поширеними є непрямий метод, методи 
визначення за кінцевими результатами та визначення за безпосередніми ре-
зультатами [3, 5, 8]. В основу цих методів покладено твердження про те, що 
ефективність досягається за рахунок отримання максимальних результатів 
за мінімальних витрат.
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Непрямий метод припускає аналіз ринкової вартості УР та витрат на 
його реалізацію за рахунок аналізу варіантів УР об’єкта – аналога, які реа-
лізовані в однакових умовах. Метод визначення за кінцевими результатами 
заснований на розрахунку ефективності виробництва в цілому та виділен-
ні фіксованої частини, яка складає від 20 до 30%. Тобто фактично цей ме-
тод – це скориговане визначення ефективності господарської діяльності, на 
яку впливає значна кількість факторів, а ефективно реалізовані управлінські 
рішення – тільки один з них. Найбільш доцільним є метод визначення ефек-
тивності за безпосередніми результатами, тому що в основу розрахунку за 
цим методом покладено відношення стандарту використання ресурсів для 
реалізації УР та фактичних ресурсних витрат. Складність його застосування 
полягає в наявності проблем, що пов’язані з визначенням самих стандартів. 

Використання методики інтегрального оцінювання управлінських рі-
шень, яку запропоновано М.П. Політило [4], також є дискусійним. Значна 
кількість розрахунків заснована на бальних оцінках (виконання цілей управ-
лінського рішення, узгодженість управлінського рішення з іншими управ-
лінськими рішеннями, оцінка зміни конфліктності та коефіцієнти вагомості 
складових інтегрального показника) ставить під сумнів достовірність отри-
маних розрахунків.

Має певні переваги системний метод В.В. Томилова, який ефективність 
реалізації УР визначає сумою отриманих ефектів, а саме прирощення при-
бутку від реалізації функціональних стратегій [7]. Недоліком цього методу є 
розрахунок складових за отриманим прибутком.

Таким чином, жоден із проаналізованих методів оцінки реалізації управ-
лінського рішення не може бути використаним для оцінки ефективності ви-
конання рішень, пов’язаних з реалізацією стратегії, а питання оцінки ефек-
тивності реалізації управлінських рішень у цей час ще потребують доопра-
цювання. 

Рис. 2. Методи реалізації управлінських рішень на підприємстві
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В економічній літературі виділяють два аспекти методів оцінки ефек-
тивності реалізації управлінських рішень – цільовий і витратний. Цільовий 
аспект відображає міру досягнення підприємством поставлених цілей, а ви-
тратний – економічність способів перетворення ресурсів у результати ді-
яльності. Оскільки визначення цілей і методів їх досягнення є стратегічним 
завданням підприємства, справедливо цільову ефективність трактувати як 
стратегічну.

Під стратегічною ефективністю реалізації управлінських рішень слід 
розуміти ступінь відповідності функціонування підприємства обраній кор-
поративній стратегії, а також її функціональним складовим: стратегії досяг-
нення фінансових результатів, фінансовій, кадровій, організаційній, марке-
тинговій, інвестиційній стратегіям. Як наслідок, загальний критерій ефек-
тивності реалізованих управлінських рішень має відображати як результати 
реалізації загальної корпоративної стратегії, так і підпорядкованих їй функ-
ціональних складових.

Розглянувши запропоновані в економічній літературі методи оцін-
ки ефективності реалізації управлінських рішень, автори приходять до ви-
сновку, що застосування запропонованої методики управління реалізацією 
корпоративної стратегії підприємства доцільно використовувати для оцін-
ки як рівня реалізації стратегій, так і ефективності реалізації управлінських 
рішень, оскільки ефективність реалізації корпоративної стратегії підприєм-
ства складається з ефективності виконаних управлінських рішень. Цей ме-
тод можна визначити як метод оцінки ефективності стратегічних рішень.

Конкретні форми реалізації рішень обумовлюють вибір виконавців, 
закріплення їх за конкретними ділянками робіт, забезпечення ресурсами 
та визначення послідовності та моніторингу робіт. Форми реалізації управ-
лінських рішень на підприємстві досить різноманітні та визначаються на-
самперед змістом прийнятого рішення. До таких форм слід віднести: про-
ведення нарад, інструктажів, розпорядження, накази, плани, мережеві пла-
ни тощо.

Ефективне функціонування механізму реалізації управлінських рішень 
неможливе без організованої належним чином забезпечуючої складової. 

Інформаційне забезпечення є однією зі складових, що забезпечують 
процес реалізації управлінського рішення, та обумовлене необхідністю про-
ведення значної кількості розрахунків; забезпечення збору, накопичення, 
зберігання і коригування інформації; значною трудомісткістю завдань прий-
няття рішення та робіт щодо його реалізації, характером певних інформа-
ційних процесів, що постійно повторюються. Різноманітність інформацій-
них систем, що існують, дозволяє підприємству зробити обґрунтований ви-
бір однієї з них.

Компетенційне забезпечення в механізмі реалізації управлінських рі-
шень має дуже важливе значення, оскільки, по-перше, реалізація рішень по-
требує наявності певних компетенцій персоналу; по-друге, ці компетенції 
обумовлюють своєчасне та ефективне виконання рішень. 

Організаційне забезпечення передбачає створення такої організаційної 
структури підприємства, яка здатна швидко реагувати на зворушливість зов-
нішнього та внутрішнього середовища, бути гнучкою, певною мірою уні-
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версальною, націленою на реалізацію поставлених завдань та прийнятих рі-
шень. 

Наявність усіх видів потрібних ресурсів, можливість їх залучення в не-
обхідному розмірі та послідовності зумовлюють виділення ресурсного за-
безпечення в механізмі реалізації управлінського рішення.

Мотивація персоналу до виконання поставлених цілей забезпечує на-
лежну мобілізацію всіх резервів виконавців. Вплив на мотиви, які спонука-
ють персонал до прояву активності – основний сенс мобілізації колективу до 
реалізації рішень, прийнятих керівництвом. 

Загальновживані функції управління (планування, організація, моти-
вація, контроль та моніторинг) притаманні також управлінню реалізацією 
управлінських рішень, але вони мають деякі особливості, що відповідають 
етапам реалізації управлінських рішень.

1. Функція планування передбачає, по-перше, з’ясування управлін-
ського рішення відповідно до можливості його реалізації, строків виконан-
ня; по-друге, визначення наявності умов для реалізації, наявності організа-
ційних технологій і адміністративних дій для формування взаємовідносин, 
що потрібні для виконання УР; по-третє, проведення деталізації прийнято-
го рішення і розробка плану його виконання передбачає виділення складо-
вих частин УР, визначення можливих варіантів організації його виконання 
та складання завершального організаційного плану реалізації управлінсько-
го рішення.

2. До функції організації процесу реалізації рішень доцільно віднести, 
по-перше, обґрунтування вибору виконавців. На цьому етапі реалізації УР 
слід чітко уявляти індивідуальні особливості, знання та навички, професій-
ний досвід, кваліфікацію виконавця, якому керівник делегує виконання рі-
шення. У разі, коли виконання рішення потребує командної співпраці, ме-
неджер повинен ураховувати взаємовідносини між особами, що реалізують 
УР. Наступним етапом, що належить до організаційної функції, є доведен-
ня прийнятого рішення до виконавців. На цьому етапі доцільно перегляну-
ти інформацію з метою встановлення її адекватності, зрозумілості, зручнос-
ті у використанні, можливості використання відповідних форм рішень (на-
каз, розпорядження, лист, повідомлення), а також провести інструктаж пер-
соналу щодо плану реалізації рішення. У деяких випадках виникає необхід-
ність перегляду посадових інструкцій та їх коригування, надання певним ви-
конавцям більш широких повноважень. Наступним етапом процесу реаліза-
ції стратегії є визначення наявності ресурсного забезпечення, тому необхід-
но відповідно до плану реалізаційних заходів виявити наявність кожного з 
необхідних видів ресурсів для кожного етапу плану реалізації управлінсько-
го рішення. За невідповідності умовам ресурсного забезпечення виконан-
ня завдання рішення передається на повторне з’ясування, і тільки у разі на-
явності або можливості отримання у певні строки необхідних ресурсів при-
ймається остаточне рішення про початок реалізації УР.

3. Функція мотивації в механізмі управління реалізацією управлін-
ських рішень спрямована на спонукання підлеглих до виконання завдань, 
які відповідають їх кваліфікаційним та компетенційним повноваженням та 
розроблені відповідно до плану виконання рішення. Мотивація виконавців 
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є головною складовою успіху в реалізації управлінських рішень та голов-
ною умовою ефективної реалізації функціональних і корпоративної страте-
гій. Тому вона має, з одного боку, створювати умови за яких кожен з виконав-
ців зможе задовольняти індивідуальні потреби, а з іншого – бути спрямова-
ною на досягнення стратегічних цілей. Як доводить В.В. Стадник, проведені 
в Україні дослідження специфіки використання мотивації на вітчизняних під-
приємствах вказують на те, що найбільш дієвою є система санкцій, а не заохо-
чень, незважаючи на те, що перелік винагород значно ширший за перелік по-
карань. Тому система винагород має відповідати цілям і стратегіям підпри-
ємства та забезпечувати повне використання трудового потенціалу [6].

4. Функція моніторингу та контролю є однією з основних функцій 
управління, оскільки визначає правильність прийнятих рішень, поставлених 
завдань, розроблених стратегій. У системі механізму реалізації управлін-
ських рішень моніторинг та контроль передбачають цикл етапів завершаль-
ного процесу реалізації управлінських рішень у вузькому розумінні, та ви-
значення ефективності реалізації базової стратегії підприємства – в широко-
му. За допомогою контролю та моніторингу відхилень від нормативних зна-
чень показників, коригування рішень та здійснення оперативного управлін-
ня забезпечується процес досягнення стратегічних цілей та реалізації стра-
тегії підприємства, функція моніторингу та контролю передбачає виконання 
завершальних етапів механізму реалізації управлінських рішень.

На етапі оперативного управління здійснюється контроль дотримання 
основних характеристик рішення, що реалізується, строків його реалізації, 
коригування рішень при виявленні розбіжності між нормативними і фактич-
ними значеннями отриманих результатів, визначається періодичність прове-
дення контрольних оцінок інтегральних показників реалізації функціональ-
них стратегій підприємства.

Вибір критеріїв оцінки реалізованого рішення повинен здійснювати-
ся один раз на рік, коли підприємство має можливість отримання найбільш 
пов ної інформації про конкурентів, ситуацію на ринку та на підставі цих да-
них здійснює перегляд та коригування нормативних значень інтегральних 
показників реалізації корпоративної та функціональних стратегій, а за необ-
хідності – коригування самих стратегій.

Моніторинг впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середови-
ща доцільно проводити за допомогою GAP-аналізу, який дозволяє вияви-
ти розрив між нормативним та фактичним значеннямм показників реалізації 
стратегії. Узагальнені результати GAP-аналізу вказують на стратегічний на-
прям, який більшою мірою вплинув на відхилення. Коли відхилення неістот-
ні, формується звіт про завершення виконання управлінського рішення, в ін-
шому разі рішення потребують коригування та цикл оперативного управлін-
ня починається з початку до тих пір, поки всі відхилення не будуть подолані.

Висновки. Таким чином, забезпечення повноцінного функціонування 
механізму реалізації управлінських рішень у системі управління реалізацією 
функціональних та корпоративної стратегій підприємства, злагоджена робо-
та всіх його складових дозволяє втілювати в життя прийняті управлінські рі-
шення та реалізувати обрану стратегію в умовах мінливого внутрішнього та 
зовнішнього середовища.
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системой целей, требований, принципов, методов, форм, этапов и элементов, обеспечива-
ющих выполнение принятых решений и выделение пяти его составляющих: субъектов реа-
лизации УР, целевую, методическую, процессную и обеспечивающую.
Ключевые слова: управленческое решение, механизм реализации управленческих реше-
ний, стратегическая эффективность реализации управленческих решений, составляю-
щие механизма реализации управленческих решений, стратегия.

The necessity of improvement of mechanism of realization of administrative decisions 
as conditions of achievement of strategic aims an enterprise is grounded. The mechanism 
of realization of administrative decisions, which is the interdependent system of aims, 
requirements, principles, methods, forms, stages and elements which provide implementation 
of the adopted decisions and selection of its five components is offered: subjects of realization 
of UR, purposes, methodical, processing and providing.
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УДК 657.21 
О.Є. Циганок

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТРУДОВИХ ВИТРАТ 

Продовжено вдосконалення методу приведення різнорідних властивостей і факто-
рів трудових витрат до єдності та зіставлення між собою. Розроблено поняття власти-
вості приведеної та ймовірності приведеної трудових витрат. Розроблено метод зобра-
ження властивості приведеної та ймовірності приведеної трудових витрат у графічному 
вигляді, який дозволяє простіше та швидше знайти ймовірність, вагу та значущість при-
ведену властивостей, негативних та позитивних факторів трудових витрат. Ураховано 
всі можливі властивості, негативні та позитивні фактори приведені трудових витрат, які 
діють на робочому місці. Об’єктивно оцінено та зіставлено між собою різнорідні влас-
тивості приведені та ймовірності приведені трудових витрат.
Ключові слова: трудові витрати, фактори трудових витрат, властивість приведена 
трудових витрат, ймовірність приведена трудових витрат, негативний фактор при-
ведений, позитивний фактор приведений.

Вступ. Прогрес суспільства є результатом реалізації матеріальної заці-
кавленості працівників, груп працівників, підрозділів підприємств, груп під-
приємств, регіонів, країн, груп країн та світової економіки. Результати еко-
номічного розвитку всіх держав від первісно-общинного ладу до ринкової 
економіки показує, що зростання виробництва і продуктивності праці мож-
ливе лише за умови справедливої оплати праці. У зв’язку з цим об’єктивне 
вимірювання трудових витрат є актуальним і потребує науково обґрунто-
ваного вирішення. Об’єктивне вимірювання трудових витрат необхідне та-
кож для вдосконалення організації та нормування праці, планування вироб-
ництва тощо. 

Постановка завдання. Проблема полягає в розробці методики оцінки 
кількості і якості трудових витрат на виробництво товарів та послуг на ро-
бочому місці. Для оцінки частки участі кожного фактора трудових витрат у 
властивості трудових витрат параметрів, які описано у працях [34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41] цілком достатньо. Однак у такому вигляді параметри факторів 
трудових витрат використовувати в розрахунках складно, тому що у власти-
вості трудових витрат ймовірності та ваги факторів не є приведеними [37] та 
дорівнюють різним величинам, що є меншими 100%.

Їх ймовірності не приведені до ста відсотків і, відповідно, не змінені 
ваги негативних і позитивних факторів для того, щоб їх площа залишилася 
незмінною.

© О.Є. Циганок, 2013
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Щоб усунути цей недолік, було розроблено методику отримання ваги 
приведеної кожного фактора трудових витрат. Вона полягає в тому, що мно-
ження ймовірності на вагу, наприклад, негативного фактора трудових ви-
трат прирівнюється до множення ваги приведеної на ймовірність приведену 
цього ж фактора, яка дорівнює 100%. Із цього співвідношення можна про-
стіше та швидше знайти вагу приведену негативного або позитивного фак-
тора трудових витрат.

Будь-які трудові витрати характеризуються властивостями. Практично 
всі властивості трудових витрат відомі економістам, філософам, психологам 
та іншим спеціалістам. Властивості трудових витрат діють на робочих міс-
цях усіх категорій працівників.

Метою статті є вимірювання властивостей трудових витрат, яке дозво-
лить більш точно вимірювати заробітну плату, продуктивність праці, собі-
вартість та інші показники.

Завдання:
– продовжити вдосконалення методу приведення різнорідних власти-

востей і факторів трудових витрат до єдності та зіставлення між собою;
– розробити поняття властивості приведеної та ймовірності приведеної 

трудових витрат;
– розробити метод вимірювання ймовірності приведеної трудових ви-

трат;
– розробити метод зображення властивості приведеної та ймовірності 

приведеної трудових витрат у графічному вигляді.
Предмет досліджень – витрати властивостей і факторів трудових ви-

трат, які переносяться на товари та послуги, що виробляються в процесі гос-
подарської діяльності.

Об’єкт досліджень – робоче місце або трудові витрати з властивостями 
приведеними трудових витрат, які їх визначають. Результатом взаємодії цих 
суб’єктивних і об’єктивних властивостей приведених є створення товарів і 
послуг, що користуються та не користуються попитом.

Наукова новизна досліджень полягає в такому:
– враховано всі можливі властивості приведені та ймовірності приведе-

ні трудових витрат, які діють на робочому місці;
– об’єктивно оцінено та зіставлено між собою різнорідні властивості 

приведені та ймовірності приведені трудових витрат.
Практична значущість результатів досліджень полягає в розробці мето-

дики оцінки трудових витрат залежно від різних негативних факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд праць Ш. Бедо [26], 

Е. Бем-Баверка [1, 3, 4, 5], М.-Е. Вальраса [6], Ф. Візера [1], Ф.-Б. Гілбер-
та [26], У. Джевонса [7,8], П. Дугласа [9], Дж.М. Кейнса [12, 14], Ф. Кене [10, 
11], Д.-Б. Кларка [13], Ч. Кобба [7], Т.-Р. Мальтуса [30], К. Маркса [15],  
А. Маршала [16], К. Менгера [1, 17, 18], Д.-С. Мілля [19], У. Петті [14, 20, 
21], Д. Рікардо [14, 22], Ж.-Ш.-Л. Сисмонда де Сисмонді [23], А. Сміта [14, 
24, 25], Ж.-Б. Сея [27, 28, 29], Ф.-У. Тейлора [26], А.-Р.-Ж. Тюрго [31, 32],  
М. Фридмена [33] та ін. показав, що теорії, методики, концепції, які роз-
роблено цими авторами носять переважно теоретичний характер. Хроно-
метражні спостереження, які почав Ф.-У. Тейлор у 1881 р., а також праці  
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Ф.-Б. Гілберта, Тіпета [42] та інших авторів не дозволяють вирішити усі еко-
номічні проблеми.

Аналізуючи дослідження економістів, математиків, фізіологів та інших 
фахівців за тривалий проміжок часу, переконалися, що незважаючи на їхні 
зусилля та наполегливість у прагненні вирішити проблему оцінки трудових 
витрат, її важко вважати вирішеною. 

Конкретно можна відзначити такі недоліки дослідження цієї проблеми.
1. Відомі методи не враховують ринкові відносини: чи будуть певний 

товар або послуга надалі реалізовані чи ні. 
2. Відомі методи не дозволяють об’єктивно оцінювати та зіставляти 

властивості, різнорідні негативні і позитивні фактори трудових витрат, такі 
як, наприклад, кваліфікація робітника, ступінь досконалості устаткування, 
матеріальне стимулювання тощо. 

3. У відомих методах розглядаються не трудові витрати з усіма прита-
манними їм властивостями та факторами, а в кращому випадку середньоста-
тистична людина з декількома факторами. 

4. У відомих методах використовуються недостатньо обґрунтовані ета-
лони оцінки трудових витрат (норми, рух руки, ходіння тощо).

Результати дослідження. З метою усунення наявних недоліків розроб-
лено новий метод, відповідно до якого оцінка трудових витрат має проводи-
тися виходячи з одночасного обліку витрат і результатів господарської ді-
яльності. 

Вирішення проблеми оцінки трудових витрат полягає у встановленні 
на робочому місці усіх властивостей, що характеризують трудові витрати, і 
вираженні їх одним числом у вигляді показника трудових витрат. Величина 
цього показника буде підставою до нарахування основної заробітної плати 
одному працівнику або групі працівників. Проблема оцінки трудових витрат 
і їх результатів вирішувалася нами виходячи з факту реалізації та нереаліза-
ції готових товарів і послуг, або їх відповідності та невідповідності стандар-
там, технічним умовам та іншим нормативним документам.

Властивості трудових витрат через їхню численність та для зручнос-
ті подальших розрахунків у роботі поділили на вісім груп: організаційні, 
органів чуттів, психофізіологічні, технічні, хімічні, біологічні, природно-
кліматичні, санітарно-гігієнічні. Ці властивості мають різну розмірність. 
Одні вимірюються в кілограмах, інші – в градусах, а треті взагалі не мають 
розмірності [35; 40].

Пропонований метод передбачає роздвоєння кожної властивості, як і 
медалі з двома сторонами, на два неоднакові за значущістю фактори: нега-
тивний і позитивний. Роздвоїти властивість на два фактори потрібно було 
ще й тому, що, як показав Гегель на прикладах лівого та правого, верху та 
низу, обидва фактори мають сенс лише в співвідношенні один з одним. Це 
свідчить про те, що оцінювати негативний фактор необхідно через позитив-
ний. Дійсно, оцінити солоність морської води можна тільки шляхом її випа-
рювання та зважування сухого залишку для визначення кількості дистильо-
ваної води, що міститься в ній. Ми ніколи не вирішимо цю та інші подіб ні 
проблеми, якщо, як і колись, будемо вважати, що один фактор може діяти в 
різних напрямах. Негативний фактор перешкоджає ефективному викорис-



246

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

танню трудових витрат, тобто суспільному визнанню товарів або послуг (їх-
ньої реалізації), а позитивний, навпаки, сприяє цьому. Усвідомити зміст цих 
прямо протилежних факторів можна за допомогою такого прикладу. Коли 
ми говоримо: «Розцвічення товару» безвідносно до його реалізації протя-
гом аналізованого періоду часу, то під цим маємо на увазі його властивість. 
А якщо ми говоримо: «Пофарбування товару, не дозволило реалізувати його 
протягом аналізованого періоду часу», то це негативний фактор цієї власти-
вості. Якщо ж ми стверджуємо, що «Пофарбування товару дозволило реалі-
зувати його протягом аналізованого періоду часу», то це позитивний фактор 
тієї ж властивості [37].

Властивість приведена системи приведеної властивостей і фак-
торів теоретичних трудових витрат – це частина системи приведе-
ної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, яка харак-
теризує організаційні або психологічні, або фізіологічні, або технічні, або 
санітарно-гігієнічні, або біологічні, або хімічні, або природно-кліматичні 
взаємопов’язані між собою сторони трудових витрат, які зумовлюють їх по-
дібність або відмінність між собою, кожна з яких складається з негативно-
го приведеного фактора системи приведеної властивостей і факторів тео-
ретичних трудових витрат з імовірністю приведеною властивості приве-
деної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних трудо-
вих витрат, яка дорівнює імовірності негативного фактора системи влас-
тивостей і факторів теоретичних трудових витрат збільшеною від біль-
ше нуля і менше ста відсотків до ста відсотків і вагою приведеною власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, яка дорівнює вазі негативного фактора властивос-
ті системи властивостей і факторів теоретичних трудових витрат змен-
шеною від більше нуля і менше ста відсотків до більше нуля і менше ста від-
сотків, яка безперервно взаємодіє з іншою частиною, що характеризує пря-
мо протилежний йому позитивний приведений фактор системи властивос-
тей і факторів теоретичних трудових витрат з ймовірністю приведеною 
властивості приведеної системи приведеної властивостей і факторів те-
оретичних трудових витрат, яка дорівнює ймовірності позитивного фак-
тора властивості системи властивостей і факторів теоретичних трудо-
вих витрат, збільшеною від різниці між ймовірністю властивості систе-
ми властивостей і факторів теоретичних трудових витрат і ймовірніс-
тю позитивного фактора властивості системи властивостей і факторів 
тео ретичних трудових витрат до ста відсотків і вагою приведеною власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, яка дорівнює вазі позитивного фактора властивос-
ті системи властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, змен-
шеній від більш нуля і менше ста відсотків до більш нуля і менше ста від-
сотків у системі приведеній властивостей і факторів теоретичних трудо-
вих витрат.

Властивість приведена системи приведеної властивостей і факто-
рів теоретичних трудових витрат у графічному вигляді – це площа прямо-
кутника АБВГ, яка характеризує властивість приведену системи приведе-
ної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, що дорівнює 
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сумі площ двох інших прямокутників – нижнього прямокутника АДЕГ, який 
характеризує негативний фактор приведений системи приведеної власти-
востей і факторів теоретичних трудових витрат з довжиною АГ, що ха-
рактеризує ймовірність приведену негативного фактора приведеного сис-
теми приведеної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат 
Рн, яка дорівнює ймовірності негативного фактора системи властивос-
тей і факторів теоретичних трудових витрат Р збільшеної з більше нуля 
і менше ста відсотків до ста відсотків і висотою АБ, яка характеризує вагу 
приведену негативного фактора приведеного властивості приведеної сис-
теми приведеної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат 
Мн, що дорівнює вазі негативного фактора системи властивостей і фак-
торів теоретичних трудових витрат Р, зменшеної від більше нуля і мен-
ше ста відсотків до більше нуля і менше ста відсотків, і верхнього прямокут-
ника ДБВЕ, який характеризує йому прямо протилежний позитивний фак-
тор приведений системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат з довжиною ДЕ, яка характеризує ймовірність при-
ведену негативного фактора приведеного системи приведеної властивос-
тей і факторів теоретичних трудових витрат Рн, що дорівнює ймовірнос-
ті позитивного фактора системи властивостей і факторів теоретичних 
трудових витрат Р, збільшені від більше нуля і менше ста відсотків до ста 
відсотків і висотою ВЕ, яка характеризує вагу приведену позитивного фак-
тора приведеного системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат Мн′, що дорівнює вазі позитивного фактора системи 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат М, зменшеній від 
більше нуля і менше ста відсотків до більше нуля і менше ста відсотків, по-
ділених горизонтальною лінією ДЕ у властивості приведеній системи при-
веденої властивостей і факторів теоретичних трудових витрат (рис. 1).

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат – це величина, яка 
в поєднанні з вагою приведеною властивості приведеної системи приведе-
ної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат показує част-
ку його участі у властивості приведеній системи приведеної властивостей 
і факторів теоретичних трудових витрат, що дорівнює ста відсоткам, ви-
ражена у відсотках (%). 

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат – це величина, 
яка дорівнює ймовірності властивості системи властивостей і факторів 
теоретичних трудових витрат, що дорівнює ста відсоткам, виражена у від-
сотках (%):
 âëí âëÐ Ð 100%,= =  (1)

де âëíÐ  – імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëÐ  – імовірність властивості системи властивостей і факторів теоре-
тичних трудових витрат, %.

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат – це величина, 
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яка дорівнює ймовірності властивості системи властивостей і факторів 
теоретичних трудових витрат, що дорівнює ста відсоткам, виражена у від-
сотках (%):
 âëí íÐ Ð 100%,= =  (2)

де Рвлн – імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

íÐ  – імовірність приведена негативного фактора приведеного власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, %.

Рис. 1. Властивість приведена системи приведеної властивостей і факторів  
теоретичних трудових витрат у графічному вигляді, негативний фактор  

приведений властивості приведеної системи приведеної властивостей і факторів 
теоретичних трудових витрат у графічному вигляді, позитивний фактор  

приведений властивості приведеної системи приведеної властивостей  
і факторів теоретичних трудових витрат у графічному вигляді та значущість  

приведена властивості приведеної системи приведеної властивостей і факторів 
теоретичних трудових витрат у графічному вигляді

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат – це величина, 
яка дорівнює ймовірності позитивного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, що дорівнює ста відсоткам, виражена у відсотках (%): 
 âëí âëÐ Ð 100%,′= =  (3)
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де âëíÐ  – імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëÐ ′  – імовірність приведена позитивного фактора приведеного власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, %.

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат – це відношення 
значущості приведеної властивості приведеної системи приведеної власти-
востей і факторів теоретичних трудових витрат до ваги приведеної влас-
тивості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, що дорівнює ста відсоткам, виражена у відсотках (%): 
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де âëíÐ  – імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëíÇ  – значущість приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëíÌ  – вага приведена властивості приведеної системи приведеної влас-
тивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %.

íÌ  – вага приведена негативного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %;

íÌ ′  – вага приведена позитивного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %.

Імовірність приведена негативного фактора приведеного властивос-
ті приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних 
трудових витрат – це відношення значущості приведеної властивості при-
веденої системи приведеної властивостей і факторів теоретичних трудо-
вих витрат до ваги приведеної властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, яка дорівнює сто 
відсотків, виражена у відсотках (%):

 âëí âëí
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де âëíÐ  – імовірність приведена негативного фактора приведеного власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, %;

âëíÇ  – значущість приведена властивості приведеної системи приведе-
ної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëíÌ  – вага приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

íÌ  – вага приведена негативного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %;

íÌ ′  – вага приведена позитивного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %.
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Імовірність приведена позитивного фактора приведеного властивос-
ті приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних 
трудових витрат – це відношення значущості приведеної властивості при-
веденої системи приведеної властивостей і факторів теоретичних трудо-
вих витрат до ваги приведеної властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, яка дорівнює від 
більше нуля до менше ста відсотків, виражена у відсотках (%):
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де íÐ ′  – імовірність приведена позитивного фактора приведеного власти-
вості приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат, %;

âëíÇ  – значущсть приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

âëíÌ  – вага приведена властивості приведеної системи приведеної влас-
тивостей і факторів теоретичних трудових витрат, %;

íÌ  – вага приведена негативного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %;

íÌ ′  – вага приведена позитивного фактора приведеного властивості 
приведеної системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, %.

Імовірність приведена властивості приведеної системи приведеної 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат у графічному ви-
гляді – це довжина АГ прямокутника АБВГ, яка характеризує властивість 
приведену системи приведеної властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат, що дорівнює довжинам двох інших прямокутників, нижньо-
го прямокутника АДЕГ, який характеризує негативний фактор приведений 
системи приведеної властивостей і факторів теоретичних трудових ви-
трат з довжиною АГ, що характеризує ймовірність приведену негативного 
фактора приведеного системи приведеної властивостей і факторів теоре-
тичних трудових витрат íÐ , яка дорівнює ймовірності негативного фак-
тора системи властивостей і факторів теоретичних трудових витрат Р, 
збільшеної від більше нуля і менше ста відсотків до ста відсотків і висотою 
АБ, що характеризує вагу приведену негативного фактора приведеного сис-
теми приведеної властивостей і факторів теоретичних трудових витрат 
Мн, яка дорівнює вазі негативного фактора системи властивостей і фак-
торів теоретичних трудових витрат М, зменшеної від більше нуля і мен-
ше ста відсотків до більше нуля і менше ста відсотків, і верхнього прямокут-
ника ДБВЕ, який характеризує йому прямо протилежний позитивний фак-
тор приведений системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат з довжиною ДЕ, що характеризує імовірність приве-
дену позитивного фактора приведеного системи приведеної властивостей і 
факторів теоретичних трудових витрат íÐ ′ , яка дорівнює ймовірності по-
зитивного фактора системи властивостей і факторів теоретичних тру-
дових витрат íÐ ′ , збільшеній від більш нуля і менше ста відсотків до ста 
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відсотків, і висотою ВЕ, яка характеризує вагу приведену позитивного фак-
тора приведеного системи приведеної властивостей і факторів теоретич-
них трудових витрат íÌ ′ , що дорівнює вазі позитивного фактора системи 
властивостей і факторів теоретичних трудових витрат М, зменшеній від 
більше нуля і менше ста відсотків до більше нуля і менше ста відсотків, поді-
лених горизонтальною лінією ДЕ, яка проходить по нижній стороні нижньо-
го прямокутника АДЕГ, у властивості наведеній системи приведеної влас-
тивостей і факторів теоретичних трудових витрат (рис. 1).

Висновки: 
– продовжено вдосконалення методу приведення різнорідних власти-

востей і факторів трудових витрат до єдності та зіставлення між собою;
– розроблено поняття властивості приведеної та ймовірності приведе-

ної трудових витрат;
– розроблено метод вимірювання ймовірності приведеної трудових ви-

трат;
– розроблено метод зображення властивості приведеної та ймовірності 

приведеної трудових витрат у графічному вигляді.
Перспективи подальших досліджень: 
– продовження вдосконалення методу приведення різнорідних власти-

востей і факторів трудових витрат до єдності та зіставлення між собою;
– розробка поняття ваги приведеної та значущості приведеної трудо-

вих витрат;
– розробити метод вимірювання ваги приведеної та значущості приве-

деної трудових витрат;
– розробка методу зображення ваги та значущості приведеної трудових 

витрат в графічному вигляді.
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оценены и сопоставлены между собой разнородные свойства приведенные и вероятнос-
ти приведенные трудовых затрат. 
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Ключевые слова: трудовые затраты, факторы трудовых затрат, свойство приведен-
ное трудовых затрат, вероятность приведенная трудовых затрат, отрицательный 
фактор приведенный, положительный фактор приведенный.

The improvement of the method of reduction of diverse properties and work factor was 
continued for unity and a mapping between them. The concept of property reduced and the 
probability of reduced labor costs was developed. A method for the image properties of the 
reduced and the probability of reduced labor costs was developed in a graphical form that 
makes it easier and faster to find the probability, weight and importance of reduced properties, 
the negative and positive factors of labor costs. It was accounted all the possible properties, 
negative and positive factors reduced labor costs, operating in the workplace. Objectively 
evaluated and compared to each other and dissimilar properties listed probabilities given labor 
costs.
Key words: labor costs, labor cost factors, the reduced property, the reduced probability, the 
reduced negative factor, the reduced positive factor.
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УДК 339.727.22
О.Г. Чубарь, В.М. Бондаренко, У.П. Нечитайло 

ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ГЛОБАЛЬНИЙ,  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Досліджено тенденції руху прямих іноземних інвестицій (далі ПІІ) у світі, Україні 
та Закарпатській області. Визначено, що на національному та регіональному рівнях най-
більшими інвесторами виступають країни ЄС, які вкладають кошти у промислове ви-
робництво. Виявлено тенденції прямого іноземного інвестування у розрізі пріоритетних 
видів економічної діяльності в регіоні та країні на тлі глобальних інвестиційних проце-
сів і в контексті інтеграції України з ЄС та МС.
Ключові слова:інтеграційні процеси, прямі іноземні інвестиції, країни ЄС та МС, види 
економічної діяльності, регіон.

Постановка проблеми. Україна стоїть перед нелегким політичним та 
навіть цивілізаційним вибором. До саміту Східного партнерства, на якому 
наша країна та Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію, залиша-
ється зовсім небагато часу. Найвища державна позиція з цього питання є ві-
домою. У Верховній Раді ведеться активна робота щодо ухвалення євроін-
теграційних законів.

До процесу прийняття історичного рішення активно долучилися екс-
перти, науковці, неурядові організації та політики, небайдужі члени гро-
мадянського суспільства. Кожен із них висвітлював позитиви на негативи 
вступу до двох альянсів (МС та ЄС) з урахуванням власних політичних по-
глядів, професіоналізму, суб’єктивних та об’єктивних факторів розвитку на-
ціональної економіки тощо [11].

У площині наукових досліджень, що стосуються припливу інозем-
них інвестицій в національну економіку, ефективності їх використання та 
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порівняльних особливостей у розрізі векторів інвестування, завданнями 
науковців-економістів, на нашу думку, є формування висновків та реко-
мендацій з приводу віддачі уже вкладених інвестицій іноземних інвесторів, 
особ ливостей та галузевих інтересів інвесторів зі Сходу та Заходу тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями переваг та 
недоліків інтеграції за двома векторами в Україні займалися як різні науково-
дослідні установи, так і окремі фахівці та експерти. Зокрема дослідниками 
Центру Разумкова (за участі експертів Центру політико-правових реформ) 
проведено різні соціологічні опитування прихильності громадян України до 
МС та ЄС, здійснено критичний аналіз можливих наслідків від приєднання 
нашої держави до відповідних інтеграційних утворень [12]. Громадська екс-
пертна рада при українській частині комітету з питань співробітництва між 
Україною та ЄС [4] висловила точку зору про недоцільність вступу Украї-
ни в МС з економічного та юридичного аспектів. Інститут економічних до-
сліджень та політичних консультацій [5] дав оцінку місця України у світо-
вій торгівлі та проаналізував потоки капіталу і робочої сили в країну та за 
її межі. Благодійна організація «Інститут стратегічних оцінок» при Прези-
дентському фонді Леоніда Кучми «Україна» та П. Гайдуцький у кілька ета-
пів проводили дослідження проблем інтеграції України [10, 6]. Одним із ре-
зультатів цих досліджень став висновок про слабкі економічні передумови 
чи переваги обох напрямів інтеграції (європейського та євразійського).

Практично в кожному із зазначених досліджень питанням надходжен-
ня іноземних інвестицій у національну економіку приділяється належна ува-
га. Адже рух іноземного капіталу разом із розвитком міжнародної торгів-
лі виступають головними факторами та ознаками будь-якого інтеграційно-
го руху у сфері економіки у глобальному, загальнодержавному вимірах та 
на регіональному рівні. Обсяги залучення іноземних інвестицій та їх ефек-
тивне використання традиційно розглядаються як важлива умова соціально-
економічного розвитку країн та регіонів.

І якщо переваги чи недоліки інтеграції у сфері міжнародних торго-
вельних відносин з країнами ЄС/ МС не є однозначними, то інвестиційний 
потенціал країн ЄС має важливе значення для України. Адже група країн 
ЄС-15 вже багато років є лідером у світі за потенціалом вивезення ПІІ на жи-
теля. І його обсяг значно перевищує інвестиційні можливості Росії і навіть 
Японії та США [6].

Серед іноземних аналітичних матеріалів, присвячених проблемам ін-
вестицій у світовому масштабі, слід виділити щорічні звіти «Глобальні ін-
вестиції», які публікуються Конференцією Організації Об’єднаних Націй 
з торгівлі та розвитку [3]. У зазначеному офіційному документі проведено 
ґрунтовне дослідження інвестиційних потоків у глобальному вимірі, а також 
у розрізі регіонів світу, у тому числі країн з перехідною економікою, до гру-
пи яких входить і Україна. Також значну за обсягами аналітико-статистичну 
базу представлено у виданні «Міжнародна торгівля та прямі іноземні інвес-
тиції», що публікується Європейською комісією [2].

Незважаючи на велику кількість досліджень експертів, політиків, на-
укових інститутів та окремих науковців, недостатньо висвітленими та об-
ґрунтованими залишаються галузеві особливості іноземного інвестування, 
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чітке зіставлення світових, національних та регіональних тенденцій вкла-
дення ПІІ, їх віддача за видами діяльності у розрізі МС та ЄС, їх окремих 
топ-країн (на рівні області оцінка віддачі ПІІ здійснена на основі спеціаль-
но сформованої вибірки із статичних даних Головного управління статисти-
ки в Закарпатській області). Вирішення вказаних завдань дозволить досягти 
основної мети наукової статті, а саме, визначити тенденції прямого інозем-
ного інвестування у розрізі пріоритетних видів економічної діяльності в ре-
гіоні, країні на тлі глобальних інвестиційних процесів та в контексті інтегра-
ції України з ЄС та МС.

Результати дослідження. Тенденції глобальних прямих іноземних інвес-
тицій. Прямі іноземні інвестиції у світовому масштабі скоротилися у 2012 р. 
на 18% – до 1350 млрд дол. [3]. Це різке зниження контрастує з іншими 
ключовими економічними показниками, такими як ВВП, масштаби міжна-
родної торгівлі та зайнятості, динаміка яких демонструє позитивне зростан-
ня на глобальному рівні. Економічна нестабільність і політична невизначе-
ність економік великих країн сформували певні «обережності» у поведінці 
інвесторів. Крім того, багато транснаціональних корпорацій перепрофілю-
вали свої інвестиції за кордоном, у тому числі шляхом реструктуризації ак-
тивів, позбавлення прав і переміщення інвестицій. 

За даними ЮНКТАД, обсяги ПІІ у 2014 р. можуть зрости до рівня в 
1,6 трлн дол., а у 2015 р. – до 1,8 трлн дол. Однак існує багато ризиків, що 
здатні негативно вплинути на це прогнозоване зростання. Такі фактори, 
як структурні проблеми світової фінансової системи, ймовірне погіршен-
ня мак роекономічного середовища, політична невизначеність у країнах мо-
жуть мати вирішальний вплив на довіру інвесторів і призвести до подальшо-
го зниження потоків ПІІ [3].

Характерним є такий факт: до країн з економікою, що розвивається 
(developing economies), припливи ПІІ виявилися значно стійкішими, ніж до 
країн з розвиненою економікою (developed economies). Глобальні рейтин-
ги найбільших реципієнтів ПІІ також відображають зміни структури інвес-
тиційних потоків: 9 з 20 найбільших одержувачів інвестиційних ресурсів є 
країнами, що розвиваються [3]. З перехідних економік до цього переліку у 
2012 р. увійшли дві країни – Росія та Казахстан, причому Росія впевнено 
входить у десятку топ-лідерів. 

Серед головних країн-інвесторів світу – Китай, який перемістився з 
шостого на третє місце за величиною вивезених інвестицій у 2012 р. і у рей-
тингу знаходиться після США і Японії. Росія – єдина країна з перехідною 
економікою, що входить до двадцятки найбільших світових інвесторів, ви-
возячи за межі країни майже такі обсяги інвестицій, які надходять на її внут-
рішні ринки.

Україна у світових інвестиційних процесах ( у складі країн з перехідною 
економікою). У 2012 р. ПІІ до країн з перехідною економікою зменшились 
на 9% – до 87 млрд дол., зокрема, через падіння обсягів міжнародної торгів-
лі. Потоки до Південно-Східної Європи зменшились удвічі, до країн СНД 
надходження інвестицій залишились на відносно стабільному рівні. Разом із 
тим ПІІ до Росії у 2012 р. зменшилися на 7%, однак залишалися досить ви-
сокими – 51 млрд [3]. Інвестори були мотивовані зростанням внутрішнього 



257

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

ринку за рахунок реінвестування у промисловість та фінансову сферу. Вхід 
Росії до ВТО теж мав позитивний вплив. Розвинені економіки залишились 
основним джерелом інвестицій до країни.

До країн СНД потоки знизились лише на 7%, оскільки інвесторів все ще 
цікавлять зростаючі ринки країн з великими запасами природних ресурсів. 
Потоки надходили за трьома основними географічними напрямами (Росія, 
Казахстан, Україна), займаючи питому вагу у 84% всіх потоків у цей суб-
регіон. Інвестиційні потоки з офшорних фінансових центрів теж дуже суттє-
ві. Значна їх частина є поверненням офшорних капіталів, що належать росі-
янам і знаходяться в різних фінансових гаванях по всьому світу. Найбільші 
інвестиції потрапляють до Росії від інвесторів з Кіпру, оскільки останні ви-
користовують тамтешні фінансові інструменти та сприятливе оподаткуван-
ня. Та оскільки за останній час фінансова ситуація на Кіпрі теж дещо погір-
шилась, інвестори починають шукати інші місця для базування своїх інвес-
тицій. У 2012 р. Кіпр займав частку розміром лише 6% від усіх іноземних ін-
вестицій до Росії порівняно з 25 і 28% у 2010 і 2011 рр. Казахстан отримав 
рекордні 14 млрд дол. завдяки своїм природним ресурсам та економічному 
зростанню. Окрім добувної галузі, що привабила п’яту частину всіх інвести-
цій, фінансова сфера теж привабила 12% потоків [3].

Незважаючи на негаразди у внутрішній політичній ситуації, Україна 
привабила 8 млрд дол. інвестицій, що є рекордним для країни показником. 
Більшість з них прийшли з Кіпру. 

Загальне зниження інвестицій до країн з перехідною економікою 
пов’язане з падінням обсягів транскордонної торгівлі. Також варто зазна-
чити, що Україна впродовж 2011–2012 рр., за підрахунками ЮНКТАД, вхо-
дить у п’ятірку країн з перехідною економікою, для яких характерні най-
більші обсяги припливу та відтоку капіталів, займаючи третє місце після Ро-
сії та Казахстану [3].

Щодо розподілу ПІІ за векторами інтеграції України, то на ЄС припадає 
майже 80% усіх ПІІ в країну. В абсолютному вимірі обсяг ПІІ інвесторів ЄС 
знизився у 2012 р. до 4,3 проти 5,2 млрд євро у 2011 р. Однією з причин цьо-
го є непривабливий діловий та інвестиційний клімат у країні [1].

В Україну станом на кінець 2012 р., за даними Державного комітету ста-
тистики України, інвестиції надійшли зі 128 країн світу. До десятки основ-
них країн-інвесторів, на які припадає більше 78% загального обсягу прямих 
інвестицій, входять: Кіпр (частка 31,7%, або 17275,1 млн дол.), Німеччина 
(11,6%, або 6917,0 млн дол.), Нідерланди (9,5%, або 5168,6 млн дол.), Росій-
ська Федерація (6,95%, або 3785,8 млн дол.), Австрія (6,25%, або 3401,4 млн 
дол.), Великобританія (4,7%, або 2556,5 млн дол.), Віргінські Острови (3,5%, 
або 1884,9 млн дол.), Франція (3,2%, або 2230,7 млн дол.), Швеція (2,94%, 
або 1600,1 млн дол.), Швейцарія (2,03%, або 1106,2 млн дол.) та інші країни 
світу (13,25%, або 7214,1 млн дол.) [7].

Аналіз розміщення капіталів за галузями демонструє такі особливос-
ті. Станом на 31.12.2012 р. найбільша частка прямих іноземних інвести-
цій зосереджена в промисловості – 17166,7 млн дол. (31,52%), фінансовій 
діяльності – 16105,6 млн дол. (29,57%) та операціях з нерухомим майном, 
орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям – 9058,5 млн дол. 
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(16,63%), торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку – 6003 млн дол. (11,02%). Найбільший приріст ПІІ у 2012 р. 
демонструє промисловість з показником зростання у 14,22% (2136,8 млн 
дол.). Це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів ПІІ у виробни-
цтво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, виробництво та роз-
поділ електроенергії газу та води, (ця галузь демонструє подвоєння обсягів 
іноземних інвестицій протягом 2012 р.) та металургійне виробництво, ви-
робництво готових металургійних виробів (43,73% або 6157,0 млн дол.) [7].

Регіональні особливості інвестиційних процесів за векторами інтег-
рації. Станом на кінець 2012 р. у Закарпатській області обсяг ПІІ склав 
407,2 млн дол. США, що на 96,7% (59,9 млн грн) більше, ніж попереднього 
року [7]. Із 27 країн-членів Європейського Союзу на 1 січня 2012 р. інвести-
ції в економіку Закарпатської області спрямували 25 країн, за винятком Гре-
ції та Фінляндії. За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2012 р. країна-
ми Європейського Союзу вкладено в регіональну економіку 228,6 млн дол. 
США, або 63,1% ПІІ, а країнами Митного союзу – 1,86 млн дол. США, або 
0,5% [9].

Як для України в цілому, так і для Закарпатської області зокрема упро-
довж останніх років країни ЄС були ключовими іноземними інвесторами. 
Частка цих країн у загальних обсягах ПІІ у регіон не була нижчою за 62%. 
У розрізі окремих країн ЄС впродовж 2006–2011 рр. найбільша питома вага 
припадала на Німеччину (11–13%), Угорщину (9–11%), Австрію (8–10%), 
Польщу (6–9%), Нідерланди (5–8%), які в сукупності постачали в регіон 
більше 40% інвестиційних ресурсів. При цьому частка Росії, Білорусі та Ка-
захстану (країн МС) була не більшою за 1,7% [8].

Залучення ПІІ сприяло створенню підприємств з іноземними інвестиці-
ями. Найбільша їх питома вага (90,7–96,5%) за період 2006–2011 рр. припа-
дала на підприємства з іноземними інвестиціями з країн ЄС. Станом на по-
чаток 2012 р. кількість СПД із іноземними інвестиціями за ЄДРПОУ у видах 
діяльності Закарпатської області склала 887 одиниць, а за сформованою ви-
біркою пріоритетних ВЕД – 655 одиниць, що становить 73,8% від усіх СПД 
із іноземними інвестиціями. Для проведення аналізу було сформовано ви-
бірку з підприємств з іноземними інвестиціями в регіоні, на які припадало за 
період 2006–2011рр. не менше 68% ПІІ. Одночасно ці підприємства забезпе-
чували 15–26% обсягів реалізованої продукції в регіоні, 14–20% чисельнос-
ті штатних і позаштатних працівників, а також упродовж останніх трьох ро-
ків 85–86% обсягів реалізованої інноваційної продукції [12].

Пріоритетність видів економічної діяльності для інвесторів з країн ЄС 
та МС відрізняється. Так, із країн ЄС інвестиції здебільшого надходять в 
інші галузі промисловості (виробництво інших транспортних засобів, ви-
робництво меблів; виробництво іншої продукції, обробка відходів), маши-
нобудування, транспорт і зв’язок, обробка деревини та виробництво виробів 
з деревини, легку промисловість. Країни МС, крім того, інвестують кошти в 
операції з нерухомим майном, надання послуг, торгівлю, ремонт автомобі-
лів, побутових виробів, а також у сільське господарство. 

У 2011 р. спостерігалося суттєве зростання обсягів ПІІ з країн МС у 
торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 
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вжитку; операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання по-
слуг підприємцям (сфери послуг) Закарпатської області (зростання більше 
ніж у 4 рази ) на відміну від країн ЄС (скорочення більше ніж 50%). Однак 
зазначена однорічна динаміка не вплинула суттєво на загальні тенденції ін-
вестиційних процесів на регіональному рівні.

Вибірка підприємств з іноземними інвестиціями (за п’ятьма пріоритет-
ними видами), на які за досліджуваний період припадала левова частка всіх 
ПІІ регіону, дала можливість зробити такі узагальнення (рис. 1). На зазна-
чені підприємства припадало 64,5% ПІІ з країн ЄС від регіонального показ-
ника та 0,51% з країн МС. Одночасно чисельність працюючих на підприєм-
ствах з ПІІ із країн ЄС склала 18,2%, обсяги реалізованої продукції – 12,92%, 
інноваційної продукції – 85,2% від відповідних загальних показників по об-
ласті станом на кінець 2011 р. 

Рис. 1. Зіставлення векторів інвестування у Закарпатській області станом  
на кінець 2011 р.*

*ПІІ – обсяги прямих іноземних інвестицій у підприємства, ЧП – чисельність штатних 
і позаштатних працівників на цих підприємствах, ОРП – обсяги реалізованої продукції, 

ІП – обсяги реалізованої інноваційної продукції, СПД – кількість суб’єктів  
підприємницької діяльності

  Інші галузі промисловості (1) 

Діяльність транспорту і зв’язку (2) 

Машинобудування (3) 

Легка промисловість (4) 

Обробка деревини та виробництво 
виробів із деревини (5) ЄС  

МС

Сумарна частка 
у 
регіональному 
показнику, %:  
ПІІ – 64,5; 
  
ЧП – 18.2; 
  
ОРП – 12.92; 
  
СПД – 48,2; 
ІП – 85.2  

Сумарна 
частка у 
регіональному 
показнику, %:  
 
ПІІ – 0,51; 
ЧП – 0; 
ОРП – 0; 
СПД –1,7; 
ІП – 0 

Операція з нерухомими майном, 
інжиніринг (1) 

Торгівля (2) 

Виробництво харчових продуктів (3)

Обробка деревини та виробництво 
виробів із деревини (4) 

Сільське господарство (5) 
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Щодо підприємств з інвестиціями з країн МС, то за трьома з п’яти по-
казників їх частка дорівнювала 0%. Зважаючи на високу частку показни-
ка інноваційної продукції по підприємствах з ПІІ з ЄС (85,2%), можна гово-
рити про те, що практично всі інновації в регіон впроваджені інвесторами з  
Європейського Союзу. 

За показником віддачі за обсягами реалізованої продукції домінують 
підприємства з іноземними інвестиціями з країн ЄС у сфері машинобуду-
вання, хоча частка цієї галузі за досліджуваний період суттєво скоротилась 
(з 14,23% у 2006 р. до 9,76% у 2011р.). Аналогічно саме на підприємства цієї 
сфери припадало у 2011 р. найбільше працюючих (10,5 тис. осіб, або 9,2%) 
та обсягів інноваційної продукції (715 млн грн, або 77,8%) [8]. Отже, на рів-
ні регіону упродовж 2006–2011 рр. простежується виразне домінування ролі 
прямого іноземного інвестування з країн ЄС (не менше 62% за показником 
ПІІ та не менше 90% за часткою кількості підприємств з іноземними інвес-
тиціями). Також на зазначених підприємствах стабільною залишається част-
ка чисельності штатних і позаштатних працівників. Важливою позитивною 
ознакою для регіону є зростання обсягів реалізованої інноваційної продук-
ції у 2011 р. порівняно з 2006 р. у 10,2 раза на підприємствах з ПІІ з ЄС. Крім 
того, саме ці підприємства лідирують у її випуску в регіоні (50–85%). Пози-
тивний вплив спостерігається і на розвиток машинобудування як високотех-
нологічної галузі промисловості, на яку в 2011 р. припадало 9,2% працюю-
чих на підприємствах з ПІІ та було реалізовано 77,8% обсягів інноваційної 
продукції.

Інвестиційна активність країн МС на території Закарпаття майже не від-
чутна, оскільки на них припадало не більше 1–2% обсягів інвестицій, реалі-
зованої інноваційної продукції, реалізованої продукції у регіоні.

Проведення аналізу потоків ПІІ у світовому, національному та регіо-
нальному вимірах дало можливість сформувати узагальнюючу табл. 1, в 
якій відображено найбільш привабливі види діяльності/ринки для інвесто-
рів з різних країн та інтеграційних утворень.

Таблиця 1
Інвестиційно-привабливі види діяльності/ринки України та Закарпаття  

на тлі світових інвестиційних процесів 

Рівень Тенденції ПІІ Інвестиційно-привабливі 
види діяльності/ринки

Ключові 
країни-інвестори 
та їх належність 
до інтеграційних 

утворень

Гл
об

ал
ьн

ий

Зміцнення позицій Китаю як 
інвестора та реципієнта ПІІ
Скорочення обсягів ПІІ у 
світовому масштабі в 2012 р.; 
Більш стабільні припливи ПІІ 
до країн, що розвиваються, 
порівняно з розвинутими 
країнами
Входження до top-20 
реципієнтів у 2012 р. двох країн 
з перехідною економікою, 
членів МС – Росії та Казахстану

Зростаючі внутрішні ринки 
окремих країн з перехідною 
економікою
Ринки країн з великими 
запасами природних 
ресурсів

1. США.
2. Японія.
3. Китай.
4. Гонконг.
5. Великобританія 
(ЄС)
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Рівень Тенденції ПІІ Інвестиційно-привабливі 
види діяльності/ринки

Ключові 
країни-інвестори 
та їх належність 
до інтеграційних 

утворень

Н
ац

іо
на

ль
ни

й

Значний приплив у 2012 р. 
обсягів ПІІ на фоні загального 
зниження інвестицій у світі
Домінування частки ПІІ з ЄС 
(80%) проти МС (7%)

1. Промисловість.
2. Фінансова діяльність.
3. Операції з нерухомим 
майном, орендою, 
інжинірингом і наданням 
послуг підприємцям.
4. Торгівля, ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів 
особистого вжитку

1. Кіпр (ЄС).
2. Німеччина (ЄС).
3. Нідерланди (ЄС).
4. Росія (МС).
5. Австрія (ЄС)

Ре
гі

он
ал

ьн
ий

 (З
ак

ар
па

тс
ьк

а 
об

ла
ст

ь)

Приріст ПІІ у регіон за 2012 р. 
склав 96%
Суттєва перевага ПІІ з ЄС на 
противагу МС
Більша віддача у вигляді 
обсягів реалізованої продукції, 
зайнятості, впровадження 
інновацій на підприємствах з 
ПІІ з ЄС на противагу МС 

Спільні інвестиційні 
інтереси для інвесторів ЄС 
та МС:
Обробка деревини та 
виробництво виробів з 
деревини (четверте та п’яте 
місце за часткою ПІІ у 
регіональних обсягах); 
Інвесторів з ЄС 
приваблюють: 
1) інші галузі промисловості 
(виробництво інших 
транспортних засобів, 
виробництво меблів; 
виробництво іншої 
продукції, обробка 
відходів);
2) машинобудування; 
3) транспорт і зв’язок; 
4) легка промисловість
Для інвесторів з МС 
привабливими є:
1) операції з нерухомим 
майном, надання послуг, 
ремонт автомобілів, 
побутових виробів;
2) торгівля;
3) виробництво харчових 
продуктів;
4) сільське господарство

1. Німеччина (ЄС).
2. Угорщина (ЄС).
3. Австрія (ЄС).
4. Польща (ЄС).
5. Нідерланди (ЄС)

За даними зіставлень табл. 1 видно, що для потоків ПІІ на національно-
му та регіональному рівнях притаманні певні особливості, обумовлені гео-
графічною близькістю України з ЄС та наявністю спільних кордонів регіону 
з чотирма країнами цього союзу.

Незважаючи на те, що серед п’яти топ-країн-інвесторів світу тільки 
одна країна ЄС, на національному рівні 4 топ-країни-інвестори – члени ЄС і 
одна – член МС. Щодо Закарпаття, то всі країни п’ятірки найбільших інвес-
торів є членами ЄС.

Закінчення табл. 1
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Висновки та перспективи подальших досліджень. При загальному 
скороченні ПІІ у глобальному масштабі ринки країн, що розвиваються, а та-
кож країни з перехідною економікою виявились менш вразливими щодо їх 
припливу. 

У світовому просторі ПІІ вкладаються переважно у види діяльності си-
ровинного спрямування, в Україні – у промисловість та фінансову діяль-
ність, а в регіоні – в обробну промисловість (обробка деревини та виробниц-
тво виробів з деревини (спільний інтерес інвесторів ЄС та МС), інші галузі 
промисловості (переший пріоритет для інвесторів ЄС). Для країн МС прива-
бливими на регіональному рівні є операції з нерухомим майном, надання по-
слуг, ремонт автомобілів, побутових виробів. 

Для України 2012 р. виявився успішним, адже їй вдалося залучити май-
же 8 млрд дол. ПІІ, що, очевидно, пов’язано з проведенням чемпіонату сві-
ту з футболу. Найбільшими інвесторами національної економіки стали Кіпр, 
Німеччина, Нідерланди, на які в сукупності припало майже 50% ПІІ, що 
були в основному спрямовані в промисловість та фінансову діяльність. На 
Росію як головного учасника МС припало не більше 7% загального обсягу 
ПІІ країни. 

Потоки ПІІ з країн ЄС в економіку Закарпатської області відіграють 
важливу роль, вони сприяють створенню інноваційної продукції. У п’яти 
інвестиційно-привабливих видах діяльності зосереджено 85,2% інновацій 
регіону. Інвестиції з Росії, Білорусі та Казахстану у десятки разів менші і не 
справляють жодного суттєвого впливу на виробничі, інноваційні процеси, а 
також створення нових робочих місць у регіоні.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з необхідністю стабілі-
зації інвестиційного клімату та розбудови належної системи організаційно-
інституціональної підтримки пріоритетних видів економічної діяльності як 
на макро-, так і на мезорівні, у тому числі в частині залучення коштів іно-
земних інвесторів. 
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Исследованы тенденции движения прямых иностранных инвестиций в мире, Укра-
ине и Закарпатской области. Отмечено, что на национальном и региональном уровнях 
крупными инвесторами являются страны ЕС, вкладывающие средства в промышленное 
производство. Выявлены тенденции прямого иностранного инвестирования в раз-
резе приоритетных видов экономической деятельности в регионе и стране на фоне 
глобальных инвестиционных процессов и в контексте интеграции Украины с ЕС и ТС.
Ключевые слова: интеграционные процессы, прямые иностранные инвестиции, 
страны ЕС и ТС, виды экономической деятельности, регион. 

Worldwide, Ukrainian and Transcarpathian trends of foreign direct investments (FDI) 
were scrutinized. It was revealed that on national and regional levels EU is the major investor, 
who directs funds mostly into industry. Specific features of direct foreign investment to 
main economical activity areas of region and state were analyzed. Impact of global investing 
processes and Ukraine’s integration to the European Union and Customs Union were studied.
Key words: integration, foreign direct investments, European Union, Customs Union, types of 
economical activity, region.
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УДК 339.7
О.Д. Штанько 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено трансформацію фондових ринків в умовах глобалізації. Роз-
виток фондового ринку має забезпечувати фінансово-економічну стабільність країни на 
базі ефективного використання реальних інвестиційних потоків, що створює умови для 
оптимізації основних складових єдиного народногосподарського комплексу. Покращу-
ючи внутрішні властивості самих інвестицій, завжди необхідно звертати увагу на фак-
тор зміни взаємодії фондового ринку та соціально-економічних і екологічних факторів.
Ключові слова: економічний розвиток, фондовий ринок, біржі, фінансові інструменти, 
квазі-біржі, трансформації, глобалізація, Euronext, NYSE.

Постановка проблеми. У високорозвинутих економіках ринок фінан-
сових послуг як сфера мобілізації фінансового капіталу набуває особливого 
значення. Особливістю розвитку ринку фінансових послуг в останні десяти-
ліття є перш за все зростання різних фінансових інструментів та інститутів. 

Актуальним на сьогодні є дослідження проблеми створення та розвитку 
ефективно функціонуючого фондового ринку, який може забезпечити еко-
номіку країн достатньою кількістю інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюції фондових ринків в 
умовах глобалізації, інституційного впливу на їх стан і параметри діяльнос-
ті, відповідних комерційних механізмів, виявлення тенденцій та перспектив 
регулювання фондових ринків за умов інформатизації та глобальної конку-
ренції присвячено значну кількість фундаментальних прикладних наукових 
праць. Зокрема заслуговують на увагу дослідження таких західних авторів, 
як Л. Зінгалес, В. Іноземцева, С. Каплан, Д. Норткотт, М. Портер, Дж. Стиг-
ліц, російських дослідників Л. Абалкіна, М. Бунчука, С. Глазьєва, Р. Газі-
магомедова, В. Матюшка, багатьох вітчизняних авторів, серед яких – О. Бі-
лорус, Д. Богиня, В. Будкін, В. Кузьменко, Л. Кістерський, Д. Лук’яненко,  
З. Луцишин, О. Мозговий, В. Новицький, О. Сльозко, О. Сніжко, Ю. Пахо-
мов, О. Плотніков, А. Чухно, В. Шелудько, Ю. Ямко. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення динамічних підхо-
дів до взаємодії процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації світової 
економіки, а також трансформації фондових ринків, зокрема показано, що 
на рівні трансформації світових фондових ринків і механізму руху цінних 
паперів змістовним наповненням процесів економічної глобалізації та регіо-
налізації постають власне формування глобальної мережі фондових ринків, 
а також глобального механізму руху цінних паперів та регіональних меха-
нізмів руху цінних паперів.

Виклад основного матеріалу. Процеси формування та розвитку сис-
тем обігу цінних паперів пов’язані з сучасними проявами інтернаціоналіза-
ції, інтеграції національних відтворювальних систем. Глобалізація світової 
економіки, як зауважує Є. Хрупов, сприяє формуванню єдиного ринку капі-
талів, причому фондовий ринок розглядається як один із основних механіз-



265

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

мів акумулювання та перерозподілу капіталу у світовій економіці. Глобалі-
зація – загальносвітове посилення відкритості і взаємозалежності країн, ре-
гіонів, підприємств і співтовариств людей є однією з провідних тенденцій 
сучасного соціально-економічного розвитку. Вона виявляється в різних сфе-
рах: економічній, політичній, екологічній, культурній [1, c. 431]. Причому, 
як відзначає О. Гапоненко, в економіці глобалізація виявляється передусім 
у тому, що: 

– збільшується абсолютний та відносний рівень світової торгівлі това-
рами і послугами, а також зростають обсяги переміщення капіталу і робочої 
сили; 

– відбувається зрощення ринків, організацій і окремих виробничих 
ланцюжків; 

– економічні кордони держав стають дедалі більш прозорими [2, с. 12–
17]. 

Дійсно, глобалізація як нечуване загальносвітове посилення відкритос-
ті, а також взаємної залежності країн, національних регіонів, окремих під-
приємств, господарських агентів і фізичних осіб, співтовариств людей є одні-
єю з провідних, універсальних тенденцій сучасного соціально-економічного 
розвитку. Феномен глобалізації не вписується в суто економічні рамки, що, 
до речі, можна сказати і про різноманітні явища, пов’язані з регіоналізацією, 
іншими процесами інтернаціоналізації та глобальної конкурентної бороть-
би. Адже вона виявляється в різноманітних сферах: економічній, соціально-
політичній, міжнародно-стратегічній, екологічній, етно-культурній, причо-
му виклики глобалізації є дуже жорсткими для будь-якого національного 
або навіть комерційного учасника міжнародних економічних відносин та 
світового господарсько-правового порядку.

Сучасна інтернаціоналізація, яку функціонально наповнюють еконо-
мічні глобалізація та регіоналізація, відображається на умовах та напрямах 
трансформації світових фондових ринків і механізму руху цінних паперів, 
яка набуває форм глобалізації фондових ринків, формування глобального 
механізму руху цінних паперів та регіональних механізмів руху цінних па-
перів. Причому з точки зору процесів на рівні організаційно-управлінських 
структур, передусім ТНК, як домінантні тенденції виступають формування 
глобальних, багатонаціональних, а також інтернаціональних компаній. Ска-
зане відображено у графічній формі на рис. 1.

В основі таких процесів значною мірою лежать процеси техногенного 
характеру. 

Процеси глобалізації та розвитку інформаційних технологій (а це – 
одержання, переробка, передача всіх форм інформації) послужили, як від-
значає П. Левчаєв, каталізатором революційних зрушень і зміни парадигми 
мислення від індустріальної до постіндустріальної.

Подібна трансформація менталітету найбільших економічних гравців 
світових фінансів (чи-то держав, транснаціональних корпорацій і банків 
тощо) обумовила принципово інші фактори підвищення економічного зрос-
тання, що обумовили конфігурацію світових фінансів. Зміна технологічних 
укладів у минулому (на основі найбільших відкриттів, наприклад, колеса, 
електрики, створення комп’ютера) не тільки завжди визначала кардиналь-
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ні зрушення в економічних відносинах суб’єктів, але обумовлювала стриб-
коподібний науково-технічний розвиток і домінування вміло використаних 
можливостей країнами і їх сателітами. Досягнуте лідерство закріплюється 
на десятиріччя й формує стандарти поведінки інших гравців на фінансово-
му полі [4, с. 35–41].

Рис. 1. Взаємодія процесів інтернаціоналізації /  
транснаціоналізації світової економіки та трансформації фондових ринків

Джерело: складено автором на основі: Казакова Т.П. Региональная интеграция стран  
в условиях глобализации/ Т.П. Казакова // Сиб. финанс. школа. – 2004. – № 3. – С. 2–5.

 
Відносини розподілу та глобальної конкуренції за умов інформаційно-

го суспільства реалізуються не тільки за умов підвищеного попиту на ін-
формаційно насичену продукцію, а і нових реалій передачі такої продук-
ції, яка здійснюється через електронні мережі. Феномен мережевої економі-
ки пов’язаний з існуванням п’ятого та шостого технологічних укладів, фор-
муванням глобального електронного середовища з переважанням як най-
важливіших елементів продуктивних сил знань та інформації і прискоре-
ною динамікою між попитом і пропозицією. У такій економіці головні по-
зиції зай мають комп’ютерні та інформаційні технології, засоби космічного 
зв’язку, а глобальна інформаційна мережа є необхідною умовою існування.

Додаткові виклики створюються завдяки інформаційному компонен-
ту економічної глобалізації, який зумовлює виникнення нових фінансо-
вих ринків, секторів специфічних банківсько-кредитних, страхувальних, 
транспортно-логістичних послуг, появу мережі диверсифікованих міжна-
родних організацій державної та недержавної форми. Лавиноподібне поши-
рення інформації, яке відбувається на фоні появи нових суб’єктів міжнарод-
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ного економічного життя, активізації багатонаціональних корпорацій, що 
діють цілодобово і використовують нові інструменти, зумовлює потребу в 
постійній модернізації інституційних систем [5, с. 65–72].

Своєрідним «зворотним боком» інформаційної глобалізації є нові реалії 
руху капіталів, які як супроводжують рух інформаційних та інтелектуаль-
них ресурсів, так і створюють передумови для такого руху. Причому завдан-
ня конкурентної концентрації інформаційних ресурсів вимагає застосування 
сучасної, інноваційно орієнтованої регулятивної стратегії залучення на на-
ціональну територію міжнародних капіталів. Умовно відмінності між тради-
ційною та новою, перспективною моделями показано на рис. 2. 

Рис. 2. Типові інструменти формування привабливого інвестиційного клімату

Джерело: складено автором на основі: Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій 
та пріоритетні напрямки їх реалізації / А.Ф. Гойко. – Київ: ВІРА-Р, 1999. – 320 с.

Більше того, на сучасній, глобалізаційній стадії розвитку міжнародних 
економічних відносин, світового господарства як системної цілісності, мож-
на говорити про перевагу такого джерела мобілізації капіталу, як формуван-
ня «фінансових багатств», достатніх для започаткування бізнесу, порівняно 
з кредитом і внутрішнім накопиченням. Зокрема сказане набуває значення 
за умов теперішнього різкого зростання фактора концентрації, функціональ-
ної ролі головних, як вважається, учасників роботи регіональних та світово-
го ринку капіталу – ТНК і ТНБ, які, як відзначають в економічній літературі, 
реально контролюють понад 70% усіх міжнародних ринків товарів, послуг, 
технологій, капіталу [6, с. 54–57]. 

Глобалізація формує масштаби і характер розвитку фінансових ринків 
як у світовому, міжнародному, регіональному масштабах, так і в усіх краї-
нах світу (це стосується як розвинутих країн, так і країн світової периферії). 
Сьогодні інтернаціоналізація фінансових ринків є невід’ємним елементом 
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механізму розподілу та перерозподілу ресурсів. Причому такий розподіл та 
перерозподіл відбуваються як безпосередньо, що стосується товарів (мате-
ріальних та нематеріальних) і послуг, грошових коштів, кредитних ресурсів, 
так і опосередковано, у вигляді капіталів, факторів виробництва. У цьому 
відношенні саме фондові ринки постають ключовим інститутом опосеред-
кованого перерозподілу глобальних ресурсів, передусім фінансових. 

У цьому відношенні ключову роль відіграють спеціалізовані торговель-
ні майданчики фондового ринку, закриті фінансові інститути, на яких пра-
цюють спеціалізовані агенти, і передусім брокери та дилери. Біржі є важли-
вим інститутом управління фінансовим ринком, взагалі атрибутом міжна-
родного фінансового життя, впливаючи на характер та обсяги перерозподілу 
капіталів. Причому в різних державах по-різному вирішується питання про 
роль держави, доцільність її більш або менш активного втручання в ринкові 
процеси. Так, у США, країнах англосаксонського типу для державної пози-
ції максимально характерним є прагнення формально максимально дерегу-
лювати біржову діяльність, створюючи правила гри в очікуванні стимулюю-
чого ефекту, у той час як у Франції та багатьох інших країнах континенталь-
ного типу держава, її інститути намагаються узяти біржі, інші подібні закла-
ди під максимально можливий власний контроль. Втім ані повної свободи у 
діяльності бірж, ані максимальної жорсткості у контролі над біржами фак-
тично немає ніде [10, c. 235].

У цьому контексті важливим фактором, який впливає на роль дер-
жави щодо біржових закладів, постають інтеграційні процеси, які відбу-
ваються у різних макрорегіонах світу – Європі, США, Азії та Латинській 
Америці. Відповідно до загальноінтеграційних процесів, за якими од-
ним з успішних лідерів традиційно вважається Європа, приклади злиття 
інституційно-комерційних структур на кшталт біржових закладів найбільш 
яскраво виявилися саме на цьому континенті. І це не дивно: після підписан-
ня відомого Маастрихтського договору мав місце безпосередній вплив як на 
процеси взаємного відкриття фінансових ринків, так і на усі суспільні про-
цеси, що, зокрема зумовило й посилення конкуренції. Передусім варто зга-
дати Euronext, яка постала наслідком об’єднання одразу декількох біржових 
структур, а також активізацію інтеграційних процесів бірж Балтійського ре-
гіону, Скандинавії та Східної Європи. Причому якщо стосовно двох перших 
субрегіонів можна констатувати феномен технічної інтеграції, то у третьо-
му субрегіоні біржі інтегруються відповідно до так званої прихованої моде-
лі інтеграції, створюючи різноманітні альянси. Причому для того, щоб бути 
більш конкурентоспроможними, біржі стали використовувати й міжрегіо-
нальні інтеграційні стратегії, і у цьому відношенні вже варто згадати макси-
мально амбітний проект злиття Euronext та американської NYSE [7, с. 247]. 

Глобалізація не тільки спричинила об’єднання бірж, але й зумовила 
значне посилення конкуренції між біржовими закладами. Причому йдеть-
ся не тільки про власне біржі, але й про так звані альтернативні торговельні 
майданчики, торговельні доми та «квазі-біржі». 

Ці майданчики є по суті віртуальним аналогом бірж і дозволяють про-
водити операції з цінними паперами, які вже торгуються на звичайних бір-
жах. Електронні торговельні майданчики стали серйозними конкурентами, 
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незважаючи на невизначеність свого юридичного статусу, оскільки вони 
проводять операції набагато дешевше і швидше. Більше того, вони не вима-
гають придбання дорогого членства [8, c. 354–360].

У результаті цілої серії реформ і перетворень біржі все частіше стали 
сприйматися як фінансові організації або компанії, які також можуть коти-
руватися на біржі, брати участь у процесі злиття і поглинання, мати іно-
земних власників, диверсифікувати свою діяльність, підвищувати прибутко-
вість і т. д. Таким чином, біржі, по-перше, змінили свій статус, по-друге, ве-
ликою мірою позбавилися державного регулювання і, по-третє, стали чини-
ти більший вплив на світовий ринок капіталів.

Як зазначалося вище, найголовнішою тенденцією, що торкнулася бірж 
в останні 10 років, стала інтеграція. Передумовами її стали два глобальні 
процеси: загальноєвропейська інтеграція і демьючилізація.

Другий процес, що спричинив прискорення процесів інтеграції на фон-
дових ринках, – демьючилізація, тобто процес зміни юридичного статусу 
бірж з асоціації, або «суспільства взаємодопомоги» (з процедурою голосу-
вання «одна людина – один голос» і в більшості випадків ухваленням рі-
шень на основі консенсусу) на товариство з обмеженою відповідальністю (з 
процедурою голосування «одна акція – один голос» і ухваленням рішень на 
основі простої більшості). У більшості випадків такий процес супроводжу-
вався «оцінкою паперів», тобто випуском біржею акцій на основний капітал 
з їх подальшим котируванням на біржі.

Демьючилізація сприяла інтеграції, оскільки, наприклад, для злиття бірж 
у більшості випадків необхідно було мати акціонерну структуру власності.

Обидві ці передумови спровокували хвилю злиттів і поглинань у сек-
торі. Прагнучи розширити свою присутність у різних регіонах, не бути 
прив’язаними тільки до коливань національної економіки, а також отримати 
переваги від економії на масштабі, біржові інститути активно ведуть перего-
вори один з одним, поглинають конкурентів, об’єднують свої технічні сис-
теми та уніфікують процеси ведення торгів. Біржова інтеграція набуває різ-
них форм. Так, у цей момент найбільш поширені: створення спільного під-
приємства, злиття, приховане злиття, поглинання, а також кооперація з різ-
них питань. Власне інтеграція у сфері кооперації поділяється на технічну ін-
теграцію, альянс, юридичну інтеграцію. Більше того, розрізняють також го-
ризонтальну і вертикальну інтеграції. За горизонтальної – зливається декіль-
ка бірж, за вертикальної – злиття відбувається не лише на рівні торговельних 
майданчиків, але і на рівні депозитаріїв [9, c. 16].

При розгляді глобальних процесів інтеграції виникають цілком резонні 
питання щодо зближення та переплетіння фондових ринків, а також того, на-
скільки ефективними є процеси власне їхньої інтеграції. У плані оцінки «по-
зитивів» інтеграції фондових ринків слід відзначити такі потенційні переваги:

а) зниження трансакційних витрат, і передусім – обсягу комісійних ви-
плат, які вимушені сплачувати брокери, а також, у кінцевому підсумку, й ін-
вестори за можливість торгівлі на біржі та обміну цінними паперами; 

б) збільшення рівня контролю за процесами, що відбуваються, у пла-
ні забезпечення бажаних суспільних, міжнародних впливів на ринок цінних 
паперів; 
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в) підвищення стабільності та зменшення небажаної ринкової волатиль-
ності та взагалі – ринкової нестабільності; 

г) підвищення рівня прибутковості фондових ринків для їхніх агентів 
передусім за рахунок скорочення цінових ножиць – різниці між ціною про-
дажу, з одного боку, і ціною купівлі – з іншого; 

д) збільшення обсягів ринкових операцій на фондових біржах за раху-
нок максимізації торгів, яке, у свою чергу, призводить до економії на масш-
табі та зростання ринкової активності взагалі. 

Водночас іншим аспектом проблеми є небезпека монополізації фінан-
сових ринків, яка потенційно може призвести до зниження їх ефективності 
та підриву національних суверенітетів [5].

Із таких методологічних позицій, власне, й варто оцінювати місце фон-
дових ринків, які модифікуються під впливом сучасної інтернаціоналізації, 
технологічного прогресу і пов’язані практично з усіма сферами суспільної 
виробничої діяльності. Безумовно, фондові ринки не можуть не вписувати-
ся в логіку глобальної конкуренції та перерозподілу світових капітальних, 
валютно-фінансових ресурсів. Причому в контексті сучасного розвитку сис-
теми міжнародних економічних відносин та посилення тенденцій глобаліза-
ції слід погодитися із констатацією того, що домінуючі позиції на світовому 
інвестиційному ринку займають фінансові корпорації. 

Висновки. У сучасному світі відбувається загострення конкуренції, яке 
не тільки змусило біржі до активних спроб значно підвищити ефективність 
свого функціонування, збільшити обсяги операцій, різко скорочуючи витра-
ти, але й інтегруватися між собою, у боротьбі за подальше панування на всіх 
світових ринках. 

Основною характерною рисою сучасного фінансового ринку на міжна-
родному та національному рівнях є універсалізм, який пов’язаний із тим, що 
виникають нові та оптимізуються традиційні інструменти торгівлі грошово-
капітальними, кредитними ресурсами, цінними паперами, дериватами, за-
безпечується максимальний доступ як інвесторів, так і реципієнтів капіталів 
(різноманітних промислових компаній, корпорацій, кредитно-фінансових 
закладів, інших суб’єктів) до усіх світових ринкових сегментів. При цьому 
всі учасники операцій, зокрема й системи електронних торгів, платежів, зна-
чення якої дедалі зростає, забезпечуються необхідною ринковою інформа-
цією. 

Глобалізація, як і взагалі сучасні процеси інтернаціоналізації, означає 
набагато більш комплексні та системні процеси, ніж «просте» створення 
дещо обширніших ринків, усунення трансакційних витрат. 

Дослідження сутності функціонування фондових ринків як ефективно-
го інструментарію акумулювання фінансових та інформаційних ресурсів, а 
також засобу проведення інноваційної політики у державі є значним питан-
ням сучасної міжнародно-економічної науки. Тому вивчення міжнародного 
досвіду розвитку фондових ринків, можливостей, а також перспектив його 
застосування в національній економіці може мати чимало перспектив, зо-
крема сприяти вирішенню важливого регулятивного завдання: створенню 
сприятливих умов для розширеного відтворення і добробуту суспільства та 
входження України в глобальний інформаційний простір.
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которое создает условия для оптимизации основных составляющих единого народнохо-
зяйственного комплекса. Улучшая внутренние свойства самих инвестиций, всегда не-
обходимо обращать внимание на фактор изменения взаимодействия фондового рынка и 
социально-экономических и экологических факторов.
Ключевые слова: экономическое развитие, фондовый рынок, биржи, финансовые 
инструменты, квази-биржи, трансформации, глобализация, Euronext, NYSE.

The article deals with the transformation processes on the stock markets under conditions 
of globalization. Stock market development must provide financial and economical stability 
of the country on the basis of effective use of real investment flows, creating the conditions to 
optimize the main components of the whole national economical complex. Improving internal 
properties of investments, it is necessary to pay attention to agent of change co-operation of 
stock market and socio-economic and ecological factors.
Key words: economic development, stock market, exchanges, financial instruments, 
transformation, globalization, Euronext, NYSE.

Одержано 3.10.2013.
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SUMMARIES

УДК 658.061.5 S. Alekseev 

CONCEPTUAL MODEL OF FORMING STRATEGIC POTENTIAL  
OF TRADE ENTERPRISE

For realization of effective management of trade enterprise strategic potential necessi-
ty is in creation of conceptual model of forming strategic potential of trade enterprise, in basis 
of which intercommunication between the internal and external environment of enterprise and 
adaptation of potential of enterprise to external potential must be. As an enterprise in the con-
ditions internal environment of market economy is the open system and his co-operating with 
an external environment is permanent, strategic potential of enterprise is formed under act of 
external environment.

External macropotential of enterprise characterizes a strategic potential which estimates 
the aggregate of possibilities of external environment of indirect influence in relation to form-
ing an aims and realization of strategies of development of enterprise, and external micro-
potential of enterprise characterizes a strategic potential which estimates the aggregate of 
possibilities of external environment of direct influence in relation to forming an aims and re-
alization of strategies of development of enterprise.

Internal strategic potential represents internal possibilities of enterprise in relation to 
achievement of strategic aims by forming and use of strategic resources. 

External potential executes a forming function for internal potential, which consists in 
forming of strategic aims, and internal potential executes a strategic function which consists in 
the choice of strategies of achievement of the set strategic aims and their realization.

Internal strategic potential of enterprise must represent possibilities of internal environ-
ment of enterprise in relation to achievement of strategic aims and realization of strategies of 
development.

УДК 728.1(477) I. Azhaman

STATUS AND TRENDS IN HOUSING CONSTRUCTION IN RURAL AREAS  
OF UKRAINE

One of the factors that affect the supplying of labor, professionals’ willing to work in 
the agricultural sector is the socio-economic conditions, including trends in housing construc-
tion in rural areas.

Considering the limited financial capabilities of modern farms to build housing and high 
bank rates for loans the main source of funding for the construction of housing are individu-
al means of citizens, the financial source of which is income. It is the wage rate which deter-
mines the ability of the agricultural workers in building houses and increasing the improve-
ment level of everyday life. Agriculture in terms of average salary ranks is 10th among the 13 
activities. The growth rate of wages in agriculture are ahead of the growth rate of the construc-
tion works cost. 

The level of housing finance in 2010-2011 is lower than in 2007-2008. The negative 
thing is the fact, that the share of investment in housing in the total amount of investments in 
2007–2011 is reduced, indicating a reduction of investment attractiveness of this area.

Dynamics of commissioning housing in rural areas during the period from 1990 defined 
the recession until 2001 and a gradual increase since 2002 (excluding 2009 and 2011). Gen-
eral trends in construction in rural areas extend to all areas, but the volume of commissioning 
housing for each of them is vary greatly. Structure of commissioned residential area indicates 
increasing their share in the country and leading position the construction of individual houses.
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In Ukraine, the volume of commissioning of new housing is reduced each year. Howev-
er, as for the construction site – more people put their residential buildings in rural areas. In rel-
ative terms flats, houses, including individual, are built more in rural areas.  

                                                                                                                                                      

                                                                          
УДК 330.322 Yu. Bartashevska 

COMPLEX APPROACH TO AN INVESTMENT RISK ASSESSMENT  
OF ENTERPRISE

Attracting investment is one of the sources to foster an enterprises development. In this 
direction taking activities specified by the investment project is connected with the risk of in-
vestment resource implementation. That is why the problems of investment risk assessment, 
development of approaches to assessment, defining the criteria and substantiation of the in-
vestment project selection based on the level of risk require finding a solution.

In the article there have been substantiated the approach to investment risk assessment 
of a machine-building enterprise while implementing this investment project, its content and 
sequence of usage. Necessity to combine expert and statistic assessment methods has been 
proved, which allows defi ning the most probable risk factors and consequences of their infl u- allows defi ning the most probable risk factors and consequences of their infl u-allows defining the most probable risk factors and consequences of their influ-
ence, forecasting the level of risk and substantiating the methods of risk minimization at the 
stages of the investment project implementation.

УДК 658.5:004 T. Bochulia 

ORGANIZATION OF INFORMATION COMPONENT  
OF MANAGEMENT PROCESS IN THE ECONOMIC SPACE

In the article considered organization of information system in contour of intellectual 
and technological platform, adapted to the requirements of the reformed society and econo-
my, which is configured for functioning in the conditions of high risk and flexible to internal 
and external changes. 

Taking into account exceptional importance of information strategy that alters role func-
tion of information product, carried out a qualitative assessment of the information in the time 
dynamics. 

When designing information provision on the forms of accounting information, shows 
the levels of information awareness, in which frameworks is balanced completeness of re-
quests for information, that allows harmonized information processes and, as a result, finan-
cial and economic condition of the economic subject.

Hypothesis of performance of information system is derived from the assertion regard-
ing satisfaction of financial and business needs that expressed in terms of information totals, 
which available for processing. The determining factor is the period of time in which possi-
ble to obtain the greatest positive effect. Proposed own vision of information interpretation of 
decision through attracting of information at the time of the formation and choice of manage-
ment alternatives. 

The information flows in financial and economic structure of business suggested func-
tioning mechanism of information system in planning the aspect of objectivity final result and 
the consequence of management decision.

In the future the author considers perspective to extend research and improve the meth-
odological approaches to determining the value of information and reduce the costs associat-
ed with service of information system. 
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УДК 339.727.22  O. Chubar, V. Bondarenko, U. Nechytailo 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT: GLOBAL, NATIONAL AND REGIONAL 
ASPECTS

While general level of direct investments decreased in 2012 in developing  and transitive 
countries appeared less affected by such decrease. 9 of 20 most important recipients of invest-
ments are developing countries.

In the global space of FDI invested primarily in commodity oriented activities. In Ukraine –  
in manufacturing and financial activities, and in the region – in manufacturing (wood process-
ing and production of wood (a joint interest of investors from EU and CU), other industries 
(interference priority for EU investors)). CU attractive for countries at the regional level is real 
estate, service, repair, household appliances. 

Ukraine successfully attracted nearly 8 billion usd in 2012 that was in part due to the 
European Football Championship. Major investors to Ukrainian economy in 2012 were Cy-
prus, Germany and Holland. They contributed about 50% of all FDI. Most of them were di-
rected to industrial and financial activities. Russia’s part in overall flows of FDI to Ukraine 
was only 7%.

Inflows of FDI from EU countries to Transcarpathia are very important and they actual-
ly support an innovative production.

5 most attractive types of economical activity represent 85.2% of region’s innovations. 
Investment flows from Russia, Kazakhstan and Belorussia are much smaller and have no sig-
nificant impact on not only economical and industrial processes but also creating new payrolls. 

Thus results of the research on national and regional levels prove the importance of co-
operation of Ukraine and EU-countries in investment and development of innovations.

                                                                                                                                                      
                                     

УДК 339.9 N. Dalevska 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT 
OF MODERN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

The increased interest to the international political economy (hereinafter IPE) relates to 
the need in searches for qualitatively updated motivations of human lives. In particular, it is 
necessary to develop the appropriate strategy with tactical mechanisms, which would be di-
rected to establish the favorable prerequisites for influence of social factors on the world eco-
nomic development, to reinforce key functional components of international social security, 
based on the networks of the world social capital, social and economical levers for regula-
tion of labor rights and social guarantees of human within the world political and economical 
space. It determines the origin of the whole package for methodological questions in devel-
opment of modern IPE, in particular, in perspectives for social development of human under 
conditions of global economical competition, recognition of complexity for structural breaks 
in social capabilities, formation of new international economical order.

The purpose of the article is to describe the theoretical and methodological principles for 
development of modern IPE, to study the peculiarities for manifestation and identification of 
adaptive norms, inherent to the international power within the world political and economi-
cal space, to substantiate social integration tendencies in the world economical development.

The problem on research of cardinal changes in theoretical and methodological princi-
ples for development of modern IPE is defined by the following social and institutional ten-
dencies in the world economical development as observance of international norms in public 
and civil relations that assist to the institutional provision with the stable development of the 
world economy; imperative nature for settlement of conflict situations between actors in inter-
national relations within the world political and economical space; use of cognitive approach 
to understanding legitimate mechanisms for international power; formation of axiological and 
regulatory criteria for legitimacy of international economical organizations, directed to solve 



275

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

the problems on functional dependence of economical, social and ecological interests at sub-
jects in the world system of economy; globalization in social infrastructure of the world polit-
ical and economical space; promotion of international social security system using the tools of 
social policy in the processes of international cooperation.

Thus, it can be considered that the diversity of institutional social tendencies for the 
world economical development is accompanied by formation of appropriate system of val-
ues and interests at actors in international relations. Meaningfully, these tendencies are ac-
companied by formation of some means for legitimization of international power insti-
tutions, which provide with the legitimacy of all-around international economical order. 
Hereby, the theoretical and methodological principles for modern IPE shall be based on the 
analysis of systematic and structural transformations in reproduction of international rela-
tions, determination for operational effect of the world economy as the multi-component 
characteristics of the world political and economical space, development of anti-crisis ac-
tions with preventive character, social legitimization of international power, behind which 
the systemically important principle for recreation of international economical relations is 
the development of personality.

                                

УДК 658.5 L. Frolova, N. Alekseeva

AN IMPROVEMENT OF MECHANISM OF REALIZATION  
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS ON ENTERPRISE

As an analysis showed, the underestimation of process of realization of decisions takes 
a place in a theory and in practice, among managers an idea is widespread, that if a decision 
is accepted, it will be necessarily realized. As a result of such approach the indexes of estima-
tion of efficiency are not achieved and realization of functional and corporate strategy is inef-
fective. The real value of the adopted administrative decision is determined only after it im-
plementation, and the results of realization of every decision in same queue influence both on 
implementation of strategy on the whole and for development of subsequent actions.

The mechanism of realization of administrative decision, which must include five com-
ponents, is improved in the article: subjects of realization of administrative decision, having 
a special purpose, methodical, process and providing components. To the subjects of realiza-
tion of administrative decision the managers of medium and lower levels do concern. A special 
purpose component provides an observance in the process of realization of administrative de-
cisions to aims, which answer aims which provide implementation of functional and corporate 
strategy of enterprise. A methodical component determines, that the process of realization of 
decisions must answer such requirements and principles and the instruments of management 
with help of which this process will be executed. It is suggested to divide the methods of real-
ization of administrative decisions into three groups: organizational, motivational and meth-
ods of estimation of efficiency. Under strategic efficiency of realization of administrative de-
cisions it is suggested to understand the degree of accordance of functioning of enterprise the 
chosen corporate strategy, and also to his functional components. Features of public functions 
of management (planning, organization, motivation, control and monitoring) in the process of 
management realization of administrative decisions are considered. 

УДК 006.1:331 L. Garmider 

STANDARDIZATION EFFICIENCY OF STAFF POTENTIAL DEVELOPMENT 
PROCESS OF TRADING ENTERPRISES

The analysis of existing points of view on the problem of indicators formation and their use 
for the evaluation of the management and activity systems showed that the multidirectional in-
dicators (characteristics) are used for the estimation of the effectiveness at different enterprises. 
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Therefore, the fact that the enterprise leaders develop and apply the methods for the eval-
uation of the staff potential development standardization in order to react quickly and solve the 
problems has stipulated the topicality of the chosen research.

The article analyzes the approaches and methods how to estimate the efficiency stan-
dards of quality management at the enterprise. Absence of simple methods how to conduct the 
monitoring processes within the framework of the quality management system considering the 
enterprise features has been grounded. 

The purpose of work is to develop the methods how to make a complex estimation of 
the staff potential development standardization on the basis the system indicators calculations 
which reflects the peculiarities of trade enterprises.

EFQM model has been used to design the management system model of staff potential 
development standards functioning at the trading enterprises.

The efficiency evaluation methods for staff potential development standards functioning 
at the trading enterprises have been developed.

The offered methods, how to determine the efficiency of staff potential development 
standards functioning at the trading enterprises, have universal character and can be easily ad-
justed in order to be used at the enterprises with the schemes of the staff potential development 
standards. Methods allow conducting management and complex estimation of the staff poten-
tial development process.

УДК 330.1:338.1 G. Glukha 

SHADOW ECONOMY: ECONOMIC GROWTH SLOWDOWN AND REAL 
RESULTS DISTORTION

Many economists carry out an extensive research in the shadow sector economy field. 
Global trends have shown that shadowy processes are quite characteristic in any state whether 
these are developed or developing economies. However it is quite important to define the ac-
ceptable shadowy sector size which doesn’t interfere into general economic processes. 

This work aims to establish correlation between the shadow sector of economy and eco-
nomic growth.

To fulfill the aim that was set it was of the utmost importance to consider the following 
issues: taking into account the global experience, to identify factors that contribute to the shad-
ow sector increase; to analyze the means of shadow sector impact upon the economic growth; 
to take careful stock of shadow sector increase factors in Ukraine. 

Shadow sector of economy analysis in developed world economies have demonstrated 
the shadowy economy sector at the level of GDP 20 per cent. According to F. Schneider in 
2013 the shady economy in Europe will make up 2.15 trillion euro that is 18.5% of all the EU 
economic activities. As for Ukraine according to the ministry of trade and economic develop-
ment this figure amounts 34%. 

Many economists have already focused upon these issues however it is still unclear how 
all the factors that cause shadowy sector growth depend upon each other. The current work 
continues to study these issues, shows the direct and indirect ways to influence shadowy econ-
omy sector growth, tries to demonstrate this problem through the prism of Ukrainian economy.

УДК 622.232.72 M. Ishchenko   

MODELING AND FORECASTING OF CURRENT EXPENDITURE LEVEL  
ON ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF UKRAINE

As the market of iron-ore raw materials has oligopolistic structure, the producers do not 
have the ability to significantly influence on the level of prices for its products, resulting in a 
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significant growth of activity efficiency of ore mining and processing enterprises is possible 
only due to reduced costs. The cost structure and industrial features of Ukrainian mining enter-
prises was analyzed. These enterprises have considerable age of mineral deposits, complicat-
ed mining and geological conditions (waste rock, distance and height of transport), low energy 
efficiency (equipment with a lifetime of more than 40 years, old technologies).

It is substantiated that the application of economic-mathematical modeling in the process 
of managing production cost it is feasible to develop an individual model for each enterprise, 
taking into account the unique natural and technological conditions of each plant functioning. 
Economic-mathematical modeling in the management of production costs is a tool that makes 
it possible to objectively predict enterprise state in the future.

It is developed a model of cost for one of ore mining and processing enterprises of 
Ukraine, which takes into account the influence of the main factors – the level of material 
costs, number of employees and the value of fixed assets. It is formed three-factor multiplica-
tive model cost that reflects the trend towards its growth under condition of growth of all the 
indicators listed above.

The proposed model could be used to predict costs level in future periods to assess the 
measures for its reduction and forecasting of enterprise activity results.

УДК 338.1 V. Kirnos, E. Protasova

ASSESSMENT OF THE ENTERPRISE OPERATIONAL VALUE AND ANALYSIS 
OF ITS FORMATION

The need to control the enterprises value in system of internal management requires a 
special approach to the development of a methodology for its implementation. For the purposes 
of assessing of the on-going concern value by internal management, it is necessary to develop 
factors and methodological approaches to reflect not only the net assets value, enterprise 
market value and take into account the amount of cash flow, but also allow to estimate the 
amount and dynamics of operational value and to leverage on the change of this metric as well 
as expand the circle of stakeholders that participate in the formation of value.The proposed 
approach to the calculation of the enterprise operational value allows to determine its ability to 
cover the actual costs and to achieve the planned volumes of consumption and accumulation 
funds. The informativeness of the indicator for the determination of integral characteristics 
of the economic state of enterprises has been proved. Analysis the level of the cost covering 
of Ukrainian ore mining and processing enterprises, which is carried out on the basis of the 
proposed methodological approach, identified the level of enterprises development, namely – 
achieving the revenues to a certain point of costs covering.

Further researches should focuses on developing effective costs management and corre- on developing effective costs management and corre-on developing effective costs management and corre-
sponding funds planning that are formed at the expense of profits. The functioning of the con-
trol system of the enterprise operational value is based on subsystem of material incentives, 
which takes into account the interests of all stakeholders participating in value formation and 
distribution.

УДК 622.232.72 R. Korolenko

RESEARCHES OF DEFICIENCY OF THE HUMAN CAPITAL AT MINING  
AND PROCESSING WORKS OF KRIVBASS

At the current stage of implementation of new technologies qualitative changes occur 
in the structure and organization of work, which affect the qualification of personnel, work-
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ing conditions conducive to the emergence of new professions that require highly skilled and 
better training. Human capital is the main factor affecting the economic performance of staff.

But in the modern business environment is lack of skilled labor. It is therefore advis-
able to direct the study of these processes in the vector creation of a new workforce. It is well 
known that training employees and upgrading human capital increases the company and im-
proves economic performance work. The majority of domestic mining enterprises established 
their own training centers, spent heavily in training, retraining and skills. These measures can 
reduce the deficit of human capital, thereby increasing the efficiency of labor.

In this article, to take account of the impact of the planned amount of human capital and 
human capital deficit definition is proposed to apply the production function of the nonlinear 
form. Calculations of the value of human capital planned and carried out a qualitative analy-
sis of human capital deficits mining enterprises Krivbass. The analysis shows that in all enter-
prises Mining Krivbas there is a shortage of human capital, which is associated with a reduc-
tion in the number of employees and the planned value of human capital, despite an increase 
in output.

         

УДК 330.34 S. Kuzminov 

GENESIS OF INSTITUTES IN DEVELOPING ECONOMY
The causes of mutual mistrust between economic theorists and the businessmen are con-

sidered in the article. Among the main reasons are: hidden source data for theoretical analy-
sis, excessive complexity of theories and the excessive concentration of theorists on issues of 
«why» and «what to do», while the forgotten «how to do.»

Institutions are created and updated constantly and spontaneously. Institutes are created 
due to the specifics of the human consciousness and peculiarities of perception of the world. 

The institution is a way of perceiving reality, which is based on a partial reduction of 
the cause-and-effect relationships. The hallmark of the institute is ignoring intermediate trig-
gers for establishing links between the initial stimulus and the final response of the individual.

To analyze the process of creating the institution of interest the results of experiments of 
B. Skinner. The most important of these are:

– under continuous reinforcement schedule (every «right» action is rewarded) the devel- under continuous reinforcement schedule (every «right» action is rewarded) the devel-
oping of skill is much faster than with intermittent schedule;

– presence of cause-effect relationships between the performed action and the reward is 
optional for the developing of skill.

Behavioral findings are applied to the analysis of the emerging institutions in Ukraine. 
Of particular interest are the three possible responses of individuals to the deterioration of so-
cial and economic situation in the country: immigration; conformism; active resistance.

There are indications that the third type of reaction begins to dominate both in the pub-
lic mind and in the media. This gives reason to talk about the formation of the institution of il-
legitimate violence.

УДК 17.3.085 O. Kuyanova

ETHIC AND SOCIAL RESPONSIBILITY
The ethical dilemma arises in a situation when all alternative solutions or courses of ac-

tion are undesirable because of their negative moral consequences.
Ethical or immoral business practices – form of expression of the system of values, atti-

tudes, beliefs and behaviors taken by the organizational culture. Thus, the ethical problems are 
organizational rather than personal.

Manager brings to the work the personal traits and mannerisms. Individual needs, the 
family, religion – all these factors shape the manager’s value system. In making ethically cor-
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rect decisions manager focuses primarily on the personal characteristics of the individual, such 
as your ego, self-confidence, and strong sense of independence.

According to the problem of social responsibility, on the one hand, the concept of re-
sponsibility to the community as the concept of ethics is simple: it means that the company 
needs to distinguish well from bad, and to act in accordance with the accepted moral norms 
in society. The formal definition of social responsibility implies the duty of the organization's 
management to make decisions and take actions that increase the level of well-being and meet 
the interests of both society and the company itself.

The ethical principles and socially responsible activities in no way prejudice the organi-
zations. On the contrary, managers and their companies can contribute to the betterment of so-
ciety and at the same time achieve greater economic indicators.

УДК 622.012.2 I. Lozinskiy 

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION  
OF OPERATING AND CLOSING MINES ASSOCIATIONS

Mature market is characterized by intense mergers of enterprises. The global corporate 
governance experience shows that structural reforms are an integral part of large industrial 
companies’ development. Mergers and acquisitions are an important component of their de-
velopment success as well. The main purpose of mergers and acquisitions is to obtain a syner-
gistic effect, which represents benefit from collaboration of enterprises being merged.

Stages of integration processes development in the mining industry are quite different 
from the evolution of other enterprises integration. In assessing the expediency of closing mine 
merger with profitably operating coal producer one should take into account that there are two 
types of works to be done when mine liquidation. Among determined earlier job package first 
package shapes consolidated revenue of shutdown project while second one forms items of ex-
pense. The expediency of closing mine merger with profitably operating coal producer is de-
termined by positive margin between consolidated revenue and items of expense of the mine 
being physically liquidated. The paper identifies factors that influence the effectiveness of en-
terprises merger, reveals condition criteria and their essence. Author proves that there are main 
advantages to be outlined in case of formation of several mines association: (1) reduction in 
the proportion of administrative staff (in particular, reducing the number of employees of such 
support services as finance and planning department,  factory accounting sector, work mea-
surement section, etc.), (2) economies of scale, (3) market-share gain. 

УДК 339.9 E. Lymonova

ECONOMIC TRANSFORMATION OF TNCS IN A GLOBALIZING WORLD 
ECONOMY

The paper investigates qualitative and quantitative aspects of globalization, identifies 
key driving forces and dominant causes of globalization. 

Among qualitatively new aspects of globalization the following ones can be mentioned: 
breadth of changes, increasing political component of globalization processes, increasing role 
of financial capital in the modern economy, social and organizational changes, changes in the 
organization of production process associated with the activities of TNCs in different coun-
tries.

Quantitative aspects of globalization manifest themselves in the increased number of 
mechanisms for cross-border interactions: from the traditional trade flows and flows of foreign 
investment (direct and portfolio) and related income to various forms of joint ventures; in the 
increasing extensiveness of globalization processes or geographical/spatial spread$ in the in-
creasing intensity of cross-border flows.
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The main causes of globalization, according to the author, are driving forces that meet 
two criteria: they are supposed to favor development of productive forces and be irreversible. 
Sticking to this approach, we can identify the following dominant reasons of globalization: 
technological innovation in ICT along with advances in transportation and innovations in the 
field of organization and management.

The paper also contains the analysis of different approaches in conceptualization of glo-
balization and description of TNCs’ development stages which allowed to reveal the contra-
dictions of casual relationship between TNCs and globalization processes.

Due to the fact that the current process of transnationalization has acquired many new 
features and impacts significantly the content and forms of international economic relations, 
the prospects for further research includes analysis of the impact of TNCs on the national 
economy.

УДК 339.9 O. Manziuk 

THE NEGATIVE EFFECTS OF OFFSHORE AREAS AND WAYS TO OVERCOME 
THEM IN UKRAINE

At present, the world economy is characterized by a high level of globalization. An in-
tegral part of the global economy is offshore jurisdictions that allow free access to the inter-
national market. The economic crisis has only exacerbated the problems of optimization and 
increased taxes using offshore. However, the use of offshore jurisdictions, which aims to crim-
inal activities, threatens the entire global economy. Also offshore problem and affected the 
economy of Ukraine.

Especially now the problem of shadow offshore operations become very significant im-
portance in Ukraine due to the fact that there no irretrievably export of capital not only busi-
ness, but also power. So, plan activities for the legalization of offshore operations must be in-
dependent by the economic development of Ukraine.

Currently, Ukraine ranked 16th in the world in the shadow of the capital. The reason 
behind this problem arose is poor quality environment for doing business. A small economy 
productive opportunity to attract investment, disbelief in the power, unstable macroeconomic 
situation, poor financial market development generate an uncomfortable environment for in-
vestment attraction. As result, investors placed their money in a more favorable business en-
vironment. The situation in Ukraine, confirms that there is a need to search for organizational 
and legal mechanism of AML obtained by criminal means.

Thus, examining the main features of the offshore areas, we formulate ways to overcome 
the negative effects of offshore zones. The issue of offshore areas to be addressed on a global 
scale by combining other countries , international organizations , to establish a common legal 
framework and harmonization of the tax system and the system of penalties to reduce the out-
flow of capital from the state.

УДК 338.47./.48 N. Mukhina,  O. Pochechun,  A. Kamushkov

STRUCTURAL MODELING OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM  
OF THE TRANSPORT ENTERPRISES SERVING THE CONSUMERS  

OF TOURIST SERVICES
The development of tourism in today`s Ukraine is closely linked with the development of 

transport infrastructure in the country, and thus the sustainable development of transport ser-
vice enterprises for consumers of tourism services is getting actual. The successful operation 
of an enterprise, its financial stability and competitiveness depend on the efficiency of the for-
mation of its economic security with its system. The creation of such a security system is a pro-
cess of ongoing financial and economic strengthening and adaptation to the changing econom-
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ic environment. It`s designed to help to choose an optimal strategy for further development of 
enterprise in the market conditions.

Existing approaches to solving the problem of evaluating the effectiveness of strategies 
and modeling the formation of economic security and its system are characterized by a vari-
ety of scientific views of the authors, and their content characteristics tend to vary according 
to the perceptions of the researcher about the nature of the phenomenon. Despite the ample 
ground of most of them, there is non-adaptation to the purposes and objectives of management 
of financial stability and competitiveness of enterprises under conditions of risk diversification 
through adequacy of its specific properties and research methodology. And it can be also found 
insufficient focus on industry specific features in each case of an approach.

The purpose of this publication is to develop the concept of formation of economic se-
curity enterprise transport service consumers of tourism services based on structural model-
ing. There is given the determination of tourist product and the role of transport enterprises in 
forming of this product is determined. Thus, there is showed the influence of transport enter-
prises on tourist flows which are the base factors for forming the tourist product. 

УДК 658.5 V. Pavlova, S. Kholod, O. Kuzmenko

IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT POSITION ON THE MARKET
Subjects’ behavior is strictly defined by competitive influence: a subject holds only the 

segment that he has won in the competitive fight, strengthening his competitive position. Ow-
ing to that, the issues of improving strategic resources management, which are associated with 
the peculiarities of the machine-building enterprises development, are still unsettled.

The article considers methodological approaches to the competitive position of the en-
terprise using SPASE-method and the method of SWOT-analysis by applying the results of its 
resource potential.

Competitive position of machine-building enterprises, calculated on an assessment of 
their resource potential by different methods, allows achieving competitive advantage through 
its key strengths, identifying weaknesses, defining strategic alternatives, selecting strategies, 
and improving the areas of strategic potential management.

УДК 621:658.8 Y. Petrunya, S. Yaremenko

MARKETING COMMUNICATIONS ACTIVITIES ENGINEERING ENTERPRISE
In this article the model of communication relationship engineering enterprise based pro-

duction planning and communication messages, its implementation and use, including «infor-
mal agents» that takes into account market trends in terms of planning and implementation 
of marketing communication activities engineering enterprise and increased role of informal 
agents’ enterprise communication processes and their impact on consumers.

The methodical approach to determine the updating of marketing communication activ-
ities engineering enterprise, the use of which allows the company to determine the market-
ing communication activities, which allow to evaluate the effectiveness of communication 
lines and to establish an effective system for the development and implementation of mar-
keting communication of the company as a whole. Methodical approach is the basis of im-
provement of management of marketing communication activities engineering enterprise that 
involves four stages: preparation, planning must factor determining priority areas of com-
munication, implementation (definition of marketing communication activity coefficient) and 
evaluation (assessment of effectiveness). This mechanism will allow time to adjust market-
ing communication system and a more efficient use of marketing potential engineering enter-
prise as a whole.
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УДК 658.5 V. Pikalov

MANAGEMENT FEATURE BY KNOWLEDGE WORKERS  
OF MANAGEMENT SUBJECTS

Growth of value of organizational knowledge which grew now into the major form of 
capital of management subjects requires the increase of knowledge, abilities and skills of sep-
arate workers and their ability to create new knowledge. Growing ability of knowledge work-
ers, generating new knowledge and transforming the last in organizational knowledge, man-
agement subjects reduce the level of vagueness and risk of the activity, promoting the levels 
of innovation and work to the same. 

However a management has the features the knowledge workers. These workers differ 
from other the level of education, preparation and skills, and also by a capacity for teaching 
and self-development.  The inherent to them high level of abilities and skills forms the special 
individualistic nature which creates serious problems for a management.   

It is shown in the real work, that management success in a management knowledge 
works consists in establishment of the special relations, adjusting high level of dialog, respect, 
and also achievement of balance in systematic support, guardianship and freedom of work. A 
management must provide for such workers possibility of systematic perfection of skills on 
acquisition, creation, organization of knowledge and use last in current and perspective inter-
ests of management subject. 

УДК 65.011.3 I. Posokhov

INVESTIGATION OF METHODS FOR RISK ASSESSMENT OF CORPORATIONS 
Sustainable development of the national economy is not possible without effective con-

trol by domestic corporations, construction and use of an effective system of risk management 
in corporations, which requires accurate assessment of their current risk and develops classi-
fication methods for its assessment. This will improve as risk management methodology and 
practice of risk management of domestic corporations.

The effectiveness of risk management is determined by the method used assessment 
methods and risk management. Risk assessment is to determine the degree of risk. The vari-
eties of methods of analysis and risk assessment are divided into quantitative and qualitative. 
Qualitative assessment is usually based on expert valuation models that use scale scores and 
as a basis for measurement.

Research methods for risk assessment and classification, the author developed technolo-
gy expert risk assessments and classification methods for risk assessment given the opportuni-
ty to improve the process of risk assessment corporation.

For a successful business, a combination of classical methods of analysis and manage-
ment of mathematical and statistical methods and using modern programming are necessary. 
This combination makes it possible to assess the economic and financial risks of the corpo-
ration as efficiently as possible, with the ability to use evaluation results to improve business 
practices to make important business decisions.

The results of this study make it possible to increase the effectiveness of risk manage-
ment corporations through a qualitative evaluation.

УДК 330.341.1 N. Rogoza

SYSTEM APPROACHES TO STRATEGIC DECISIONS FORMING  
OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

The necessity of the elaboration of the approaches to forming and regulating the pecu-
liarities of the national economy development gains the considerable actuality when global-
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ization processes facilitate world economy division and laying up of the technological mode 
of underdeveloped states at the certain stages of the technological progress in the sake of more 
developed economies. 

The peculiarities of these approaches are essential for the formation of the domestic pat-
tern of the national economy socio-economic development system, first of all, while forming 
the domestic market innovation patterns in case of the unsolved problem of financing.

The economy development pattern based on the self-organization of the domestic market 
combined with active state intervention in the management and regulation of these process-
es is considered to be the most efficient. Domestic market development pattern taking into ac-
count system-forming economy industry as the basic one and designing the pattern of support-
ing economy industries on the basis of the introduction of the projects for the manufacturing 
products of the basic industry is suggested.

This pattern is implemented through the regulation of the basic industry development 
due to its appropriate investing. As a result the other supporting industries are developing due 
to the relevant orders for the product manufacturing to meet the needs of the basic one. 

Such solution corresponds to the tasks of the transfer pattern elaboration via balance set-
ting between the state intervention and market management methods. These peculiarities de-
termine the choice of the methodological techniques for the research of such domestic market 
development pattern. 

Mathematical modeling based on particular procedures was suggested as the main ap-
proach to their research. It helps to present the managerial problem set on the identification of 
the decision-making forming rules under the particular operating conditions. 

УДК 336.743 V. Tatarinov, K. Vorobiova 

THE ECONOMIC NATURE AND CLASSIFICATION OF CURRENCY RISK  
AS A CONTROL OBJECT

The complexity of economic processes are taking place in the currency markets, cause a 
large variety of foreign exchange risk, and therefore requires professional management of their 
systematization and classification. 

Actuality of this article by the need to clarify the classification of foreign exchange risk, 
which in the economic literature is ambiguous, in order to develop common rules for its pre-
vention, identification, assessment and control.

The classification of foreign exchange risk is a complete system of grading for specific 
groups formed on the basis of such characteristics, criteria and indicators which allow for fur-
ther research to make certain decisions and draw conclusions for the intended purpose.

Due to the classification formed real prerequisites for the effective application of appro-
priate methods and techniques to manage currency risk. It should be borne in mind that each 
type of currency risk corresponds to a specific group of factors have caused him and meets a 
certain method of control. Reasoned scientific classification of exchange rate risk allows us to 
establish the place of each species in its general system of currency risks in terms of their ori-
gin, manifestations, relationships and interactions. 

Both the scientific and practical point of view is important to research foreign exchange 
risk in a variety of types and forms of expression. At the same time, to prevent and reduce 
the special importances are the three types of risk: transaction, translation and economic risk.   

УДК 339.7 O. Shtanko

TRANSFORMATION PROCESSES ON THE STOCK MARKETS UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Stock market development must provide financial and economical stability of the coun-
try on the basis of effective use of real investment flows, creating the conditions to optimize 
the main components of the whole national economical complex.
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Influence of the dynamic approaches on interprocess  of internationalization  and trans-
nationalisation  of the world economy, and also transformations of the stock markets , it  is  
particularly  shown, that on the level of transformation of the world stock markets  and mech-
anism of motion   securities, forming global network of stock markets  and also global mech-
anism of motion  securities and the regional mechanisms of motion securities, adds  meaning-
ful content to processes of economical  globalization  and  regionalization.

In the modern world there is increased competition, which not only led to the exchanges 
of the active attempts considerably to promote efficiency of functioning, increase the volume 
of operations, sharply cutting down expenses, but also integrates with each other, in a fight for 
further domination on the all   world markets.

Modern financial markets must be multifunctional (universal) to compete on nation-
al and international levels, must work with new  and the traditional instruments of trading  in 
money-capital,  credit resources , securities, derivates, which  provide  maximal  access of 
both investors and recipients of capitals (various industrial companies, corporations, credit-fi-
nancial establishments, other subjects) to all world market segments.  By all means, all partic-
ipants of operations, particularly the systems of electronic tenders, payments, value of which 
grows with time, provided by necessary market information.

УДК 657.21 О. Tsiganok 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION  
OF THE PROPERTIES OF LABOR COSTS

The problem of objective measurement of labor costs was solved by developing a meth-
odology for assessing the quality of the labor cost of production of goods and services in the 
workplace.

The technique of obtaining the reduced probability of each factor is labor costs. It is that 
the multiplication the possibility by weight, for example, a negative factor labor costs, equiv-
alent to multiplying the weight reduced by the possibility of reduced the same factor, which is 
equal to one hundred percent. This relation can be easier and faster to find the weight reduced 
negative or positive factor labor costs.

Measurement of properties labor costs allows more accurately measure the wages, pro-
ductivity, labor costs and other factors. Costs of properties and factors of labor costs are trans-
ferred to the goods and services produced in the course of business. The interaction of subjec-
tive and objective properties reduced labor costs in the workplace is the creation of goods and 
services that are in demand or not in demand. Evaluation of labor costs is based on the simul-
taneous account of costs and benefits of economic activity.

The problem of estimation of labor costs is solved by installing the workplace all the 
properties that characterize the labor costs and the expression of a single number as a measure 
of labor costs. The value of this parameter will be the main underlying reason accrual of wag-
es to one or a group of employees.

Properties labor costs because of their number and for the convenience of the following 
calculations in the work was divided into eight groups: organizational, sensory organs, physi-
ological, technical, chemical, biological, climatic, sanitary and hygienic.

УДК 338.432(477) M. Vakulich 

RESEARCH OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE AGROINDUSTRIAL 
SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY

The characteristic feature of contemporary world development countries are mainstream-
ing integration processes in the world and Europe in particular. Among the existing vectors 
of development integration course provides the country a place in the system of international 
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business relations. Ukraine investment integration with the European Union is moving to stan-
dards of civilized, socially oriented market business. 

A number of issues related to the assessment of the status of the agroindustrial complex 
of Ukraine's economy and its prospects in the context of cooperation with the Member States 
of the European Union remain: in the scientific literature we find diverse points of view on the 
specific contents of the information base of such research. There is a need for further practical 
researches in this direction. 

The purpose of this study is to assess the status of the investment climate of the agroin-
dustrial complex of Ukraine's economy in terms of integration into the European Community. 

УДК 336.7:004 V. Varenik 

THE CLASSIFICATION OF MONETARY FLOWS IN THE ECONOMY  
OF UKRAINE

To ensure the efficiency of cash management should be structured monetary flows. 
Structuring monetary flows are the formation of an ordered set of monetary flows in accor-
dance with the criteria (or criteria groups) and the definition of their basic functional organi-
zational features.

Structuring allows the leveling effect of the characteristics of individual monetary flow 
management process through the formation of a control object on the basis of the target sample 
monetary flows, as well as simplifying and reducing the volume of information base of finan-
cial decision- making through the use of result indicators ( both general and partial). Therefore, 
for the quality of monetary flow in the economy and management decisions, it is necessary to 
highlight the main features of the classification of monetary flows.

For a comprehensive decision to the classification of monetary flows provide additional 
classification features to group the monetary flows in the economy: 1) the subject; 2) the eco-
nomic activity; 3) the segment; 4) the management level; 5) the scale; 6) channels of mone-
tary flow.

                                                            

УДК 338.48:658 O. Votchenikova

 INNOVATIVE MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF TOURIST INDUSTRY
The market of tourist services viewed as a network of business tourism industry, which 

belongs to different industries: hospitality, restaurant management, transport, communications 
and others. These companies work closely and create a sustainable system.

Partnership approach is consistent with the specific functioning of the tourism industry 
and is an effective basis for innovative component embodied in the formation of inter-organi-
zational management.

Factors of influence on the process of management system of enterprises tourism in-
dustry are resulting from the structuring of environmental systems integrator of enterprise 
management business tourism industry. Management system of enterprises tourism indus-
try (SM) – is holistic education, which is the unity of regularly arranged elements that are 
interconnected.

Proposed impacts to the environment in the process of system management tools are an 
effective innovation business travel industry, focused on the concept of inter-organizational 
partnerships.

In the future planned developments regarding diagnosis and identification of risks in the 
process of management system of enterprises tourism industry based on the orientation of the 
conceptual framework partnership approach.
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УДК 338.48:658.8 G. Zayachkovska 

THE MODERN CONCEPT OF MARKETING OF INTERNATIONAL TOURISM 
SERVICES: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

The tendencies of marketing of Ukrainian enterprises in the global tourism market, 
namely the practical use of traditional and pragmatic approaches to marketing, transfer theory 
of general marketing in tourism and its applications, identifying the features of tourism mar-
keting and their development are determined. View of the above, found starting points for the 
development of the modern concept of marketing of international tourism services.

Proved that it is necessary to take into account the following aspects: tourism more than 
any other sector of the economy is subject to the influence of non-economic factors, marketing 
of international tourism services covers traditional marketing at the micro-level and marketing 
at the macro-level , the specific nature of tourism services and their production , marketing of 
international tourism services related with international marketing , cultural dimensions play 
an increasingly important role in marketing of international tourism services.

Established, that the marketing activities of tourism enterprises is a systemic phenom-
enon, that is based on the use of the theory and practice of different types of marketing. The 
formation of the modern concept of marketing of international tourism services influences the 
basic theoretical disciplines, which is its methodological basis: marketing, services marketing, 
international marketing, intercultural marketing, tourism marketing, which by means of their 
tools support the implementation of its tasks. Marketing of international tourism services is 
subconcept of marketing, therefore its trends influencing the formation of his theory. Features 
of services play an important role in the development of the marketing of enterprises. Inter-
national marketing directs the activities of tourism enterprises on the foreign markets. Global 
standardization of tourist offer led to increasing importance of cross-cultural marketing. 

     

УДК 621.001.76 A. Zhukova

THESAURUS OF INNOVATIVE POTENTIAL  
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

The innovative potential is one of categories that determine the efficiency of machine-
building enterprise’s activities.

The review of modern literature in economics testifies of the lack of unified approach to 
the concept of innovative potential and its components. In this connection, actual the matter of 
clarification of the thesaurus of innovative potential is topical, as it allows to generalize infor-
mation to determine the aggregate of all information about the investigated concept.

The generalization of viewpoints about innovative potential components allowed to dis-
tinguish the author’s ideas of innovative potential and its components. According to the re-
source-oriented approach we made up the morphological map of innovative potential concept 
analyses. It allowed to systematize existing approaches and to distinguish the following basic 
components: productive, financial, personnel, marketing (market), information, scientific and 
administrative.
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O. Kuyanova – Lecturer of Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk.
E. Lymonova – Senior Lecturer of Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР (РОСІЯ)

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
 «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» (УКРАЇНА)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

ЖЕШУВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (УКРАЇНА)

ЧЕТВЕРТИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОНГРЕС 
«СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ЦИКЛИ ТА КРИЗИ»

Дніпропетровськ, 21–24 травня 2014 р.

Шановні науковці!

Основна тема дискусії Конгресу – «Економічна наука та господарська практи-
ка: діалектика взаємодії». Її обговоренню буде присвячено пленарні засідання, на яких 
з основними доповідями виступатимуть керівники національних економічних інститутів і 
провідні економісти світу.

У рамках Конгресу будуть працювати дискусійні панелі, присвячені ювілейним да-
там від дня народження лауреатів Нобелівської премії з економіки та інших відомих 
учених-економістів, зокрема:

Дискусійна панель 1. «Теорія людського капіталу: сучасні можливості вико-
ристання» (до 70-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки 
Д.Д. Хекмана);

Дискусійна панель 2. «Теорія фінансової економіки: адаптація та розвиток» (до 
80-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки У.Ф. Шарпа);

Дискусійна панель 3. «Нова генерація нобелівських ідей» (за підсумками Третьої 
Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади з економіки);

Дискусійна панель 4. «Теорії економічного зростання» (до 90-річчя від дня наро-
дження Р.М. Солоу);

Дискусійна панель 5. «Теорія прийняття економічних і політичних рішень» (до 
95-річчя від дня народження Дж.М. Б’юкенена).

З урахуванням змісту матеріалів, які  надійдуть від учасників, організаційний комітет 
планує сформувати тематику інших дискусійних панелей.

У Конгресі візьмуть участь лауреати Нобелівської премії, директори інститутів еко-
номіки національних академій наук України, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, 
Румунії, Польщі, провідні вчені та фахівці з інших країн.

У рамках Конгресу відбудеться Урочиста церемонія розміщення пам’ятних медалей 
ряду Нобелівських лауреатів на скульптурній композиції «Планета Альфреда Нобеля» та 
нагородження переможців Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади з економіки.  

Робочі мови Конгресу – українська, російська, англійська.



ПРОГРАМА КОНГРЕСУ ПЕРЕДБАЧАЄ:

  21 травня 2014 р.  Заїзд учасників
      Культурна програма
  22 травня 2014 р.  Відкриття Конгресу
      Пленарні засідання
      Культурна програма
  23 травня 2014 р.  Панельні засідання
      Заключне пленарне засідання
      Культурна програма
  24 травня 2014 р.  Від’їзд учасників

Отримати детальну інформацію про Конгрес та зареєструватися для участі
Ви можете на веб-сторінці http://congress2014.duep.edu
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