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Визначення джерел інвестування, створення привабливих умов для вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів є одними з основних факторів прискорення темпів розвитку будівництва 
об’єктів виробничого призначення в сільській місцевості, розбудови соціально-культурної 
сфери села та поліпшення житлових умов сільських мешканців. Особливістю будівельної 
діяльності в сільській місцевості є висока ступінь залежності темпів її розвитку від 
інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств, інших сільських господарюючих 
суб’єктів, інвесторів, а також стратегії держави щодо підтримки агропромислового комплексу 
України в цілому та окремих його галузей.  

Окремі питання залучення інвестицій до розвитку сільської місцевості мали 
відображення в дослідженнях багатьох науковців. Такі вчені як Агрес О., Кирилейза В., 
Михайлов А.М., Стоянець Н.В., Олійник О.В., Калашнікова Т.В., Утенкова К.О. звертали увагу 
на забезпечення фінансової підтримки та інвестування у відтворення основних засобів 
сільськогосподарських підприємств [1-4]. Горкавий В. К. та Карповець О. М. наголосили також 
на необхідності розвитку соціальної сфери села [5]. Проте в роботах як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів недостатньо уваги приділяється питанням створення умов для розвитку 
будівельної діяльності об’єктів виробничого, соціально-культурного, житлового призначення 
на селі, як одного з основних напрямків впровадження в сільській місцевості сучасних 
технологій економічного та екологічного виробництва, комфортного життя мешканців тощо. У 
зв’язку з вказаним, з метою прискорення темпів розвитку будівництва об’єктів виробничого, 
соціально-культурного, житлового характеру на селі вагомим є дослідження теоретичних 
аспектів інвестиційної діяльності щодо розвитку промислового та цивільного будівництва в 
сільській місцевості. 

Сучасні ринкові відносини висувають певні вимоги до розвитку будівництва будівель і 
споруд промислового та цивільного призначення в сільській місцевості. До них відносяться:  

 зменшення строків будівництва 
 здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт 
 застосування нових надійних будівельних матеріалів з тривалим строком експлуатації 
 застосування новітніх технологій та наукових підходів до будівництва.  
Реалізація таких завдань вимагає забезпечення відповідного інвестування. Ефективність 

останнього залежить від інвестицій на кожній стадії здійснення процесу будівництва. 
Інвестиційна діяльність – є одним з вирішальних чинників, від якого залежить розвиток 

будівництва в виробничій і соціально-культурній сфері в сільській місцевості. Складність 
інвестиційної діяльності пов’язана з тим, що будівництво об'єктів промислового та цивільного 
призначення в сільській місцевості здійснюється протягом тривалого періоду. Необхідність 
інвестицій тісно взаємопов’язана з способом виконання будівельно-монтажних та інших робіт, 
рівнем використання сучасних будівельних технологій і матеріалів, які в кінцевому рахунку 
суттєво впливають на вартість об'єкта будівництва. Останнє визначається тим, що будівництво 
на селі може затягуватись на тривалий час, а витрати формуються по періодах у фактичних 
цінах. Одночасно, вибір методу будівництва об'єктів впливає на його строки і, відповідно, на 
схеми і строки інвестування будівництва в сільській місцевості. 

Несприятливий інвестиційний клімат в сільській місцевості пов’язаний, як з загальними 
кризисними явищами в економіці країни, так і з скрутним становищем аграрної сфери, яка є 
основним джерелом доходів значної частини сільських господарюючих суб’єктів. У зв’язку з 
цим, основними причинами зниження інвестиційної активності щодо будівництва об’єктів 
виробничого призначення на селі вважаються наступні: 
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 великий податковий тиск на виробників продукції та відсутність або слабкий вплив 
пільг для інвестицій в будівництво об’єктів виробничого призначення на селі; 

 низька рентабельність та великий строк окупності інвестицій в сільське господарство 
в порівнянні з діяльністю на фінансових ринках, операціями з цінними паперами, 
нерухомістю, банківськими операціями; 

 нестабільність правових основ інвестиційної діяльності. 
Відмітимо, що на вирішення проблем розвитку будівництва об’єктів виробничого 

призначення на селі направлений проект Державного агентства з інвестицій та управління 
національними проектами України «Агроперспектива», в рамках якого реалізуються програми: 
«Зерно України» - програма розвитку ефективного зерновиробництва; «Відроджене 
скотарство» - програма націлена на збільшення обсягів виробництва продукції скотарства, а 
також на покращення рівня зооветеринарного обслуговування галузі; «Зелені ринки» - 
програма направлена на створення мережі оптових продовольчих ринків в регіональному 
масштабі. Проте, як показали статистичні дані за 2010-2012 роки, такі програми потребують 
подальшого вдосконалення та розширення меж, з метою підвищення їх привабливості для 
інвесторів, сільських господарюючих суб’єктів тощо. 

Причинами низьких темпів інвестування розвитку цивільного будівництва в сільській 
місцевості є: 

 низький рівень доходів сільських мешканців, що працюють в галузі сільського 
господарства; 

 низька ліквідність об’єктів соціально-культурного та житлового призначення в 
переважній частині сільських територій; 

 відсутність власних засобів у сільських господарюючих суб’єктів на інвестування 
проектів будівництва об’єктів цивільного призначення на селі та інше. 

Вказані фактори поряд з високими процентними ставками по кредитуванню будівництва 
на селі, недосконалістю державних та регіональних програм підтримки розвитку сільських 
територій, а також загальний несприятливий інвестиційний клімат в державі сформували 
комплекс перепон які негативно впливають на розвиток будівництва об’єктів промислового та 
цивільного призначення в сільській місцевості країни. 

Управління інвестиційною діяльністю в сфері будівництва в сільській місцевості 
повинно бути направлене на організацію фінансово-грошових потоків для забезпечення 
ефективного процесу будівництва на основі використання сучасних будівельних технологій і 
матеріалів за умови дотримання строків реалізації проектів та дотримання якості виконання 
робіт та якості продукту – будівель і споруд промислового та цивільного призначення.  

Враховуючи тенденції розвитку інвестиційної діяльності в галузі будівництва об’єктів 
промислового та цивільного призначення в сільській місцевості запропоновано організаційно-
економічний механізм інвестування – рисунок 1. 

Даний механізм передбачає залучення до процесів управління інвестиційною діяльністю 
всіх рівнів –макрорівня (держава), мезорівня (обласні, місцеві органи управління, галузеві 
органи управління), мікрорівня (сільські господарюючі суб’єкти). Для цього необхідним є 
розроблення стратегії, планів розвитку інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів з 
будівництва об’єктів промислового та цивільного призначення в сільській місцевості. 

Дослідження питання джерел інвестування розвитку будівництва об’єктів промислового 
та цивільного призначення в сільській місцевості виявило зростання ваги інвестицій 
приватного підприємництва на селі, ролі іпотечного кредитування.  

Ще одним напрямком залучення інвестиційних ресурсів є надання державних 
інвестиційних кредитів на розвиток АПК, переробної промисловості АПК, що сприятиме 
зведенню об’єктів виробничого призначення в сільській місцевості, будівництву нової та 
реконструкції існуючої інженерно-технічної інфраструктури на селі та створенню умов для 
працівників підприємств шляхом розвитку соціально-культурної та житлової сфери. 

Узагальнюючи вищевикладене відмітимо, що інвестиційна діяльність є однією з вагомих 
складових стабільного розвитку будівництва об’єктів промислового та цивільного призначення 
в сільській місцевості, а отже існує об’єктивна потреба у визначенні механізмів залучення та 
ефективного використання таких інвестицій.  
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм інвестування розвитку будівництва об’єктів 
промислового та цивільного призначення в сільській місцевості 

 
Впровадження запропонованого організаційно-економічного механізму інвестування 

розвитку будівництва об’єктів промислового та цивільного призначення в сільській місцевості 
є кроком до прискорення темпів реалізації проектів з зведення об’єктів виробничого, 
соціально-культурного та житлового призначення на селі, та, відповідно, підвищення 
екологічності, економічності виробничих процесів, зростання рівня якості життя мешканців 
сільських територій. 
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ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ 
інвестиційної діяльності щодо будівництва об’єктів промислового та цивільного 

будівництва в сільській місцевості (БвСМ) 
Законодавчо-нормативна база, направлена на: 

- формування сприятливого інвестиційного клімату в державі 
- сприяння розвитку сільських територій 
- підтримку агропромислового комплексу 
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Налоговая политика, осуществляемая на Украине носит ярко выраженный фискальный 

характер и характеризуется стремлением решить проблему наполнения бюджета прежде всего 
за счет усиления налогового бремени. По доле в ВВП налоговых сборов украинская налоговая 
система сходна с налоговыми системами развитых европейский стран. Источники налоговой 
проблемы лежат в том, что хотя хозяйство и население в Украине европейского типа, однако 
доходы на душу населения несравнимо низкие. Поэтому действующая налоговая система в 
существующих кризисных экономических условиях, при слабо развитой налоговой базе 
оказывается недостаточно эффективной и оказывает угнетающее воздействие на 
предпринимательскую инициативу.  

Реальный налоговый пресс в Украине более тяжелый, чем в развитых странах. Однако 
это даже не потому, что большая, чем в развитых странах, часть ВВП перераспределяется через 
налоговую систему, а потому что в Украине гораздо меньший размер самого ВВП. Высокий 
реальный уровень налогообложения неизбежно вызывает у предпринимателей стремление 
переложить тяжесть налогового бремени на конечного потребителя, включив всю сумму 
налогов в цену товара. В результате цена производителя нередко превышает ту, которую готов 
заплатить за его продукцию покупатель. Снижение же продажной цены может привести 
производителя к банкротству.  

Результат такой налоговой политики — падение производства, полное отсутствие 
интереса предпринимателей не только к расширению производства, но и вообще к тому, чтобы 
им заниматься, совершенно неоправданный перелив капитала в сферу посредничества и 
торговли. Опыт стран, имеющих многовековую налоговую историю, говорит, что налогами 
может изыматься не более 40% доходов налогоплательщика. У нас же, как показывают 
расчеты, при честной уплате всех установленных законом налогов и требований к их уплате, 
теряется всякий смысл предпринимательской деятельности. 

Альтернативой для предприятий в этой ситуации является уклонение от налогов и уход в 
тень. Укрывательство доходов от налогов в нашей стране приобрело характер национальной 
катастрофы. Только по официальным данным размер теневого сектора украинской экономики 
составляет около 50%, а по данным независимых экспертов от налогообложения укрывается 
60-70% доходов [1]. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vldau_2013_20_32.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2013_3_12.pdf
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К основным проблемам в области мобилизации доходов в бюджетную систему 
государства следует также отнести несовершенство и частые изменения законодательной базы. 
Следует заметить также, что законодательство, касающееся налогов на прибыль и НДС, за 
последние несколько лет претерпевало довольно сильные изменения, вследствие чего часто 
возникают разночтения законов: и налогоплательщики и налоговые органы трактуют законы в 
свою пользу. 

Сложившаяся к настоящему моменту в Украине налоговая система создавалась в 
условиях отсутствия необходимого опыта, четко разработанной налоговой политики в 
условиях нестабильной экономики и недостаточной подготовленности налоговой 
администрации. Поэтому объективной закономерностью явилось то, что действующая 
налоговая система характеризуется рядом существенных недостатков и не может 
удовлетворить ни плательщиков, ни налоговые органы. К таким недостаткам следует отнести: 

1. Фискальный подход к налогообложению. При решении вопроса о налогах на первый 
план выступает доходность бюджета, тогда как регулирующей роли налогов не придается 
существенного значения. 

2. Большое количество разнообразных налогов, сборов, отчислений, взносов, 
осложняющее налогообложение. 

3. Нестабильность налоговых законов, частые изменения порядка расчетов, особенно по 
налогу на прибыль и НДС, недоработки, противоречивость отдельных статей налоговых 
законов. Нередки случаи, когда закон имеет обратную силу.  

4. Отсутствие четкого разграничения налоговых полномочий центра и регионов, что 
приводит к серьезным разногласиям между ними. 

5. Многократность обложения одного и того же объекта в определенном законом 
периоде. 

6. Слабая информационная база в налоговой практике. 
Отмеченные недостатки привели к тому, что существующая сегодня в Украине налоговая 

система привела к неоправданному изыманию оборотных средств предприятий, 
возникновению дополнительной потребности в финансовых ресурсах и другим негативным 
последствиям для хозяйствующих субъектов. Значительные деформации и нестабильность 
имеют место в ставках налогообложения, в определении базы и периодов налогообложения. 
Большое количество налоговых льгот обусловило необоснованное перераспределение валового 
внутреннего продукта и создало для предприятий не одинаковые экономические условия. Как 
следствие, создание значительного неофициального сектора экономики, уклонение от уплаты 
налогов, задержка в погашении налоговых обязательств. 

Однако в нынешних условия бюджетная система остается единственным источником 
финансирования затрат социальной защиты населения и содержания социально-культурной 
сферы. Эти расходы осуществляются сейчас по минимальным нормативам предоставления 
социальных благ и услуг, поэтому сокращение доходов бюджета может привести к целому 
ряду нежеланных социальных последствий. Поэтому нельзя декларировать только 
необходимость снижения уровня налогообложения, так как в Украине он имеет свои 
объективные границы, обусловленные системой расходов бюджета. 

В течение последних нескольких лет в Украине наметилась устойчивая тенденция к 
незначительному росту валового национального продукта, общего улучшения экономической 
ситуации. В то же время это не привело к существенному улучшению качества жизни 
подавляющего большинства граждан Украины, преодолению негативных процессов в 
социально-экономическом и культурном развитии территориальных громад и регионов. 
Правительством Украины был выбран новый стратегический курс экономического развития, 
благодаря которому наша страна должна выйти в начале третьего тысячелетия на новый 
уровень развития. Это может быть обеспечено в первую очередь за счет расширения 
масштабов общественного производства.  

Затяжной экономический кризис в Украине, который длился с 1991 года по 2008 год, 
привел к значительной деформации всех воспроизводственных пропорций в стране, в том 
числе и региональных. Особо остро в этих условиях стала проблема недостаточной финансовой 
обеспеченности возобновления и расширения процессов общественного производства.  

Экономика представляет собой сложную систему рационального и эффективного исполь-
зования производственных ресурсов в целях удовлетворения растущих потребностей 
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населения. Это сфера постоянного возобновления хозяйственной деятельности людей по 
созданию материальных и духовных благ, обеспечивающих удовлетворениеразнообразных 
потребностей. С точки зрения воспроизводства экономика представляет собой 
последовательное воспроизводство общественного богатства по взаимосвязанной цепочке 
связей: «производство — распределение — обмен — потребление». Исходной и определяющей 
фазой этого движения является процесс производства.  

Источниками финансового обеспечения воспроизводственного процесса - финансовые 
ресурсы центральной власти, средства целевых и валютных фондов, бюджетные ресурсы 
органов местного самоуправления, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, свободные 
денежные средства населения, отечественные и зарубежные инвестиции и др. Результаты 
исследования убеждают в том, что в последние годы в Украине наметилась динамика роста 
ВВП, но при этом наблюдается довольно незначительный рост доходов и расходов 
государственного бюджета и бюджетов территориальных систем. 

При формировании доходной части бюджета основной целью было недопущение 
усиления фискального давления на реальный сектор экономики и создание условий для 
продолжения реформы при необходимости сохранения сбалансированности бюджета – 
обеспечении его реальности и содействие в структурных изменениях в национальной 
экономике. 

Основные изменения произошли в объеме номинального валового внутреннего продукта, 
индексе потребительских цен, фонде оплаты труда рабочих, служащих, военнослужащих, 
работников малых предприятий и агропромышленного комплекса, экспорте, импорте товаров и 
услуг. Вместе с тем, обеспечение увеличения доходов возможно лишь в комплексе с 
пересмотром налогового законодательства нашего государства. При планировании и 
увеличении объемов расходной части при наличии бюджетных ресурсов основной целью стали 
сохранение социальной направленности бюджета в соединении с его инвестиционной частью, а 
также проведение одновременно налоговой реформы и пенсионной реформы, повышения 
размера минимальной заработной платы, реформирования жилищно-коммунального 
комплекса. 

Проведенный нами мониторинг и диагностика состояния местных бюджетов Украины 
позволили выявить такие присущие им закономерности и особенности как: за последние пять-
шесть лет в Украине наблюдается снижение роли и значимости финансов органов местного 
самоуправления, что противоречит Европейской хартии местного самоуправления и мировым 
стандартам. Мы считаем, что главной задачей в сфере бюджетной политики с позиции 
финансовой стратегии экономического роста должна стать ее переориентация на 
экономические потребности. Подобный подход никакого противоречия с социальной 
политикой не имеет, а наоборот, реальность социальных гарантий может быть обеспечена 
только при условии ликвидации последствий экономического кризиса. Поэтому необходимо 
содействовать развитию экономики, что является намного более реальной социальной 
направленностью бюджета в целом.  

В условиях углубления экономических реформ важное значение приобретает 
необходимость поиска теоретических и практических путей, направленных на стабилизацию 
развития экономики Украины. Одним из основных направлений научных исследований в 
современных условиях является исследование механизма мобилизации доходов в бюджетную 
систему Украины и его связь с основными показателями развития экономики государства, 
поскольку на бюджетную систему оказывают существенное влияние политические, 
экономические, социальные процессы, происходящие в государстве, а также международные 
факторы. 

Мы считаем, что бюджет - значимый инструмент управления экономикой, обеспечения 
социально-экономического развития государства финансовыми, и прежде всего бюджетными 
ресурсами. Нами установлено, что именно методы мобилизации доходов в бюджетную систему 
и государственные фонды целевого назначения являются важным инструментов в рамках 
финансового механизма государства, обеспечивающим прирост ВВП на душу население, 
достаточное финансирование социальных программ, содействие развитию приоритетным 
отраслям экономики, повышение финансовой безопасности государства в рамках мирового и 
общеевропейского пространства.  

В связи с этим, считаем необходимым предложить концепцию создания эффективного 
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механизма мобилизации доходов в бюджетную систему государства. Неоднократно 
Президентом Украины и Правительством отмечалось, что для достижения экономического 
роста и стабилизации необходима реформа, направленная на обеспечение достаточной 
финансовой базы деятельности государственных органов власти и органов местного 
самоуправления.  

Требуют дополнительных источников финансирования реформы пенсионного 
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, содействия развитию науки и образования, 
повышения технического уровня предприятий угольной промышленности, что в последние 
месяцы подтвердило свою актуальность большими человеческими жертвами на шахте им. 
Засядько и т.д. 

Концептуальные основы экономического и социального развития Украины изложены в 
стратегии экономического и социального развития Украины «Европейский выбор». На основе 
данной Концепции разрабатывается Комплексная стратегическая программа развития 
экономики Украины на 10 лет. Эта Программа – формулирует направление, в котором 
необходимо двигаться для достижения высокого экономического и социального развития 
Украины. Приоритетным является создание такого механизма мобилизации доходов в 
бюджетную систему государства и государственные фонды целевого назначения, который 
позволил бы, с одной стороны, создать мощную финансовую базу для выполнения 
государством экономической, политической и социальной функции, а с другой стороны – стал 
бы стимулом для активизации воспроизводственных процессов на промышленных 
предприятиях, регионах и государстве в целом.  

Необходимо обратить внимание и на новые акценты макроэкономической политики, 
прямой ее зависимости от темпов и последствий экономического роста. Хроническая 
несбалансированность и низкая эффективность государственных финансов, которая 
наблюдается в условиях экономического роста – являются результатами недостатков 
бюджетной политики, фискальной направленности, не урегулирования Правительством и 
Парламентом вопросов наполнения доходной базы бюджетов, перераспределения ресурсов и 
приоритетов в финансировании расходов. Поэтому, на данном этапе одной из ключевых задач 
Правительства является переориентация бюджетного механизма, перестройка его в 
эффективный инструмент социально-экономической стратегии. 

Увеличение доходов бюджетной системы должно быть достигнуто путем проведения 
реформы налогового законодательства, которое предусматривает уменьшение налогового 
давления и расширение базы налогообложения, обеспечение детенизации экономики и 
легализации доходов юридических и физических лиц, что, на наш взгляд, является основными 
задачами бюджетной политики в сфере доходов. 

Таким образом, в качестве основных направлений совершенствования процесса 
мобилизации доходов в бюджетную систему государства следует выделить: 

 совершенствование системы контроля за соблюдением бюджетного законодательства,  
 внедрение новых механизмов обеспечения полной его прозрачности,  
 усиление контроля за формированием и эффективным использованием бюджетных 

средств,  
 построение бюджета на новой налоговой основе, реформирование налоговой системы 

путем принятия и введения в действие Налогового кодекса Украины (постепенное 
приведение размера минимального необлагаемого дохода в соответствие с размером 
прожиточного минимума, введение дополнительных налогов и т.д.), 

 развитие неналоговых методов мобилизации доходов в бюджетную систему 
государства и ГФЦН. 
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Проблемы социально-экономического развития страны решаются с помощью целевых 

комплексных программ, которые реализуются на государственном уровне. В них 
затрагиваются вопросы реформирования экономических основ отраслей, обеспечивающих 
достижение определенного уровня социально-экономического развития страны. Одной из 
основных задач, решаемых в целевых комплексных программах, является создание 
эффективных финансово-экономических механизмов управления средствами, выделяемыми 
для реализации конституционных прав граждан на здравоохранение, медицинскую помощь, 
страхование, а также создание условий для формирования здорового образа жизни . Указанные 
механизмы должны обеспечивать на государственном и региональном уровнях системную 
реализацию функций планирования и распределения ограниченных ресурсов, выделяемых на 
реализацию целевых комплексных программ, учета и контроля их получения и расходования, а 
также анализа эффективности их использования. 

Вопросам разработки механизмов управления экономическими системами посвящено 
большое количество работ отечественных и зарубежных ученых: А.И.Амоши, В.Н.Андриенко, 
Г.П.Башарина, И.А.Бланка, Р.Брейли, А.Д.Василика, В.М.Гееца, Н.Г.Данилочкиной, К.Друри, 
П.В.Егорова, В.Я.Зарубы, Ю.Г.Лысенко, С.Н.Кацуры, С.Майерса, А.И.Пушкаря, С.Я.Салыги, 
Т.Э.Унковской, Н.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремета, С.И.Юрия. Однако теоретические и 
методические исследования, касающиеся механизмов эффективного управления ресурсами, 
выделяемых для реализации целевых комплексных программ на государственном и 
региональном уровнях, а также вопросы их практического применения, освещены 
недостаточно. 

Анализ предпосылок разработки механизмов управления ограниченными ресурсами, 
выделенными на реализацию целевых комплексных программ, которые обеспечивают 
эффективное и прозрачное их использование является актуальной задачей. 

Рыночная экономика определяет специфические особенности государственного 
управления социально-экономическим развитием страны. Одной из наиболее значимых 
функций государственного управления является план. План рассматривается как возможная 
траектория развития экономики, определяемая стратегией достижения общей цели, влияющей 
на функционирование отдельных экономических объектов за счет принятия управленческих 
решений к отдельным её направлениям. Государственный план определяет основные 
показатели функционирования и развития сфер экономики, которые не являются прибыльными 
и привлекательными для частного капитала.  

В рыночной экономике государство определяет направления развития военно-
промышленного комплекса, выполнение мероприятий по охране окружающей среды и 
оздоровлению нации, механизмы решения социальных проблем, которые являются затратными 
и убыточными, но без решения которых обойтись нельзя. Непривлекательность таких 
направлений деятельности для субъектов рынка как научно-технический прогресс, 
формирование инвестиционно-инновационного курса, оптимизация структуры общественного 
воспроизводства определяет необходимость планомерного воздействия на экономику путем 
выработки и последующей реализации денежной, финансово-кредитной, научно-технической, 
налоговой политики. 

Система государственного планирования, как одна из функций управления, 
ориентирована на ускорение достижения стратегических целей. Для этого, как свидетельствует 
мировой опыт, планирование должно осуществляться на всех иерархических уровнях 
государственного управления.  

При переходе Украины к рыночным методам хозяйствования в рамках государственного 
планирования ставится задача смещения акцентов с микро- на макроуровень экономики, 
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особенно на определение общих тенденций развития и формирования стратегий роста, 
обеспечения более тесной связи региональных и общегосударственных стратегий, 
макроэкономической политики и краткосрочных планов. 

Государственное планирование основано на обосновании целей развития экономики и 
определения системы приоритетов с четким разделением функций и сфер влияния по 
иерархическим уровням управления. Государственное планирование включает в себя 
разработку долгосрочных прогнозов, а также государственных программ по определенным 
сферам экономической деятельности. 

Возможным инструментарием реализации государственного планирования является 
экономическое программирование, рассматриваемое как эффективное средство достижения 
долгосрочных прогнозов, а также централизованное управление решением отдельных задач. 
Экономическое программирование включает: выделение целей, приоритетных направлений, 
формирование целевых заданий, выражаемых в плановых показателях, определение 
потребности в ресурсах, разработку мероприятий для реализации поставленных целей и 
другие. Практически во всех странах с рыночной экономикой разработка государственных 
программ осуществляется с использованием экономического программирования, что 
определяет возможность его применения и в украинской действительности.  

Под государственной программой будем понимать документ, определяющий основные 
направления работы государственных органов в определенном направлении деятельности в 
установленный промежуток времени [1, 2]. 

Механизмы реализации государственных программ в разных странах не одинаковы. 
Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что государственными программами охвачены все 
важнейшие направления экономической деятельности развитых государств. Впервые 
государственные программы стали применяться во Франции, Японии, Нидерландах, 
Скандинавских странах, Южной Корее. Использование государственных программ получило 
развитие в Германии, Австрии, Испании, Финляндии и других странах. Использование 
отдельных видов экономического программирования в различных странах зависит от характера 
и масштабов задач, которые ставит государство в рамках своего развития [3, 4]. 

Одной из основных сфер, требующих государственного управления с помощью 
соответствующих программ, является социально-экономическая.  

К социально-экономической сфере деятельности государства относятся экономические 
объекты, процессы, виды экономической деятельности, непосредственно касающиеся образа 
жизни людей, потребления населением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворения 
конечных запросов человека, семьи, коллективов, групп общества в целом. На основании 
приведенного определения под государственной программой социального и экономического 
развития будем понимать адресный документ, в котором представлен комплекс 
взаимосвязанных с ресурсами, исполнителями и сроками осуществления мероприятий, которые 
относятся к социально-экономической сфере его деятельности.  

В настоящее время в Украине разработан организационно-экономический механизм, 
который регламентирует процесс создания и реализации программ социально-экономического 
развития.В основе этого организационно-экономического механизма используется анализ 
факторов развития украинского общества, которые выявляются и регулируются политикой 
государственной (национальной) безопасности, реализуемой через Совет национальной 
безопасности и обороны и Секретариат Президента. Указанные центры принятия решений в 
Украине инициируют разработку и реализацию социально-экономических программ развития 
различного уровня значимости, направленные на повышение жизненного уровня населения. 

Отличительной чертой социально-экономических программ, решаемых на 
государственном уровне, является важность решаемых с их помощью проблем для нации. 
Возможность на государственном уровне добиваться повышенного общественного внимания к 
их реализации позволяет направлять большое количество ресурсов на достижение 
формулируемых целей.Государственные (национальные) программы социально-
экономического развития разрабатывают министерства и ведомства Украины. 

При разработке Государственной программы социального и экономического развития 
Украины выделяются следующие этапы: 
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 анализ экспертами министерств и ведомств состояния экономики и прогноз 
ожидаемого выполнения Государственной программы и бюджета за предыдущий 
период (ежеквартально, с прогнозом до конца года); 

 моделирование министерствами и ведомствами макроэкономических показателей, 
расчеты возможного производства валового внутреннего продукта, его распределения 
и конечного использования, показателей конечного потребления материальных благ и 
услуг, основных статей доходов и расходов Государственного бюджета; 

 подготовка правительством намерений относительно минимально необходимых для 
общества объемов производства важнейших видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, сбалансированных с финансовыми ресурсами 
предыдущих объемов государственного заказа. Информирование всех звеньев 
государственной исполнительной власти о намерениях правительства; 

 подготовка правительством проектов плановых производственных контрактов с 
государственными предприятиями; 

 разработка предприятиями бизнес-планов; 
 разработка Министерством экономики проектов программ развития министерств и 

ведомств и программ регионов, согласованных с возможностями предприятий; 
 разработка проекта Государственной программы социального и экономического 

развития Украины на следующий год на основе обработки и согласования 
индикативных планов министерств, ведомств и регионов с намерениями 
правительства; 

 расчеты Министерством экономики проектных показателей валового внутреннего 
продукта и валового национального продукта, темпов и макроэкономических 
пропорций развития экономики, национальных балансов; 

 разработка и согласование Министерством финансов показателей бюджета; 
 внесение Министерством финансов программы и бюджета на рассмотрение Кабинета 

Министров Украины. 
Одновременно с проектом Государственной программы социально-экономического 

развития правительство Украины представляет Верховной Раде: 
 итоги экономического и социального развития Украины за период с начала текущего 

года; 
 прогноз экономического и социального развития на следующий год; 
 проект Государственного бюджета Украины. 
Анализ действующих в Украине целевых комплексных программ социально-

экономического развития свидетельствует о том, что во время разработки многих из них были 
допущены серьезные просчеты на стадиях формулировки проблем, целей, построения 
реализующей системы механизмов, контроля. Значительные недостатки имели место в 
процессе обеспечения программных мероприятий имеющимися ресурсами. Преодоление 
указанных недостатков определяет необходимость четкого соблюдения всех правил и процедур 
государственного целевого планирования, а также усовершенствования деятельности 
государственного аппарата. 

Для повышения эффективности реализации государственных и региональных целевых 
комплексных программ социально-экономического развития необходимо их приоритетное 
финансирование и оперативная информационная поддержка для принятия управленческих 
решений, строгая направленность и адресность конкретных заданий и мероприятий, 
согласованных с исполнителями. В них должен быть заложен механизм финансирования, 
реализации и контроля использования денежных средств, который должен начать действовать 
сразу после утверждения целевой комплексной программы. На стадии разработки целевой 
комплексной программы определяются источники финансирования, механизм работы с ними, 
поставщики и потребители программной продукции. 

Эффект целевого планирования в условиях региона определяется не только в решении 
конкретной социально-экономической проблемы. Он состоит также в повышении степени 
использования местных резервов и возможностей развития, в укреплении хозяйственных 
связей между предприятиями региона и развитии практики совместного решения различных 
производственных и социально-экономических вопросов. Реализация целевых программ 
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содействует повышению уровня комплексности экономики региона, что ведет в конечном 
итоге к стабильности и устойчивости его развития. 

В рыночных условиях хозяйствования реализация государственных и региональных 
целевых комплексных программ социально-экономического развития требует создания новых 
организационных и правовых механизмов, на сегодняшний день альтернативного более 
гибкого и прозрачного инструмента проведения социально-экономической политики 
государства не существует. Несмотря на наличие проблем при реализации государственных 
целевых комплексных программ социально-экономического развития, они прочно вошли в 
управленческую и хозяйственную практику в Украине и требуют разработки соответствующих 
эффективных механизмов. 
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Современноекорпоративное информационное пространство характеризуются высокой 

динамикой роста объемов обработки, хранения и предоставления информации, что 
подтверждает табл. 1 и рис. 1, где приведены фактические и прогнозируемые объемы 
обработки информации в компьютерных сетях и соответствующаядинамика роста 
корпоративного IP-трафика, подготовленные экспертами компании Cisco [1].  

Таблица 1.  
Ретроспектива и прогноз количества обработки информации в корпоративных сетях 

 

Год Глобальный трафик Интернет 

1992 100 гигабайт в день 

1997 100 гигабайт в час 

2002 100 гигабайт в секунду 

2007 2000 гигабайт в секунду 

2012 12000 гигабайт в секунду 

2017 35000 гигабайт в секунду 
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Принимая во внимание тенденцию повышения доли трафика от беспроводных и 
мобильных устройств (к 2017 году на проводные устройства будет приходиться всего 45 
процентов IP-трафика, в то время как Wi-Fi и мобильные устройства будут формировать 55 
процентов IP-трафика [1]) целесообразно использовать специальное программное обеспечение 
(СПО) для эффективного построения корпоративного информационного пространства, 
например, такое как программный продукт SharePoint фирмы Microsoft, что 
позволитобеспечить организацию совместной работы сотрудников в интернет, систему единого 
поиска информации в корпоративных документах и информационных системах, возможность 
управления функциональными и обеспечивающими процессами в масштабе предприятия, 
создать эффективно функционирующие веб-порталы, интерфейсы для ввода и отображения 
информации, осуществить бизнес-анализ по отдельным направлениям деятельности и в целом.  

 

 

Рис. 1. Динамика роста корпоративного IP-трафика 

При этом совместная работа сотрудников предприятия в интернет должна 
осуществляться сиспользованием не только стационарных компьютеров и ноутбуков, но и 
мобильных устройств, таких как планшеты и смартфоны, подключенные к глобальной сети 
интернет. Это существенно упрощает и ускоряет доступ к корпоративной информации, 
повышает качество и эффективность принимаемых управленческих решений. Важной 
практической задачей является выбор специального программногообеспечения, которое будет 
использовано для построения корпоративного информационного пространства предприятия, 
обеспечивающее высокие показатели эффективности, оперативности и безопасности работы в 
нем.  

Использование программного комплексаSharePoint компании Microsoft в качестве СПО, 
реализующего указанные возможности и обеспечивающего интеграцию с офисным 
пакетомOffice 365, который предназначен для использования облачных технологий, 
позволяетобеспечить эффективное управление функционирующих на предприятии 
информационных системам и их интеграцию за счет создания единой точки входа для всех 
пользователей информационногопространства, синтезированного различным прикладным 
программным обеспечением.  

Приложения дляSharePointмогут размещать свои компоненты как на локальном сервере, 
так и в облачном SharePoint, что определяет особенности используемых технологий и шаблон 
их размещения. Наибольшую гибкость приразмещении различных компонентов 
(источниковданных, бизнес-логики и других ресурсов) обеспечивают приложения, 
размещаемые у провайдера, что определяет целесообразность их использования при создании 
эффективных сложных или гетерогенных информационных корпоративных систем. 
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Розвиток ринкових відносин, удосконалення корпоративних відносин, розширення 

операцій на фондовому ринку вимагає удосконалення достовірної оцінки ринкової активності 
підприємства. 

Ринкова активність підприємства характеризує підприємство на ринку та його імідж для 
споживачів та конкурентів [1]. Ринкова активність підприємства – це економічна категорія, яка 
характеризує економічну діяльність підприємства, діє і оцінюється з позиції його взаємодії із 
зовнішнім середовищем і проявляється через зміну інтенсивності такого виду діяльності у часі. 
[2, с.82]. 

На нашу думку, ринкова активність підприємства характеризується успішністю, 
ефективністю та інтенсивністю його діяльності на різних ринках, де воно функціонує. Ринкова 
активність підприємства забезпечується надійними та стабільними прибутками для власників і 
нарощуванням вартості чистих активів. 

Аналіз, оцінка і моніторинг ринкової активності має надзвичайно актуальне значення для 
підприємств корпоративного типу, оскільки ці підприємства, порівняно з іншими 
організаційно-правовими формами, мають потенційну можливість здійснювати свою діяльність 
не на одному, а на декількох ринках і тим самим диверсифікувати свої доходи і прибутки. 

Оскільки ринкова активність підприємства є дуже широким і ємним поняттям, для 
достовірного аналізу ринкової активності вважаємо за необхідне розмежувати окремі види цієї 
активності. Перш ніж розглядати методичні основи аналізу ринкової активності, необхідно 
класифікувати ринкову активність підприємства.  

Пропонуємо класифікацію ринкової активності підприємства за наступними критеріями:  
 в залежності від типу ринків, на яких воно функціонує,  
 в залежності від виду діяльності, яка здійснюється на кожному з ринків. 
Аналіз ринкової активність підприємства також варто проводити окремо на кожному з 

ринків, де воно функціонує, або окремо за видами діяльності. 
За видами ринку ринкова активність підприємства розподіляється на: 
 активність на ринку товарів і послуг; 
 активність на фінансовому рику, в тому числі: 

а) активність на ринку капіталу; 
б) активність на грошово-кредитному ринку; 
в) активність на фондовому ринку. 

Також можна класифікувати ринкову активність підприємства відповідно до видів його 
діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової. Зазначимо, що вказані критерії 
класифікації між собою пов’язані і є взаємодоповнюючими. Для окремих категорій 
підприємств, діяльність яких є недостатньо диверсифікованою, навіть взаємозамінними. 

Так, операційна діяльність підприємства реального сектору економіки здійснюється на 
ринку товарів і послуг. Основними показниками ринкової активності на цьому ринку є: 

1) показники ділової активності [3,c.594], до яких в навчальній літературі прийнято 
відносити показники використання оборотних та необоротних активів та моделі 
економічного зростання. Більшість вказаних показників належить до сфери 
операційної діяльності і відображає функціонування підприємства на ринку товарів і 
послуг; 

2) показники рентабельності підприємства, які відображають ефективність його 
функціонування на ринку товарів та послуг. Перш за все це коефіцієнти 
рентабельності продажу, рентабельності продукції. 

Інвестиційна діяльність здійснюється як на ринку товарів і послуг (реалізація 
інвестиційних проектів щодо реальних інвестицій), так і на фінансовому ринку (купівля акцій і 
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облігацій – фондовий ринок, отримання дивідендів – ринок капіталів, розміщення депозитів – 
грошово-кредитний ринок).  

Показники ринкової активності реальних інвестицій можна поділити на дві групи: 
1) показники активності інвестиційної діяльності: 
 динаміка основних засобів за первісною вартістю; 
 динаміка грошових потоків від придбання і реалізації необоротних активів. 

2) показники ефективності інвестицій – показники оцінки інвестиційних проектів 
(NPV, IRR, PI тощо), а також окремі показники рентабельності: рентабельність 
виробництва, рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу. Два 
останні коефіцієнти характеризують ефективність загального інвестування у 
підприємство. 

Показники ринкової активності фінансових інвестицій можна поділити на такі групи: 
1) коефіцієнти, що характеризують вартість цінних паперів [4]: балансова вартість однієї 

простої акції в обігу, відношення ринкової і балансової вартості однієї акції в обігу (коефіцієнт 
котирування), коефіцієнт чистого прибутку на одну просту акцію в обігу, відношення ринкової 
ціни до чистого прибутку на акцію (коефіцієнт курс/прибуток); 

2) коефіцієнти, що характеризують ліквідність цінних паперів[4]: коефіцієнт ліквідності 
простих акцій в обігу, коефіцієнт співвідношення цін пропозиції і попиту на прості акції в 
обігу. 

3) коефіцієнти, що характеризують ефективність фінансових інвестицій [5]: відношення 
дивіденду на акцію до її номінальної вартості (номінальна чи оголошена норма дивіденду), 
відношення дивіденду на акцію до її ринкової вартості (фактична (поточна) норма дивіденду, 
коефіцієнт сукупної доходності акцій, коефіцієнт дивідендних виплат, співвідношення чистого 
прибутку і дивідендів за привілейованими акціями (коефіцієнт покриття дивідендів за 
привілейованими акціями, коефіцієнт співвідношення ринкової ціни і сукупного доходу однієї 
простої акції в обігу: 

Фінансова діяльність підприємства здійснюється на грошово-кредитному ринку 
(отримання банківських кредитів), фондовому ринку (емісія акцій і облігацій) та ринку 
капіталів (виплата дивідендів). Показниками ринкової активності підприємства на цих ринках 
є: 

1) показники активності фінансової діяльності: 
 динаміка питомої ваги кредитних ресурсів у складі капіталу підприємства; 
 динаміка питомої ваги капіталу, отриманого від емісії акцій або облігацій у складі 

капіталу підприємства; 
 динаміка дивідендних виплат; 
2) показники ефективності фінансової діяльності: рентабельність акціонерного 
капіталу, коефіцієнт забезпеченості акціонерного капіталу чистими активами, 
балансовий курс акцій. 

На нашу думку, наведена класифікація ринкової активності і відповідна систематизація 
фінансових показників надасть змогу підприємствам корпоративного типу здійснювати 
достовірну оцінку та ефективний моніторинг ринкової активності і завдяки цьому 
удосконалити управління своєю діяльністю. 
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Передбачений енергетичною стратегією України «Інвестиційно-інноваційний» період є 

доволі суттєвим підґрунтям щодо розвитку державно-приватного партнерства у сферах 
традиційної та «зеленої» електроенергетики. Але з метою забезпечення енергетичної безпеки 
держави в ході реалізації відповідних інвестиційних проектів необхідно враховувати умови та 
фактори, що обумовлюють обмеження взаємодії енергопостачальних підприємств із 
інвесторами. 

Електроенергетика України є базовою галуззю національної економіки, стабільність якої 
має стратегічне значення для сталого розвитку країни в цілому та інших галузей економіки, 
тому її підприємства підпадають під підвищені вимоги та обмеження діяльності [1]. Доцільно 
виділити наступні: 

 унікальний економіко-соціальний статус електроенергетики; 
 належність підприємства до природної монополії; 
 наявність протиріч між інтересами бізнесу і довгостроковими  

громадськими цілями; 
 обмеженість бази стимулювання ефективності виробничої діяльності підприємства;  
 високий ступінь впливу підприємства на навколишнє середовище. 
Вказані обмеження передбачають дотримання особливого режиму освоєння інвестицій. 

Основною загрозою є послаблення енергетичної безпеки держави вцілому. Але, з іншого боку 
необхідно врахувати, що згідно Енергетичної стратегії України до 2030 року 
електроспоживання збільшиться у двічі. Такий прогноз є не стабільним, і фактичне 
споживання може навіть перевищити його рівень, особливо у зимовий період, коли населення 
заміщує централізоване опалення електричним. Відтак, галузь стає заручником від інвестицій. 
Крім того, досліджуючи узгодженість темпів розвитку електроенергетичної галузі із 
прийнятою стратегією [2] визначено значне відставання і не можливість її дотримання, що 
визначає нагальну необхідність розробки механізмів освоєння галуззю реальних інвестицій в 
умовах державної підтримки.  

Зазначимо, реальні інвестиції підприємства характеризуються галузевою та 
технологічною структурами, пропорції яких здебільшого визначають ефективність їх 
нагромадження. Технологічна структура інвестицій визначається співвідношенням витрат на 
активні елементи основного капіталу (машини, устаткування) та на його пасивні елементи 
(будівлі, споруди) [3]. Ефективність реальних інвестицій підвищується при зростанні частки їх 
активних елементів. Переважну більшість реальних інвестицій в країнах з розвиненою 
ринковою економікою становлять приватні інвестиції. Проте, становлення інноваційно-
інвестиційної моделі економіки України неможливе без застосування державою комплексу 
стимулів: кредити, субсидії, податкові пільги, реалізація інвестиційних проектів в рамках 
державно-приватного партнерства. За таких умов, процеси формування інвестиційних проектів 
за приватними інвестиціями і в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) набувають 
певних відмінностей, які є предметом даної доповіді. 

Інвестиційний проект є єдиним комплексом документів, в якому докладно прописано 
сукупність цілеспрямованих заходів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та 
управління роботами з його реалізації. За процедурою розроблення інвестиційного проекту 
принциповою є класифікація на проекти для реалізації яких:  

а) може надаватися державна підтримка 
б) використовуються виключно приватні інвестиції.  
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Для інвестиційних проектів із державною підтримкою Мінекономрозвитку України 
розроблено і затверджено порядок їх підготовки, яким передбачено відповідні форми 
інвестиційної пропозиції та інвестиційного проекту [4].  

 

 
Рис. 1. Етапи розробки інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися 

державна підтримка та їх змістовна характеристика 

Нульовий етап: 
розроблення інвестиційної 
пропозиції 

– підготовка інформації про суб’єкта інвестиційної 
діяльності та характеристика його фінансово-
господарської діяльності; 
– опис інвестиційної пропозиції: мета та завдання проекту, 
план-графік їх виконання, її технічний та/або технологічний 
аналіз, характеристика інноваційної спрямованості проекту, 
інформація про інвестиційні витрати; джерела фінансування, 
інформація про інші подані пропозиції, попередні техніко-
економічні розрахунки (розрахунок бюджетної, економічної та 
соціальної ефективності проекту), проектні альтернативи, 

 ризики і можливі шляхи їх зниження;   
– визначення правових аспектів, що стосуються 

інвестиційної пропозиції: відповідність законодавству 
України, наявність сертифікатів, ліцензій та інших дозвільних 
документів; 

– збір та систематизація пакету документів дозвільного 
характеру; 
– оформлення проектної (інвестиційної) пропозиції за 
встановленою формою 

Три етапи розроблення інвестиційного проекту – етапи реалізації інвестиційної пропозиції 

Перший етап: 
формування робочої групи з 
розроблення проекту  

– визначення керівника проекту (голова робочої 
групи) та його виконавців; 
– визначення напрямів і загального обсягу робіт під 
час розроблення інвестиційного проекту; 
– визначення функцій конкретних виконавців і 
розподіл робіт між ними; 
– погодження питань про координацію дій між 
окремими виконавцями; 
– визначення календарного плану з установленням 
термінів виконання робіт і подання готових 
результатів 

Другий етап: 
змістовне наповнення 
проекту 

– збір, систематизація та аналіз інформації 
необхідної для проекту; 
– представлення інформації у належній формі 

Третій етап: 
заключний  

– узагальнення матеріалів, одержаних від різних 
виконавців, уточнення і встановлення зв’язку між 
ними; 
– оформлення остаточного варіанта, підписання та 
затвердження проекту 

Етапи розробки проекту  Змістовна характеристика етапу  

 
 

Інвестиційна 
пропозиція 
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Аналіз порядку дозволив розробити схему послідовності етапів інвестиційного 
проектування та визначити їх змістовну характеристику (рис. 1). Це дозволило дійти висновку, 
що одним з основних завдань підготовки інвестиційного проекту є забезпечення його 
контрольованості у майбутньому. Проте, спираючись на результати досліджень Клєвцевіч Н.А. 
[5], ефективність реалізації таких проектів є не високою. Критерієм оцінки ефективності 
проекту є показник його економічної ефективності [6], і позитивний експертний висновок щодо 
доцільності реалізації проекту видається за таких умов:  

а) чиста приведена вартість є позитивною;  
б) внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту; 
в) індекс прибутковості перевищує 1. 
Але, показник економічної ефективності інвестиційного проекту не спроможний в повній 

мірі відобразити його значимість. Вважаємо, що розрахунок економічної ефективності лише 
визначає перелік завдань щодо реалізації інвестиційного проекту. Отже, інвестиційний проект 
із державною підтримкою – це проект, розробка та / або реалізація якого здійснюється 
повністю або частково за рахунок державного та / або місцевих бюджетів України, за умови 
обов’язкового забезпечення її економічного і соціального розвитку. В залежності від форм 
ДПП змістовність поняття «достатній рівень економічного і соціального розвитку України» 
набуватиме відмінностей, що є предметом подальшого дослідження. 

Таким чином, «Інвестиційно-інноваційний» період розвитку України є доволі суттєвим 
підґрунтям щодо розвитку державно-приватного партнерства у сферах традиційної та «зеленої» 
електроенергетики. Це зумовило необхідність: а) уточнення, що інвестиційний проект із 
державною підтримкою – це проект, розробка та / або реалізація якого здійснюється повністю 
або частково за рахунок державного та / або місцевих бюджетів України, за умови 
обов’язкового забезпечення її економічного і соціального розвитку; б) спрямувати подальші 
дослідження на визначення найбільш сприятливих форм ДПП для цілей розвитку 
електроенергетики України. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Л.Б. Боденчук  
 

Придунайська філія МАУП  
м. Ізмаїл, Україна 

 
В тезах досліджено стратегії самостійного виходу на міжрегіональні та міжнародні ринки 

малих підприємств придунайського регіону та державну політику сприяння підвищенню 
експортного потенціалу малих підприємств 

Ключові слова: малі підприємства, експортний потенціал, міжнародні ринки 
Постановка проблеми. Під експортним потенціалом слід розуміти не тільки продаж 

продукції за кордон, через митницю, але і, взагалі кажучи, експортний потенціал будь-якого 
регіону по відношенню до інших регіонів. Специфіка малого бізнесу в Україні полягає в 
орієнтирі на потреби регіону, його інтереси крутяться всередині регіону, який він обслуговує. 
Однак чимало підприємств намагаються вийти за межі свого регіону і навіть за межі України, 
пропонуючи свої товари в країни СНД і далекого зарубіжжя.  

При цьому усвідомити, який дійсний експортний потенціал – з кількісної, якісної точки 
зору, як збільшити його і які при цьому потрібно використовувати форми, методи і механізми, 
які повинні бути створені об'єкти інфраструктури, здатні розширити експортний потенціал 
малого бізнесу.  

Нарешті, які можуть бути застосовані стимули, що сприяють активізації цього процесу – 
усе це важливі моменти зростання інноваційного бізнесу в Україні. Зрештою, розширення 
міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків призводить до збільшення 
технологічних і торговельних ланцюжків, зростанню зайнятості населення, розширенню 
податкової бази. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. За останні роки опубліковано цілий ряд 
наукових праць такими вченими, як З.Варналій, А.Васіна, Л. Воротіна, Л.Верховодова, 
М.Долішній, А.Даниленко, О.Кузьмін, М.Козоріз, В.Мікловда, А.Мельник, С.Мочерний, 
В.Павлов, С.Реверчук. У них розкрита роль, яку відіграє цей сектор протягом тривалого часу в 
індустріальних країнах та країнах, що розвиваються, в тому числі і в країнах з перехідною 
економікою Центральної і Східної Європи. 

Виклад основного матеріалу. Принципово вихід малого бізнесу на світовий ринок 
можливий, але шлях цей надзвичайно важкий. Якщо говорити про високі технології, то не 
представляють особливої складності інформаційні технології: їх нескладно зробити і продати. 
Складніше з продукцією машинобудівної галузі - таку продукцію складно продати, складно і 
купити.  

Найбільший бар'єр пов'язаний з проблемою довіри: наскільки стійка фірма, як довго 
протримається на ринку. При наявності такої довіри бар'єр при виході на світовий ринок 
зменшується. Але далі потрібен хороший сервіс, потрібно створювати умови для розвитку 
фірми. Потрібні дуже значні кошти на просування продукції.  

Для підтримки рівня інноваційної активності необхідно приймати участь у 
спеціалізованих виставках, тому рекламний бюджет інноваційно-активного підприємства 
повинен бути великим. Для малого підприємства, звичайно, такі витрати непідйомні.  

Крім того, більшість виставок носять загальний характер, тому просування продукції 
активізують слабо. А інноваціно-активним підприємствам важливо потрапити на спеціалізовані 
виставки. Участь у міжнародних виставках свідчить про ставлення зарубіжних партнерів до 
«всього українського», як до неякісного, незручного в експлуатації.  

Колишня розподільна система навіть не припускала ані маркетингу, ані належного 
оформлення продукції. Цей «шлейф» тягнеться за українськими виробниками і понині, куди б 
не експортували продукцію.  

Багато споживачів за кордоном заздалегідь переконані, що з України прийде погана 
продукція, і описана буде абияк, і з'ясувати нічого не можна, і працювати з нею буде вже точно 
незручно плюс ніякого сервісу. Ось цей бар'єр при виході на світовий ринок подолати нашим 
малим підприємствам буде особливо важко.  
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Кількість малих підприємств, що беруть участь в просуванні своєї продукції на світовому 
ринку, вкрай невелика, тому, що не подолана величезний бар'єр при виході на цей самий 
світовий ринок.  

Треба проявляти наполегливість, вести просування з допомогою більш великих утворень. 
Припустимо, у центрі – середнє підприємство, а навколо безліч дрібних, які будуть 
користуватися його трейдмаркой, спільно - на єдиних стендах – брати участь у виставках. Але 
й тут проблеми, рішення яких часто від нас не залежить. Наприклад, оформлення на митниці 
займає два тижні – це дуже багато. Від часу укладення контракту до поставки продукції йде 
більше 2-х місяців, а треба б удвічі швидше. Так і 2 тижні на митниці означає, українських 
експортерів приймають за потенційних шахраїв, яких потрібно перевіряти самим ретельним 
чином.  

З іншого боку, іноді потрібно подовжити час розстрочки платежів, а діє жорстке правило: 
повернення грошей - не пізніше 90 днів. Щоб уникнути неприємності, підприємства на різного 
роду хитрощі, наприклад, створюють проміжні компанії, а це чиста втрата грошей. Тому слід 
додати максимальних зусиль для усунення цього бар'єру.  

Щодо законодавства хотілось би уточнити: деякі закони, особливо в частині діяльності 
митниці, потребують змін – як на ввезення, так і вивезення товару. Незначну частину 
комплектуючих виробів українські виробники – суб’єкти малого підприємництва, отримують з 
інших країн, але складнощі при цьому відчувають дуже великі. Бар'єри на митниці 
створюються під приводом «захисту ринку». Але захисту від кого? Виходить, від своїх же 
підприємців. В результаті обмежуються можливості малих підприємств при виході на світовий 
ринок. 

Відомо, що, виходячи на світовий ринок, наші підприємці повинні дотримуватися вимог 
світових стандартів. Усередині країни, на міжрегіональному рівні, вони як-то без цього 
обходяться. Орієнтоване на зовнішній ринок мале підприємство без цього обійтися не може. І в 
цій ситуації наявність (або відсутність) сертифікації по ISO може суттєво вплинути на 
відносини з зарубіжними партнерами.  

Але не завжди. Часто при складанні експортного контракту буває достатньо 
внутрішнього сертифіката. При цьому слід зазначити, що за світовою практикою, атестуватися 
за стандартами ISO повинні середні підприємства; малі підприємства, які працюють в одній 
зв'язці з середніми, не обов'язково повинні атестуватися за ISO, хоча останні мають працювати 
за тими ж принципами. Важлива не стільки сама атестація, скільки впровадження принципів 
роботи за стандартами ISO. Тим більше, що це скорочує час від розробки до випуску кінцевої 
продукції, допомагає зробити вироби більш високого класу і з точки зору дизайну, ергономіки 
та ін 

При виході на світовий ринок для українських малих підприємств найважливішим є 
якість. І, звичайно, дизайн, новизна вироби – це цінується вище всього; при інших рівних 
умовах зростає роль інтелектуальної праці. 

Маркетингові дослідження свідчать, що просуванні української продукції, наприклад, на 
американський ринок - це реально. За якістю українська продукція цілком проходить: у 
градації 150 українська продукція (умовно) проходить під 140 одиниць. За ціною теж 
конкурентоспроможна. Навіть при тому, що ми не особливо очікувані на Заході, при наявності 
системного підходу ми можемо пробитися на їх ринки.  

Однак без сучасного обладнання здійснити технологічний прорив складно. Ніхто не 
вкладається у нас в цю галузь - підтримка повинна здійснюватися, як і в інших країнах, на рівні 
держави. Мале підприємство не може закупити, наприклад, текстильний верстат за 500 тисяч 
доларів. Це має робити держава. Приміром, китайці купують сотні і тисячі верстатів, щоб 
обладнати свою галузь. Відомо також: коли Китай величезними обсягами закуповує шерсть і 
бавовна, ціни на світових ринках зростають на 30%. 

Виникає питання: Може бути корисніше просуватися на внутрішньому ринку? Відповідь 
дуже проста - якщо просуватися, то на всі боки. А головне - просуватися системно. Потрапити 
на хорошу міжнародну виставку коштує 20 тисяч доларів. Окреме мале підприємство 
заплатити такі гроші не може - потрібна підтримка. Коротше, тільки при серйозній підтримці 
держави можливий реальний технологічний прорив. 
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Український малий бізнес, безумовно, має експортний потенціал. І він в наукомістких 
виробах інноваційних підприємств. Експортний потенціал малих підприємств України поки 
реалізується не повністю і насамперед тому, що ця робота ведеться не системно.  

Окремі малі підприємства самі шукають собі партнерів на зовнішніх ринках і 
намагаються там в силу своїх можливостей конкурувати з іноземними виробниками 
аналогічної продукції. Іноді це буває успішно, частіше – неуспішно. В Україні, на державному 
та регіональному рівнях, потрібно створювати певну інфраструктуру підтримки 
міжрегіональних і частково міжнародних виробничих зв'язків.  

Вони мають допомагати малим підприємствам знаходити партнерів і замовників, як з 
різних регіонів України, так і за кордоном. Але поряд з цим необхідна системна робота по 
загальному розвитку експортного потенціалу у формі цільових проектів, які обов'язково 
включають в себе і малий бізнес. Такі цільові проекти повинні передбачати підтримку 
експортерів на всіх етапах, починаючи з фінансування, придбання обладнання і закінчуючи 
просуванням їх продукції, поставок її та подальшого технічного обслуговування.  

Організовувати підтримку експорту окремих підприємств малопродуктивно, необхідно 
проекти експортної підтримки орієнтувати на кластери. Саме так будується державна політика 
підтримки експортерів в Індії, Фінляндії та багатьох інших країнах. Багатьом відомий бренд 
«Nokia». Це назва фінської села, в якій створено потужний інноваційний кластер, який працює 
практично цілком на експорт. Нам, щоб піти цим шляхом, потрібно насамперед виділити 
необхідні ресурси, вони потрібні чималі. 

Якби наша держава не просто декларувала підтримку малому бізнесу, а створила би 
особливий режим функціонування кластерних систем за зниженими імпортними митами на 
ввезення технологічного обладнання, зі спеціальним режимом оподаткування, з підтримкою 
тих структур, які візьмуть на себе просування продукції кластерних систем на світовому ринку, 
з наданням експортних кредитів, тоді інноваційні малі підприємства, дізнавшись про такі 
можливості, стануть активно «збиватися» в кластери. 

Хотілося б звернути увагу також на те, що перш ніж виходити на зовнішній ринок, треба 
домогтися повної нормалізації всіх процесів усередині свого підприємства. Жорстка 
конкуренція не дозволить там закріпитися, якщо на підприємстві не все гаразд. Крім того, 
залишився серйозний бар'єр на шляху до міжнародного ринку – ПДВ на ввезення 
технологічного обладнання. Необхідно домагатися якщо не повного скасування ПДВ на 
ввезення, то хоча б його зниження. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз експортного потенціалу малих 
підприємств в Україні висвітлив багато проблем, з якими стикаються малі підприємства при 
просуванні своїх виробів на міжрегіональні, і на зовнішні ринки. Ось висновок, який можна 
зробити: різні групи товарів вимагають і різних технологій свого просування на зовнішні 
ринки. Одного універсального рішення немає.  

Але в будь-якому випадку необхідна чітка державна політика підтримки наших 
експортерів. Без неї успішна робота на зовнішньому ринку окремих інноваційних фірм буде 
залишатися всього лише частковим успіхом, а ніяк не проривом. 
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В тезах досліджено види податкових ризиків, особливості їх проявів в підприємницькій 

діяльності та можливі втрати при їх виникненні  
Ключові слова: підприємницька діяльність, податки, ставки, податкові ризики, 

оптимізація  
Постановка проблеми. Досвід українських підприємств показує, що при виборі моделі 

економічної поведінки, пов'язаної зі сплатою податків, керівників підприємств цікавлять в 
першу чергу ефективність і ризики. Всі інші фактори набагато менш істотні і практично не 
враховуються. Або вони враховуються в тому випадку, коли вищезазначені фактори практично 
врівноважують один одного і приймати рішення доцводиться на підставі менш значущих умов 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Значну увагу даному напрямку наукових 
досліджень приділено у роботах таких авторів, як Бідюк О.О., Дробязко С.І., Соколовська-
Гонтаренко І.Є., Шара Є.Ю., Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. та інші. Разом з тим, 
слід відмітити, що ряд проблем потребують подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Активні дії платника податків щодо зменшення податкових 
платежів, що призводять до тих чи інших ризиків та можуть призвести до негативних 
наслідків. Податковий ризик - це можливість для платника податків понести фінансові та інші 
втрати, пов'язані з процесом сплати та оптимізації податків, виражена в грошовому еквіваленті. 
З точки зору практики, можна виділити декілька видів податкових ризиків, які суттєво 
відрізняються своєю специфікою (табл.1). 

Таблиця 1 
Втрати від податкових ризиків 

 
Вид ризику Підприємницькі втрати 

1 2 
Ризик податкового контролю (втрати 
пов’язані з використанням санкцій, 
передбачених Законодавством) 

 сплата недоїмки,  
 сплата штрафу за порушення, що 
привели до виникнення недоплати 
 сплата пені за несвоєчасну сплату  

Ризик посилення податкового тягаря 
(притаманні економічним проектам 
тривалого характеру) 

Пов’язані з майбутніми можливими змінами в 
податковому законодавстві: 
 появою нових податків  
 збільшенням податкових ставок 
 відміною податкових пільг 

Ризик кримінального переслідування  Можливість порушення кримінальної справи 
за порушення в сфері оподаткування  
Передбачено статтею 212 КК України 

 
Ризик податкового контролю посилюється тим, що частіше за все недоїмка може 

стосуватися декількох податків, що мають подібну базу. Наприклад, заниження виручки від 
реалізації приведе до недоплати ПДВ, а також до недоплати податку на прибуток. В цих 
випадках фінансові втрати платника податку значно збільшуються. Крім того ці втрати мають 
непередбачуваний характер і негативно впливають на ліквідність підприємства та зменшує 
рівень оборотних коштів підприємства  

Якщо у платника податків облік (як фінансовий, так і податковий) ведеться ретельно, то 
його ризики податкового контролю досить невеликі і швидше зводяться до можливості появи і 
виявлення податковими органами випадкових помилок податкового обліку. У платника 
податків, який робить активні дії по мінімізації податків, ці ризики істотно зростають. 
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Другим видом ризику є ризик посилення податкового тягаря. Цей вид ризику є 
характерним для знов створених підприємств, для нерухомості та обладнання, довгострокових 
кредитів. Тобто це так званий «інвестиційний ризик». У момент контролю використання 
інвестиційних ресурсів можуть змінитися зовнішні умови, на які компанія вплинути не може. 
При цьому до податкових ризиків відносяться поява нових податків, збільшення ставок 
податків, а також зменшення, або відміна податкових пільг, на які розраховувало підприємство 
на початку інвестиційного процесу, що приведе до посилення податкового тягаря.  

Завдання облiку такого виду ризиків можуть бути сформульованi як пошук оптимальних 
управлiнських рішень з оперативного перерозподiлу інвестиційних ресурсів з використанням 
вартісного критерiю. 

Для керівників найбільших організацій (підприємств) нашої країни при проведенні 
серйозної податкової перевірки, формальна ймовірність здійснення ризику потрапляння під 
порушення кримінальної справи наближається до 100%. Для керівників великих організацій 
(підприємств) така ймовірність досить велика, і свідомо перевищує 50%. Для малих 
підприємств такий показник, напевно, є обґрунтованим; для великих такий критерій є вкрай 
заниженими 

Бухгалтерія великих підприємств в кілька десятків осіб і бухгалтери численних філій не 
можуть працювати абсолютно безпомилково з такою складною системою обліку та 
оподаткування. 

Звичайно, порушення кримінальної справи за ст. 212 КК України ще аж ніяк не означає 
доведення цієї справи до суду, і тим більше засудження до кримінального покарання керівнику 
організації-платника податків. Однак порушення кримінальної податкового справи стосовно 
керівника великої компанії є реальною серйозною проблемою, яка несе в собі не цілком 
прораховувані відразу ризики, строки вирішення проблем і витрати.  

Великі підприємства в силу своїх масштабів дуже часто реалізують значні проекти: 
позики, інвестиції, корпоративні угоди, просування нових продуктів. Для будь-якого такого 
проекту кримінальна справа буде тільки заважати. Іноземні партнери українських компаній 
вкрай болісно реагують на інформацію про кримінальне переслідування керівників. Таким 
чином, навіть при позитивному вирішенні справи для платника податків - при закритті 
кримінальної справи внаслідок відсутності факту правопорушення чи провини, негативні 
наслідки можуть бути значні 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Об’єктивність ризику фінансово-
економічній, зокрема податковій сфері, ґрунтується на тому, що він існує в силу об’єктивних, 
притаманних економіці, категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності 
вичерпної інформації на момент оцінювання та прийняття управлінських рішень. 
Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці (бізнесі) та податкових відносинах 
задіяні реальні люди (державні службовці, управлінські команди, бізнесмени інвестори тощо) 
зі своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками, схильністю чи несхильністю до ризику, 
своєю поведінкою. 
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Глобалізація, стрімкий розвиток технологій, зростання чисельності населення в окремих 

регіонах планети і, як наслідок, збільшення споживання природних ресурсів та їх дефіцит 
поряд з екологічними проблемами вимагає впровадження нових моделей бізнесу, які базуються 
на концепції сталого розвитку. В її основі лежать принципи поєднання економічних, 
соціальних і екологічних аспектів бізнесу у сполученні з професійним менеджментом. 

За цих умов необхідним в діяльності суб’єктів господарювання для успішної їх взаємодії 
із зацікавленими сторонами, залучення інвестицій є використання нових підходів щодо 
надання інформації про ключові показники діяльності підприємства. На сьогодні підприємства 
складають різні види внутрішньої і зовнішньої звітності. Обсяг інформації суттєво виріс і не 
завжди має внутрішні взаємозв’язки, тому потребує від користувачів витрат на пошук 
потрібних даних, що є серйозним недоліком. 

Тому виникає необхідність у створенні такої моделі звітності, яка б забезпечувала 
користувачів даними, що характеризували б підприємство не тільки з фінансового боку, а й 
щодо їх внеску в економічну, екологічну та соціальну діяльність. Саме ця думка була однією з 
ключових на VІІІ Всесвітньому конгресі бухгалтерів і аудиторів (листопад, 2010 р.) у Малайзії 
і передбачала необхідність переходу від бухгалтерської (фінансової) до інтегрованої звітності. 

Питання складання інтегрованої звітності та окремих її аспектів відображено у працях 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як Т.В. Давидюк, І.В. Замула, Р.О. Костирко, І.М. 
Ложніков, Н.О. Лоханова, Л.Г. Мельник, М.І Сидорова, О.М. Сорокіна та ін. Аналіз цих праць 
свідчить про необхідність подальшого дослідження сутності інтегрованої звітності, 
методологічних засад та методики її складання. 

Інтегрована звітність – це поєднання елементів як фінансової так і нефінансової звітності. 
Нефінансова звітність – це інструмент соціально відповідального бізнесу (CВБ), який надає 
інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку та навколишнє середовище, 
описуючи діяльність компанії у відповідному суспільному контексті. В Україні 38 компаній 
випустили 38 нефінансових звітів протягом 2005-2010 рр., 7 звітів підготовлено відповідно до 
міжнародної системи GRI (ДТЕК, Надра Банк (два звіти), Оболонь, СКМ (два звіти), 
Метінвест), 10% компаній зі 100 найбільших оприлюднюють нефінансові звіти, у розвинених 
країнах – 80% [1]. 

Як зазначає експерт Спільноти СВБ Воробей В., зазвичай фінансова та нефінансова 
звітність оприлюднюються окремо, суттєво різняться за форматом і виконують різні цілі. 
Фінансова звітність має чітко визначену мету – інформування акціонерів, кредиторів, 
інвесторів та регуляторів, нефінансова звітність – інформування ширшого кола заінтересованих 
сторін, зокрема працівників, громадських організацій, органів влади, експертів. За останні роки 
кілька процесів (зростання потреби з боку учасників фінансових ринків у розумінні впливу 
бізнес-моделі компанії на створення доданої вартості у довгостроковому періоді, розуміння 
керівництвом компаній необхідності посилення взаємозв’язку стратегії соціально 
відповідального бізнесу і фінансових рішень як всередині так і ззовні компанії) підштовхують 
компанії та експертне середовище до пошуку формату звітності, який краще інтегрує як 
фінансову, так і нефінансову звітність – цей формат і є інтегрованою звітністю [2]. 

В 2010 році була створена Міжнародна Рада з інтегрованої звітності, яка зосередилася на 
розробці Міжнародного стандарту з інтегрованої звітності. В липні 2012 року були 
представлені попередні тези Міжнародного стандарту з інтегрованої звітності, у вересні 2012 р. 
– проект прототипу. А вже у грудні 2012 р. був опублікований Прототип Стандарту. 
Передбачається, що до 2015 року стандарт буде визнано на міжнародному рівні. 

В окремих країнах (Франції, Норвегії, Швеції, Данії, Голландії, Фінляндії) розкриття 
інформації в економічній, екологічній і соціальній сферах є обов’язковим, зафіксованим на 
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законодавчому рівні [3]. 
В Україні підготовка нефінансових звітів є добровільною, а тому в ній зацікавлені, як 

правило підприємства-лідери, для яких це є частиною корпоративної культури. За даними 
Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» питання підготовки нефінасових 
звітів є актуальним для України, про що заявило 86 % респондентів [4, с.20]. В той же час 
основною проблемою, з якою стикається будь-яке підприємство, зацікавлене в такому звіті, є 
вибір підходу, в основі якого лежали б доцільні принципи розкриття інформації, змістовний 
набір показників. При цьому обсяг інформації має бути таким, щоб поряд з демонстрацією 
стратегії підприємства не надавалася б інформація, що несла б в собі загрозу з боку 
конкуруючих підприємств. 

Міжнародним комітетом із інтегрованої звітності підготовлена модель інтегрованої 
звітності, в основі якої лежать п’ять основних принципів і шість змістовних елементів. До 
принципів відноситься: стратегічна спрямованість, пов’язаність інформації, орієнтація на 
майбутнє, залучення зацікавлених сторін та реагування на їх потреби, стислість, надійність і 
суттєвість. До змістових елементів віднесено огляд організаційної структури і бізнес-моделі, 
середовище, в якому працює компанія (в тому числі ризики і можливості), стратегічні цілі і 
стратегія досягнення цих цілей, корпоративне управління і система винагород, виробничі 
показники, прогноз на майбутнє. 

Джерелом підходу до складання нефінансової звітності на сьогодні можна вважати 
Керівництво із звітності в сфері сталого розвитку, розроблене Глобальною ініціативою зі 
звітності (Global Reporting Initiative, GRI). Глобальна ініціатива із звітності запропонувала 
авторитетне і таке, яке застосовують у практиці суб’єкти господарювання керівництво із 
звітності у сфері сталого розвитку, що може використовуватися підприємствами незалежно від 
їх розміру, галузі або розташування. 

Керівництво GRI – це документ, що передбачає детально розроблений підхід до 
формування звітності, яка відображає економічну, екологічну і соціальну результативність. 
При цьому виділення трьох окремих аспектів є умовним – при підготовці звіту вони повинні 
розглядатися у взаємозв’язку. На сьогодні використовується Керівництво у версії GRI 3 та GRI 
3.1, згідно з якими при підготовці звітності у сфері сталого розвитку використовуються 
принципи: охоплення зацікавлених сторін, суттєвість, контекст сталого розвитку, повнота, 
збалансованість, співставність, точність, своєчасність, ясність, надійність [5]. 

Вихід у травні 2013 року версії GRI 4 передбачає в майбутньому перехід з попередніх 
версій з метою створення глобальної системи, яка забезпечить стандартизований підхід до 
побудови прозорого і послідовного процесу підготовки звітності у сфері сталого розвитку. 
Також завданням цієї версії керівництва є забезпечення умов для переходу компаній до 
підготовки більш актуальних та достовірних звітів в сфері сталого розвитку, сконцентрованих 
на розкритті питань, істотних для них, а також для зацікавлених сторін. 

Слід вказати, що це Керівництво не є кодексом або набором принципів поведінки, 
інструкцією по розробці внутрішньої системи управління чи методологією підготовки 
звітності, а лише допомагає підприємствам у складанні збалансованої картини їх економічної, 
екологічної і соціальної результативності, сприяє підготовці співставних звітів, сприяє оцінці 
результативності підприємств у сфері сталого розвитку. 

Отже, перевагами інтегрованої звітності є можливість кращого узгодження даних звітів з 
потребами інвестора, доступність більш точних даних нефінансового характеру, вищий рівень 
довіри у відносинах із зацікавленими сторонами, краще управління ризиками, краще 
визначення можливостей, покращання іміджу компанії. В той же час є і недоліки інтегрованої 
звітності: відсутність форм надання звітності, необхідність наявності спеціалістів високого 
рівня для складання інтегрованої звітності, трудомісткий і витратний процес переходу від 
звичайного виду звітності до інтегрованої, складність оцінки нефінансових активів.  

В перспективі після прийняття офіційної міжнародної структури інтегрованої звітності 
кількість інтегрованих звітів повинна значно збільшитися, хоча підприємства можуть 
зіткнутися з проблемою слабкого розвитку внутрішньокорпоративних систем обліку даних. Це 
буде вимагати законодавчого забезпечення на вітчизняному рівні змісту, порядку складання, 
строків подання інтегрованої звітності, яка забезпечить не тільки оцінку поточного стану 
діяльності підприємства, але і можливість прогнозування його роботи в майбутньому. 
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Протягом історії становлення та розвитку підприємницької логістики паралельно 
використовувалися різні альтернативні поняття (фізичний розподіл, матеріальний менеджмент, 
рохрематика, інтегрована дистрибуція, управління ланцюгом постачання та ін.). При цьому 
окремі з них розглядаються між собою в контексті певного взаємозв’язку у вигляді складових, 
доповнень, синонімічних замінників, еволюційних етапів становлення, вихідних базисів 
розвитку тощо. 

Разом з тим окремої уваги заслуговує дослідження етимологічного зв’язку між такими 
поняттями як рохрематика, підприємницька логістика та управління ланцюгом постачання 
(Supply Chain Management – SCM). 

Так, С.О. Уваров звертає увагу на неприпустимість твердження про ідентичність 
логістики та рохрематики. Він вважає, що рохрематика оперує лише матеріальними потоками, 
в той час як логістика розглядає сукупність потоків (матеріальних, фінансових, інформаційних 
та ін.), що характерні для організації як системи. Рохрематика обмежується лише 
підприємством та системою «виробництво-збут», тоді як логістика орієнтована на значно 
більший інтервал. Відповідно рохрематика є не етапом становлення логістики, а її складовою 
[1].  

З іншого боку, рохрематика (rhochrematics) – це наука, яка безпосередньо орієнтована на 
вивчення руху матеріалів від первинного джерела до кінцевого споживача. Тобто вона вивчає 
процес управління матеріальними потоками. Мета рохрематики полягає в тому, щоб скоротити 
загальний час проходження матеріального потоку (цикл) і загальні витрати на переміщення, 
зберігання, пакування та розподіл сировини, напівфабрикатів і готової продукції [2]. 

Крім того у буквальному перекладі (грец. rhoe – потік і chrema – об’єкти) рохрематика 
орієнтована на потоки об’єктів управління в цілому. А серед них можуть розглядатися і 
матеріали, і фінансові ресурси, і інформація та ін.). 

Підприємницька логістика – це галузь знань, яка вивчає процеси планування, виконання 
та контролю руху і розміщення людей і (або) товарів, а також підтримувальні дії, що пов’язані 
з таким рухом і розміщенням, у межах економічної системи, створеної для досягнення своїх 
специфічних цілей [3]. 

Концепція SCM часто розглядається як певний розвиток підприємницької логістики, яка 
еволюціонувала в країнах з розвинутою ринковою економікою у 80-ті роки ХХ ст. В той же час 
управління ланцюгом постачання відображає концепцію інтегрованого бізнес-планування, що 

http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_
http://gaap.ru/articles/
http://www.safbd.ru/en/e-library/
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формувалася з 50-х років ХХ ст. експертами і практиками у сфері не лише логістики, а й 
стратегічного планування, дослідження операцій тощо [4]. 

На наш погляд, рохрематика дійсно не є етапом становлення загальної підприємницької 
логістики. В той же час саме рохрематика (а не логістика), є безпосереднім еволюційним 
базисом для сучасної концепції управління ланцюгом постачання (SCM), а також, частково, 
для інтегрованої підприємницької логістики.  

Сучасна підприємницька логістика одночасно є певним розвитком логіки як науки про 
властивості і методи міркування, а також військової логістики (в частині раціональної 
організації переміщення і постачання військ та тилового забезпечення фронту). Це дозволяє 
виокремити два основних типи підприємницької логістики: раціоналістичну та 
забезпечувальну [5]. 

Така еволюція дозволила сформувати і розвинути фундаментальну основу сучасної 
підприємницької логістики, окремі елементи якої продовжують залишатися спільними із 
суміжними сферами наукової та практичної діяльності (рис. 1). Відповідно класичною 
спільною основою для всіх видів логістики є раціоналізм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фундаментальна основа логістики та концепції SCM 
Джерело: [авторська розробка] 

 
Враховуючи те, що ланцюг постачання охоплює низку нелогістичних бізнес-процесів 

(виробничих, маркетингових та ін.), дискусійним є питання щодо ототожнення його із 
системою логістики.  

Так само і в ланцюгу доданої вартості М. Портера серед п’яти основних бізнес-процесів 
(Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics, Marketing and sales, Customer service) 
логістичними названі лише постачання та збут [6]. 

Фактично це означає, що підприємницька логістика та концепція SCM мають лише 
частково спільну основу і їх предмети дослідження та сфери поширення в достатній мірі 
відрізняються.  

На наш погляд, підприємницька логістика, на відміну від концепції SCM, пов’язана лише 
з частиною матеріального потоку (логістичними процесами, логістичним ланцюгом) і, крім 
того, в сучасних умовах, виходить за його межі (рис. 2). 

Сьогодні у вітчизняній та іноземній економічній літературі можна зустріти більш широке 
тлумачення поняття «логістика», в якій об’єкт управління не обмежується матеріальним 
потоком.  

При цьому рішення в логістичному управлінні пов’язані не лише з оптимізацією 
матеріальних та інших потоків, а й формалізацією обгрунтування вибору постачальника, виду 
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транспорту, технології, чи оптимальним плануванням виробництва або використання ресурсів і 
т. ін.  

Класичною ж методологією підприємницької логістики доцільно вважати 
праксеологічний підхід, який розглядається як наука про раціональні дії. Саме на таких ідеях 
спільно розвиваються математична, військова та підприємницька (економічна) логістики.  

Найповніше праксеологічний підхід проявляється в логістичному міксі (7 «R-s» – 
продукція, кількість, якість, місце, час, споживач, витрати). 

Термін вперше було вжито Л. Бурдьє (1882 р.) та розвинуто польським науковцем Т. 
Котарбінським. Поява праксеології відбулася в контексті дослідницьких сподівань та пошуків 
ХХ ст., що знайшло своє відображення і в теорії загальної організаційної науки О.О. 
Богданова.  

Зокрема, логістичне управління ланцюгом постачання спрямоване на підвищення 
раціональності використання останнього (оптимізацію витрат часу та ресурсів). Відповідно 
такі системи управління операційними процесами в ланцюгу постачання як MRP, ЕRP, 
KANBAN, FZ є логістично (раціонально) організованими. Також логістично організованим 
(побудованим на засадах логістики) може бути і сам ланцюг постачання. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сфера прикладання логістики в економіці 
Джерело: [авторська розробка] 

 
При цьому принцип раціоналізму природніше проявляється саме в сутності і 

фундаментальній основі підприємницької логістики, аніж концепції SCM, ключовою основою 
якої все ж таки є принцип системної інтеграції.  

Логістика в цілому може виступати як в ролі об’єкта, так і підходу до управління. Як 
підхід до управління підприємницька логістика частіше спирається на принципи 
раціоналістичної логістики, а як об’єкт – поширеніша в значенні забезпечення процесу 
якісного перетворення предмету праці (виробництва) і доведення готової продукції до 
споживача. 

Крім того похідний від «логістика» прикметник «логістичний» щодо різних категорій 
вживається у двох окремих значеннях: переважно як раціоналістичний (логістичний підхід, 
логістичне організування, логістичний менеджмент, логістичний вибір, логістичне 
моделювання і т. ін.) та переважно як забезпечувальний (логістичний об’єкт, логістичний 
процес, логістичний провайдер, логістичний канал, логістичний ланцюг, логістична мережа і т. 
ін.). Таке подвійне значення похідного прикметника не зустрічається, наприклад, у 
виробництві, фінансах та інших сферах. 

Саме тому багатоаспектність загальної підприємницької логістики проявляється у досить 

Логістика в системі 
матеріального потоку  

Логістика за межами 
матеріального потоку 

Логістика за межами 
матеріального потоку 

 

ЛАНЦЮГ 
ПОСТАЧАННЯ 

(матеріальний потік) 

        -  сфера прикладання логістики 
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широкій сфері раціоналізації та забезпечення: від потокових процесів до окремих економічних 
явищ поза логістичними бізнес-процесами (табл.).  

Кожна нова парадигма в логістичній еволюції не заперечувала попередню, а 
розширювала палітру багатоаспектності прояву логістики в економіці [7]. 

Спеціалізована і інтегрована підприємницькі логістики, на відміну від загальної, 
безпосередньо сконцентровані на частинах матеріального потоку. При цьому інтегрована 
логістика, не дивлячись на спільну фундаментальну основу, пов’язана саме з логістичним 
ланцюгом, тоді як концепція SCM орієнтована на весь ланцюг постачання (матеріальний 
потік).  

Таблиця  
Окремі особливості підприємницької логістики та системи управління ланцюгом постачання 

 
Критерій  

для 
порівняння 

Підприємницька (економічна) логістика 
 

Управління 
ланцюгом 

постачання 
(концепція SCM) 

Загальна логістика 
 

Спеціалізована 
логістика 

Інтегрована 
логістика 

Спрямування Окремі явища  
та потокові процеси 

в економіці 
 

Окремі логістичні 
процеси 

 (зберігання, 
транспортування  

та ін.) 

Сукупність 
логістичних 

процесів 

Сукупність 
логістичних та 
інших процесів 

Зв’язок з 
потоками в 
економіці 

Прояв в межах і 
поза межами 

матеріального 
потоку 

Безпосередньо 
пов’язана з 
частиною 

матеріального 
потоку 

Безпосередньо 
пов’язана з 
частиною 

матеріального 
потоку 

Безпосередньо 
пов’язане з 

матеріальним 
потоком 

Зв’язок з 
ланцюгом 

В системі і  
поза системою 

ланцюга 
постачання 

Ланка логістичного 
ланцюга  

Логістичний 
ланцюг  

Ланцюг 
постачання 

Джерело: [авторська розробка] 
 

Не дивлячись на широку еволюційну диференціацію, фундаментальна основа 
підприємницької логістики не може розглядатися поза органічним взаємозв’язком із 
первинними суміжними науками у різних галузях знань (математики, військової справи тощо), 
а саму економічну логістику не доцільно ототожнювати лише з одним із власних різновидів, 
або ж сучасними концепціями та теоріями, які мають з бізнес-логістикою частково спільну 
основу (SCM, ланцюг вартості та ін.).  
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ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ 
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

М.О. Вергун 
 

Київський національний університет технологій та дизайну 
м. Київ, Україна 

 

Функціонування сучасного ВНЗ в ринковій економіці України пов'язане з 
диверсифікацією діяльності, що призводить до ускладнення його організаційної системи, і, як 
наслідок, процесів управління. Така необхідність продиктована істотним зниженням 
бюджетного фінансування, що виділяється державою на підготовку фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. ВНЗ отримали можливість займатися підприємницькою діяльністю, 
самостійно визначати її види, і, в кінцевому підсумку, отримувати прибуток. 

Велика кількість ВНЗ, що стало наслідком демократизації економіки, з одного боку, і 
непродуманої державної політики в галузі освіти, з іншого, стало наслідком високої 
конкуренції між навчальними закладами України. Демографічні проблеми підсилюють 
зазначений фактор ринкової економіки. Досягнення стратегічної конкурентної переваги ВНЗ 
забезпечується за рахунок впровадження інновацій в освітній та науково-дослідний процес, що 
вже стало прописною істиною в ринковій економіці, і вибору специфічної для кожного з них 
стратегій розвитку, яка орієнтована в першу чергу на фінансові можливості. 

Для того, щоб витримувати існуючу конкуренцію, ВНЗ необхідно, реально оцінювати 
свої конкурентні переваги, сильні та слабкі сторони для здійснення інвестиційної діяльності. 
Для цього сьогодні активно використовується поняття інвестиційного потенціалу. 

В рамках дослідження була запропонована наступна структура факторів оцінки рівня 
інвестиційного потенціалу ВНЗ: 

 кадровий потенціал ВНЗ (рівень наукової і педагогічної кваліфікації співробітників, 
міжнародний досвід і міжнародна мобільність співробітників, результати трудової 
діяльності);  

 виробничий потенціал ВНЗ (навчальні та наукові площі в розрахунку на одного 
зайнятого співробітника; навчальні та наукові площі в розрахунку на одного студента 
і аспіранта; частка сучасного наукового обладнання в загальній його вартості; число 
комп'ютерів у розрахунку на десять студентів; число наукових лабораторій, створених 
за участю НАН України; число філій кафедр, створених в організаціях, де 
використовуються результати вузівських НДР);  

 інноваційний потенціал ВНЗ та рівень його використання (число наукових шкіл, 
визнаних національним і світовим співтовариством; число монографій, підручників, 
навчальних посібників, опублікованих за кордоном і в українській пресі; число 
патентів та авторських свідоцтв, отриманих співробітниками ВНЗ та ін.); 

 інфраструктурний потенціал ВНЗ(наявність сучасних засобів зв'язку; наявність у ВНЗ 
агентства з трансферу результатів інтелектуальної праці співробітників; наявність 
філій та представництв ВНЗ за кордоном; входження ВНЗ в якості учасника кластерів, 
технопарків, економічних зон та ін.); 

 фінансовий потенціал ВНЗ (величина доходів від освітньої та наукової діяльності в 
розрахунку на одного зайнятого; величина доходів, одержуваних від експорту освітніх 
послуг; величина доходів, одержуваних від реалізації продуктів інтелектуальної праці 
на національному і світовому ринках послуг); 

 потенціал управління ВНЗ (різноманітність та ефективність застосування форм та 
інструментів залучення зовнішніх інвестицій, стимулювання інноваційної діяльності 
співробітників; відповідність організаційної структури управління ВНЗ складу і 
складності розв'язуваних завдань; рівень узгодженості дій різних рівнів управління 
ВНЗ; наявність стратегії та цільових програм розвитку ВНЗ і ін.);  

 інституційне внутрішнє середовище ВНЗ (наявність розвиненої нормативно-правової 
основи, що регулює організацію навчальної та наукової діяльності співробітників, 
виробничі та фінансові зв'язки з замовниками освітніх та наукових послуг; лояльність 
співробітників до дій органів управління ВНЗ та ін.). 
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На множині запропонованих факторів оцінки рівню інвестиційного потенціалу ВНЗ була 
розроблена методика оцінки інвестиційного потенціалу ВНЗ, що базується на використанні 
основних методів бенчмаркінгу, в рамках якої здійснюється пошук ВНЗ, який показує найвищу 
ефективність розвитку інвестиційного потенціалу, а також дослідження шляхів досягнення цих 
результатів і впровадження кращого у власних умовах. Методика включає в себе наступні 
етапи: 

1) формування набору факторів для аналізу інвестиційного потенціалу; 
2) відборі лідируючих значень факторів; 
3) формування еталонної моделі; 
4) порівняно розглянутих значень з еталонними; 
5) формуванні висновків про ведення політики управління з метою поліпшення слабких 

сторін і підвищення низьких показників. 
Запропонована у статті методика оцінки інвестиційного потенціалу можна 

використовувати для оцінки інвестиційного потенціалу діючого ВНЗ при здійсненні його 
власної інвестиційної політики.  
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м. Одеса, Україна 
 

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств сьогодні залишаються 
найактуальнішими для економіки України на думку більшості фахівців. За індикаторами 
інноваційного розвитку Україна знаходиться в групі країн з найнижчими рівнями 
інновативності. Це пов’язується, зокрема, з низьким рівнем інноваційного потенціалу та 
інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств, причиною яких на макрорівні 
визначається відсутність дієвих державних механізмів стимулювання інноваційної діяльності, 
нерозвиненість інноваційної інфраструктури та недостатній рівень державного фінансування 
НДДКР, а на рівні окремих підприємств, крім фінансово-інвестиційного чинника, недостатній 
рівень підготовки системи менеджменту до реалізації завдань інноваційного розвитку. 

Аналізуючи складові інноваційного розвитку, зазначені на різних етапах становлення 
інноватики, та ґрунтуючись на принципі балансу, можна виділити три ключові внутрішні 
складові інноваційного розвитку підприємства: фінансова, матеріальна та інтелектуальна, що 
знаходяться у циклічному взаємозв’язку. Фінансова складова містить власне фінансові ресурси, 
які є джерелом формування матеріальної та інтелектуальної складових та поповнюються за 
рахунок ефективного використання матеріальної та інтелектуальної складових в процесі 
діяльності та розвитку підприємства. Матеріальна та інтелектуальна складові визначаються 
відповідно матеріальними та інтелектуальними активами підприємства. Їх структура та рівень 
ефективності використання впливає на ринкову вартість підприємства та нарощення фінансової 
складової, як необхідного інвестиційного ресурсу для забезпечення подальшого розвитку. 

http://revolution.allbest/ru
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Інноваційний розвиток підприємства має забезпечуватись ефективним комплексним 
використанням всіх його складових. 

Аналіз еволюції інноваційних теорій дозволяє зробити висновок, що на відміну від ХХ 
ст., де інновації пов’язувалися здебільшого з матеріальною складовою та технологічним 
оновленням матеріальної бази виробництва, у ХХІ ст. вирішальним чинником інноваційного 
розвитку стає інтелектуальний капітал підприємства. Дані провідних світових корпорацій, 
ринкова вартість яких в рази перевищує облікову, що спричинено саме існуванням так званого 
„невидимого” – інтелектуального капіталу, підтверджує думку сучасних економістів, що 
інтелектуальний капітал – це основна рушійна сила економіки ХХІ століття. Відповідно, в 
продовження теорії інноваційної економіки започатковуються та розвиваються теорії 
економіки знань та інтелектуальної економіки. Зростання ролі інтелектуального капіталу як 
чинника інноваційного розвитку робить його одним з пріоритетних об’єктів управління, а 
проблеми управління інтелектуальним капіталом стають все більш актуальними для суб’єктів 
всіх видів економічної діяльності 

Незважаючи на численні роботи в даному напрямку протягом останніх 20 років сутність 
інтелектуального капіталу остаточно не визначена. В працях фахівців виділяються 2 ключових 
підходи до визначення цієї категорії: 1) структурний – що базується на розгляді 
інтелектуального капіталу як сукупності складових; 2) результатний – що базується на розгляді 
інтелектуального капіталу як результату, здатності до покращення характеристик 
підприємства. Більшість науковців схиляється до виділення трьох ключових складових 
інтелектуального капіталу, а саме: людського капіталу, структурного (організаційного) 
капіталу та ринкового (клієнтського) капіталу з подальшою їх деталізацією. Слід зазначити, що 
роль цих складових неоднакова: людський капітал виступає базовою складовою, ринковий 
капітал – цільовою складовою, а структурний – певною обслуговуючою складовою, що має 
сприяти підвищенню ефективності використання людського капіталу для формування 
ринкового. З часом зміст цих складових інтелектуального капіталу набуває все більш широкого 
та комплексного характеру, що підтверджує його складність та невизначеність як об’єкту 
управління. Відповідно, остаточно невирішеними залишаються питання як визначення сутності 
та складових інтелектуального капіталу, так й методів реалізації та інструментального 
забезпечення функцій управління стосовно такого об’єкту як інтелектуальний капітал. 

Інтелектуальна складова інноваційного розвитку здебільшого пов’язується з 
інтелектуальним капіталом підприємства. Проте, суцільне ототожнення цих понять є не 
достатньо коректним. Визначення сутності та завдань управління інтелектуальною складовою 
інноваційного розвитку підприємств потребує з’ясування сутності та ролі в інноваційному 
розвитку й супутніх категорій теорії інтелектуальної економіки, а саме інтелектуальних 
ресурсів (активів) та інтелектуального потенціалу.  

Взаємозв’язок інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу простежується 
у працях фахівців які визначають інтелектуальний капітал як: 1) сукупність активів 
інтелектуальної власності, а також ринкових і нематеріальних активів підприємства, здібностей 
й навичок працівників підприємства (інтелектуальних ресурсів), що формуються внаслідок 
реалізації інтелектуального потенціалу в ході здійснення підприємством господарської 
діяльності; 2) ефективно використаний в економічній діяльності інтелектуальний потенціал; 3) 
інтелектуальний потенціал, який активно використовується в процесах економічного розвитку; 4) 
інтелектуальний потенціал який активно використовується в економічній діяльності задля досягнення 
певних цілей [1]. Отже, інтелектуальний капітал є результатом активного використання 
інтелектуального потенціалу в інноваційній діяльності підприємства для досягнення цілей його 
інноваційного розвитку. Очевидно, що інтелектуальний потенціал є ширшим поняттям ніж 
інтелектуальний капітал. Проте, до складу як інтелектуального капіталу, так і інтелектуального 
потенціалу фахівці відносять приблизно одні й ті ж самі складові елементи, що поєднуються в 
понятті інтелектуальні ресурси (інтелектуальні активи). Водночас, у складі інтелектуального 
потенціалу та інтелектуального капіталу інтелектуальні ресурси перебувають у якісно різному 
стані. Так, інтелектуальний потенціал – це сукупність всіх наявних інтелектуальних ресурсів, 
що містить в собі ще нереалізовані можливості інноваційного розвитку; в складі 
інтелектуального потенціалу інноваційні ресурси перебувають в неактивному стані, так як ще 
не використовуються в інноваційній діяльності підприємства. Інтелектуальний капітал – є 
активною частиною інтелектуального потенціалу, тобто сукупністю наявних інтелектуальних 
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ресурсів, що активно використовуються в інноваційній діяльності підприємства для досягнення 
певних цілей .його інноваційного розвитку. Отже, складові інтелектуального потенціалу та 
інтелектуального капіталу тотожні за змістом, але різняться за якістю: в складі потенціалу – це 
наявні можливості інноваційного розвитку, а в складі інтелектуального капіталу – реалізовані.   

Дослідження сутності інтелектуального капіталу у взаємозв’язку з поняттями 
інтелектуального потенціалу, інтелектуальних ресурсів (інтелектуальних активів) дозволяє 
зробити висновок, що будучі пов’язаними як послідовні ланки в ланцюгу вони формують 
інтелектуальну складову інноваційного розвитку підприємства у складі тріади: інтелектуальні 
ресурси (активи), інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал.  

Інтелектуальні ресурси (активи), що є основою інтелектуального потенціалу (як 
сукупності створених ними можливостей інноваційного розвитку), при їх активному 
використанні в інноваційній діяльності (реалізації інтелектуального потенціалу в процесах 
інноваційного розвитку) трансформуються в інтелектуальний капітал підприємства, що 
виступає головним чинником його інноваційного розвитку. Інтелектуальний капітал є 
ключовим елементом інтелектуальної складової інноваційного розвитку підприємств, що 
являючи собою сукупність реалізованих можливостей розвитку, створених інтелектуальними 
ресурсами та закладених в інтелектуальному потенціалі, забезпечує ефективність інноваційної 
діяльності в процесах інноваційного розвитку.  

Трансформація складових елементів інтелектуального потенціалу в складові елементи 
інтелектуального капіталу проходить під впливом системи управління в процесі їх активного 
залучення до здійснення інноваційної діяльності підприємства. Таким чином, інтелектуальний 
капітал формується лише за умови поєднання інтелектуального потенціалу з потенціалом 
системи управління щодо її здатності до забезпечення ефективного використання можливостей 
інтелектуального потенціалу (наявних інтелектуальних ресурсів) в процесах інноваційного 
розвитку підприємства. Отже, формування інтелектуального капіталу як результату 
трансформації інтелектуальних ресурсів в процесі інноваційної діяльності потребує 
налагоджених механізмів системи управління щодо розв’язання відповідних завдань на етапах: 
1) формування інтелектуальних ресурсів та інтелектуального потенціалу; 2) використання 
інтелектуальних ресурсів та інтелектуального потенціалу в інноваційній діяльності із 
забезпеченням необхідного рівня ефективності. Відповідно, управління інтелектуальною 
складовою інноваційного розвитку повинно охоплювати процеси формування інтелектуальних 
ресурсів та інтелектуального потенціалу, їх раціонального та ефективного використання в 
інноваційній діяльності та трансформації в інтелектуальний капітал, що забезпечує зростання 
ринкової вартості та потенціал подальшого розвитку підприємства.  
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Необхідність докорінної модернізації житлово-комунального господарства (ЖКГ) в 
Україні назріла вже давно. Фізичний і моральний знос теплових мереж та енергетичного 
обладнання на об'єктах комунальної інфраструктури в середньому по країні перевищує 60%. У 
зв'язку з цим:  

 зростає енергоємність виробництва теплової енергії за рахунок використання дорогого 
і неекологічно палива;  
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 ростуть тарифи на електричну і тепловий енергію для приватних і комерційних 
споживачів через низький рівень енергоефективності та енергозбереження ТЕС;  

 загострюється дефіцит електричної та теплової енергії на тлі розвитку міст і 
збільшення числа споживачів [3]. 

Для виправлення ситуації держава приймає активні заходи по впровадженню принципів 
інноваційного менеджменту в сфері житлово-комунального господарства. За підтримки 
держави місцеві органи влади розробляють і реалізують концепцію модернізації систем тепло 
енергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної інфраструктури [4]. 

Для досягнення цих цілей намічено здійснення наступних заходів:  
 перехід до багатоканального фінансування галузі ЖКГ;  
 розгортання загальнодержавних та регіональних програм, які спрямовані на 

реалізацію концепції енергозбереження;  
 реструктуризація процесів підготовки кадрів;  
 будівництво і введення в експлуатацію сучасних спеціалізованих енергогенеруючих 

центрів і комплексів [2]. 
Ключове місце в реалізації перерахованих заходів відводиться профільному Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 
обласним, районним, міським та сільським адміністраціям, а також їх підвідомчим 
організаціям [2]. 

Проведене дослідження показало, що ключовим елементом в досягненні цілей, 
визначених у концепції модернізації систем теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку 
комунальної інфраструктури, забезпечується за рахунок побудови ефективної системи 
управління ресурсами регіону, спрямованих на її реалізацію [1]. 

В результаті проведеного дослідження розроблена структура інформаційної системи 
управління ресурсами, які спрямовані на реалізацію концепції модернізації систем 
теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної інфраструктури регіону. В 
основу формування структури інтегрованої інформаційної системи покладено наступні 
принципи: 

 інтеграції компонентів системи ресурсів і організаційно-економічної структури 
регіону на базі узгодженого, нормативно обґрунтованого регламенту їх розподілу і 
правового забезпечення; 

 децентралізації ресурсів, їх джерел і функцій управління ними в регіоні у формі сталої 
організаційної відповідності зазначених об'єктів і компонентів організаційно-
економічної структури, що набуває певну структурну конфігурацію. 

В рамках інформаційної системи передбачені блоки реєстрації та управління 
матеріальними, трудовими, фінансовими та організаційними ресурсами регіону, а також 
реалізований комплекс методів, засобів, інструментів, умов їх ефективної організації та 
використання у функціональній структурі регіону для реалізації його діяльності в рамках 
реалізованої концепції модернізації систем теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку 
комунальної інфраструктури регіону в потрібному обсязі і з необхідною якістю. 

Мета організації інформаційної системи управління ресурсним забезпеченням для 
реалізації даної концепції визначено, як своєчасне забезпечення потреб регіону всіма видами 
ресурсів необхідної кількості, змісту та якості з урахуванням адаптації до зміни зовнішнього 
середовища. Мета системної організації управління ресурсами представлена, як формування 
системи управління, діяльність якої спрямована на вдосконалення та розвиток процесу 
ресурсного забезпечення. 

Функціональна модель інформаційної системи управління визначає місце і взаємозв'язки 
інтегрованої системи з системою ресурсного забезпечення регіону в цілому. Визначено, що 
інтеграція ресурсного забезпечення в рамках концепції модернізації систем 
теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної інфраструктури регіону повинна 
досягатися сполученням завдань даної системи з усіма іншими системами в структурі 
управління регіоном. 

В рамках інформаційної системи управління виділені наступні підсистеми: 
 обліку програмних заходів в рамках концепції. Основна функція - ведення інформації 

про заходи, проекти, напрямки для інвестування, на які здійснюються в рамках 
концепції; 
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 обліку ресурсів. Основна функція - ведення реєстру кадрових, матеріальних, 
технічних, інформаційних та інших видів ресурсів регіону, які можуть 
використовуватися для реалізації концепції; 

 розподілу ресурсів регіону. Основна функція реалізація механізмів розподілу ресурсів 
регіону на заходи, проекти в рамках концепції на підставі з'ясованих потреб; 

 ведення нормативно-правової бази ресурсного забезпечення регіону. Ведення бази 
даних правою інформації, стандартів і норм, на підставі яких йде розрахунок потреби 
в тих чи інших ресурсах в рамках концепції; 

 фінансового менеджменту регіону. Основна функція - облік і аналіз всіх фінансово-
господарських операцій в ході реалізації концепції модернізації систем 
теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної інфраструктури 
регіону. Підсистема інтегрована в загальну систему фінансового менеджменту 
регіону; 

 бюджетування. Планування бюджетів заходів та проектів з реалізації концепції. 
Підсистема інтегрована в загальну систему бюджетування регіону в цілому; 

 організаційно-економічного управління. Підсистема, яка надає механізми управління 
заходами і проектами в рамках концепції; 

 аналізу організаційно-економічних показників регіону. Забезпечення інформаційного 
сервісу для керівників при виробленні стратегії та прийнятті управлінських рішень 
щодо реалізації концепції; 

 інтеграції різнорідних компонентів системи. Забезпечення ефективних комунікацій 
між різними підсистемами в інформаційній системі. 

На підставі аналізу структури запропонованої інформаційної системи можна зробити 
висновок, що функціональна спрямованість комплексу вирішуваних нею завдань призначена, 
перш за все, для забезпечення умов формування стійких організаційно-економічних відносин 
суб'єктів у рамках здійснення концепції в структурі регіону в умовах децентралізації ресурсів і 
функцій управління ними . 

Запропонована в рамках інформаційної системи інтеграція підсистем дозволяє домогтися 
дотримання принципу цілісності в управлінні регіоном: всі рішення в рамках кожного з 
напрямків концепції приймаються відповідно до загальної стратегії і цілями основної 
діяльності. Вертикальна інтеграція інформаційного обслуговування в запропонованій схемі 
виявляється у взаємозв'язку і узгодженості компонентів організаційної та функціональної 
ієрархії. Зворотні зв'язку вертикальної інтеграції дозволяють верхнього рівня мати інформацію 
про стан нижче стоять рівнів. 

В результаті практичної реалізації такої інформаційної системи з'ясовано, що механізм 
реалізації виділеного складу завдань забезпечує ефективний розвиток організаційних ресурсів 
регіону, які виражаються в здатності ефективно діяти і адаптуватися до змін середовища. 
Показано, що тільки в цьому випадку створюється механізм буде здатний забезпечити 
ефективний розвиток і використання фінансових ресурсів, які, в свою чергу, забезпечать 
розвиток матеріальних, кадрових, інформаційних ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 
концепції модернізації систем теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної 
інфраструктури регіону. 
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У сучасних реаліях інноваційний процес є обов'язковою і базовою умовою забезпечення 

конкурентоспроможності виробництва і продукції, завоювання і утримання позицій на ринках, 
підвищення продуктивності та ефективності, як підприємства, так і економіки в цілому. 
Шкода, але важкий шлях “проб і помилок” був майже єдиним чинником, що призвів до 
розуміння в Україні безальтернативності інноваційного розвитку. Більшість виробників 
порівнюючи віддачу від одиниці витрат або одиниці інвестицій у різні напрямки максимізації 
доходу не часто обирають інновації. Відсутність мотивації або попиту на інновації означає, що 
структура витрат і вигід ведення бізнесу в країні є такою, що альтернативні інноваціям 
напрямки максимізації індивідуального доходу мають більшу віддачу, ніж інноваційні [1, с.11].  

Якщо звернутись до першої стадії інноваційного процесу в агропромисловому 
виробництві – створення інновацій, то основним продуцентом агроновацій в сучасних умовах 
залишається НААН. У системі НААН в кожній області й АР Крим з 1998-го створені центри 
наукового забезпечення агропромислового виробництва, які мають об’єднувати діяльність 
наукових, освітніх, впроваджувальних установ регіону, тобто займатися питаннями 
інноваційного розвитку АПК. Але тільки в останні роки активізовано діяльність відповідних 
центрів, що мають стати головними операторами НААН на наукоємному ринку в аграрній 
сфері регіонів [2, с.98]. З 2012 року в мережі академії функціонують 7 зональних науково-
інноваційних центрів: Кримський, Північно-степовий, Південно-степовий, Лівобережно-
лісостеповий, Правобережно-лісостеповий, Поліський і Карпатський. Провідними у центрах 
визначено конкретні наукові установи НААН з високим науковим потенціалом. Саме вони 
мають здійснювати наукове забезпечення АПВ за територіальним принципом. Координація 
розробок і реалізація регіональних галузевих та комплексних програм інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва має слугувати широкомасштабному впровадженню 
перспективних для кожного регіону наукових розробок і забезпечувати функціонування та 
розвиток науково-технологічної системи: «науково-методичні центри НААН – зональні 
науково-інноваційні центри - регіональні центри наукового забезпечення АПВ – 
агроформування». 

Необхідно констатувати, що серед пріоритетних напрямів інноваційного розвитку 
отримали поширення фундаментальні дослідження (створення нових сортів, методів та теорій) 
та розробки в сфері раціонального природокористування (нові види техніки, технологій, 
вироби та матеріали). Не набули поширення розробки в сфері інформаційних і комунікаційних 
технологій, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, нові 
речовини і матеріали, енергоефективні технології і процеси. Разом з тим, не всі створені 
продукти і технології були впроваджені і стали інноваціями. Згідно звітних матеріалів НААН 
за 2012 р. науково-дослідними установами НААН було створено 276 сортів і гібридів 
сільськогосподарських рослин, 18 технологій виготовлення засобів захисту тварин, у 680 
агроформуваннях упроваджено 948 наукових розробок, проведено близько 3 тис. 
маркетингових досліджень ринків наукоємної продукції [3, с.165-166,175].  

Відносно другої стадії інноваційного процесу, необхідно визнати, що внаслідок слабкої 
взаємодії між етапами інноваційного процесу не знайшов свого належного поширення 
трансфер технологій в Україні, новації, у вигляді створених вченими нових сортів, гібридів не 
завжди швидко перетворюються у реальні об'єкти ринку. Так, у 2011 р. до наукових установ 
НААН надходження коштів від комерціалізації наукових продуктів та наукомісткої продукції 
за ліцензійними угодами становило 24,2 % загальної суми надходжень, за реалізацію 
наукомісткої продукції було отримано 37,7 % коштів спеціального фонду. Агропромислове 
виробництво не отримавши широкого застосування технологій втрачає можливості реалізації 
інноваційного розвитку і спирається переважно на екстенсивні фактори [2, с.96]. 
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Достатньо гострою, залишається проблема адаптації наукових здобутків до потреб 
сільгоспвиробників, мотивації до формування безпосередніх замовлень на впровадження 
сортів, технологій чи інших наукових розробок та на створення брендів, посилення 
практичного та комерційного напрямку агроінноваційних розробок. Не дивлячись на 
оптимістичні дані звітності, необхідно зауважити, що динаміка створення нових сортів і порід 
тварин є спадною. 

Вищенаведене дозволяє стверджувати, що інноваційний процес в агропромисловому 
виробництві України переважно «вкладається» в лінійну чи лінійно-послідовну модель 
інноваційного процесу, що були поширеними в світі, ще в середині минулого століття. Даній 
моделі бракує «відкритості» кожного етапу інноваційного процесу, за умов якого ідея має не 
тільки «вхід», але й «вертикальну» взаємодію з ринком і виробництвом. 

Значною проблемою залишається просування завершених прикладних розробок через 
ринкове середовище в агропромислове виробництво. Це вимагає формування організаційно-
правової форми комерціалізації інноваційних продуктів. Так в науково-інноваційних центрах 
НААН опрацьовуються методичні підходи до застосування стратегічного маркетингу і 
менеджменту в інноваційній діяльності, створюються відповідні відділи маркетингу, що 
орієнтовані на встановлення тісних взаємозв'язків із споживачами інноваційних продуктів, 
рекламними інституціями. Це свідчить про поступову трансформацію лінійно-послідовної 
моделі інноваційного процесу в інтерактивну[2, с.97-97].  

В сучасних умовах інноваційні дослідження, і взагалі, інновації насамперед здійснюють 
великі підприємства, що мають в якості майже єдиного джерела інновацій власні фінансові 
ресурси і вже застосовують альтернативні, екологобезпечні технології землеробства, 
займаються виробництвом органічної продукції, використовують відходи основного 
виробництва. Серед останніх, кращі передумови для швидкого освоєння агроновацій мають 
сільськогосподарські підприємства, спеціалізовані на вирощуванні зерна й соняшнику та 
виробники овочів і фруктів, віддаленішою є перспектива модернізації тваринництва [4,с.67-68]. 

Можна стверджувати, що перспективні світові інновації і технології в подальшому і 
будуть адаптуватися агровиробниками, а саме біотехнологічні та екологічні інновації, при 
цьому основними напрямами досліджень стане стале водо- та енергозабезпечення, 
землекористування й виробництво продовольства, а також ефективне використання 
виробничих ресурсів і відходів. Разом з тим, сьогодні, вітчизняні агровиробники, на відміну від 
світових, серед мотивів інноваційної діяльності визначальним вбачають збільшення випуску та 
підвищення конкурентоспроможності і в багатьох випадках це досягається за рахунок 
зниження загального рівня сталості аграрного господарювання і посилення його структурних 
деформацій [4,с.69-70]. Крім цього цілями впровадження агроновацій визнаються оновлення 
застарілих ресурсів і процесів; вихід на нові ринки або збільшення частки ринку; зменшення 
витрат праці, матеріалів та енергії на одиницю продукції. 
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В современном мире невозможно обеспечить высокую конкурентоспособность иннова-

ционной продукции без повышения творческой деятельности исследователя и разработчика 
нововведений. На протяжении длительного времени учеными и практиками осуществляется 
поиск новых и совершенствование существующих организационно-экономических путей, 
механизмов, форм, методов и средств повышения эффективности труда инноваторов. В то же 
время до сих пор эта проблема все еще остается недостаточно разработанной и, прежде всего, в 
аспекте самоуправления творческой жизнедеятельностью на стадиях жизненного цикла 
человека, начиная с детства. 

Особое внимание уделено теоретическим и методическим положениям, практическим 
рекомендациям осуществления процесса самоуправления[1],а также созданию оригинального 
организационно – экономического механизма самоуправления жизнедеятельностью человека в 
т.ч. исследователя и разработчика (далее сокращенно – МСУЖД)[2]. 

Под самоуправлением понимается динамичный и многогранный процесс целе-
направленного воздействия человека на самого себя, обьект своего труда т отдыха, позво-
ляющий глубже познать себя, свое «Я» и «Я-сам(а)», свое поведение и действие, свои 
поступки, мысли, эмоции, собственные деловые и личностные качества, способствующие 
достижению наилучших успехов в труде. Чем выше уровень самоуправления, тем выше 
уровень самоуправленческого потенциала. 

Человека как субъект и объект самоуправления является творческим инноватором. Он 
выдвигает инновационные идеи, выносит правильные решения, разрабатывает бизнес-план, 
заключает выгодные сделки, сам направляет свою жизнедеятельность в сторону активизации 
творчества и достижения успеха.  

На основе общей теории управления создан МСУЖД, под которым понимается 
интегрированный подход с системных позиций к организации саморуководства совокупностью 
взаимосвязанных систем, находящимися в состоянии трансформации с другими механизмами, 
формами, методами, процессами и т.д., используемыми для достижения успеха. 

Разработана структурно–логическая модель МСУЖД человека (исследователя и разра-
ботчика). Ее составляющими являются следующие основополагающие системы: жизненного 
цикла жизнедеятельности, функционирования жизнедеятельности широким использованием 
основных функций самоуправления, обеспечения и повышения успеха в творческой 
жизнедеятельности. 

В роли ключевого процесса МСУЖД выступает автоматизация сопровождения инфор-
мационных и цифровых технологий поддержки. 

Отдельные элементы процессы самоуправления и МСУЖД апробированы и внедрены на 
ряде предприятий и в организациях, использованы в учебном процессе ОНПУ и показали 
положительные результаты. Исследования этой проблемы продолжаются 
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Термін «система», на нашу думку, використовують в таких випадках, коли необхідно 
надати характеристику явищу (або процесу) з урахуванням усіх зв’язків, що існують – 
зовнішніх та внутрішніх, а також врахувати зовнішній вплив на функціонування самої системи, 
або співвідношення системи із зовнішнім (по відношенню до неї) середовищем. Зв’язки між 
елементами системи є системоутворюючими та забезпечують її цілісність. Елементи системи 
підрозділяють на ядро системи й інші елементи. Всі елементи складаються в систему за 
упорядженими ознаками з урахуванням внутрішніх, прямих і зворотних зв’язків. В [1] наведено 
наступне розуміння системи: «множина елементів, що є взаємопов’язаними один із одним і 
створюють певну цілісність, єдність». Система, як сукупність взаємопов’язаних елементів, 
протистоїть середовищу, у взаємодії з яким виявляються її властивості. Системне дослідження 
встановлює засоби виявлення й описання таких відносин і зв’язків, а також визначає 
системоутворюючі відношення, тобто зв’язки, які забезпечують цілісність системи. Системний 
підхід базується на дослідженні об’єктів системи, та орієнтує таке дослідження на розкриття 
цілісності об’єкту, на виявлення різноманітних типів зв’язків в ньому і зведення їх до єдиної 
теоретичної картини. 

В основі аналізу інноваційно-інвестиційної системи знаходиться понятійний апарат, який 
визначає її як цілісне явище. Інноваційно-інвестиційна система, як складне утворення, може 
бути структурована та включати наступні складові. 

1.Набір підсистем і елементів. Підсистема – це діяльність, яка пов’язана з акумуляцією 
ресурсів, а також їх розподілом та цільовому інноваційному використанню. В якості елементів 
системи можна виділити елементи-суб’єкти й елементи-зв’язки.  

Елементи-суб’єкти включають: 
 суб’єктів інноваційно-інвестиційного процесу; 
 інноваційну й інвестиційну інфраструктуру; 
 інноваційно-інвестиційні ресурси; 
 інноваційно-інвестиційний процес; 
 інноваційно-інвестиційний ризик; 
 інноваційно-інвестиційний потенціал; 
 інноваційно-інвестиційну сферу; 
 інвестиційну сприятливість інноваційному проекту. 
Елементи-зв’язки системи поширюються на інформаційні потоки, які основані на 

загальній інформаційній базі цілій, обмеженостей, переваг, показників, моделей і дій. 
Реалізуються елементи-зв’язки через інноваційно-інвестиційну інфраструктуру (рис.1). 

2. Визначення прямих і зворотних зв’язків. Прямі зв’язки прямують від суб’єкта 
інвестування до об’єкта (інноваційного проекту) через певні сфери вкладення й обсяги 
інвестиційного потоку. Зворотні зв’язки діють в напрямку змін конфігурації інноваційного 
потоку через корегування інвестиційних пріоритетів. 

3.Ядром інноваційно-інвестиційної системи є її мета, тобто забезпечення процесу 
відтворення за рахунок інтенсивних факторів і модифікацій даної мети, які визначаються 
типом і характером економічних відносин. В ринковій системі мета функціонування 
інноваційно-інвестиційної системи приймає форму переваг, які основані переважно на 
вартісних оцінках. 

У зв’язку з тим, що поняття інноваційно-інвестиційна система, інноваційно-інвестиційна 
сфера, інноваційно-інвестиційний процес в понятійному та методологічному плані не є 
однорідними, вказані категорії повинні бути розділені й окремо представлені в складі єдиної 
інтегрованої системи. Це обумовлено і тим, що лише системне уявлення категорій дозволяє 
виявити й окреслити сутність самого явища. 

На нашу думку, основними положеннями механізму становлення регіональної 
інноваційно-інвестиційної системи в умовах зростання економіки є наступні: 
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 загальна підтримка НДДКР, венчурних, впровадницьких і інших інноваційних установ 
в регіонах; 

 створення багатофункціональної системи наукового забезпечення розвитку 
промисловості, у тому числі галузевих і регіональних науково-технічних центрів, 
науково-технічних служб; 

 налагодження тісної взаємодії наукових організацій промислової сфери з науковими 
організаціями Національної академії наук України, Міністерством освіти та науки 
України, посилення наукового забезпечення циклу «наука – техніка – виробництво – 
збут – доход»; 

 активізація використання в цивільних галузях науково-технічних досягнень 
оборонного комплексу; 

 широка потреба в інвестиційних ресурсах визначає необхідність розширеного 
залучення позикових коштів – це потребує додаткового розвитку інвестиційної 
інфраструктури як механізму акумуляції і розподілу фінансових ресурсів; 

 зростає роль фінансової системи та банківського капіталу в системі господарювання. 
Основні ринкові важелі забезпечуються дією фінансових механізмів, які залучаються 
як безпосередня сфера грошових відносин і як частина виробничих відносин. 
Банківська сфера є часткою єдиної фінансової системи, а кредитно-грошова політика 
безпосередньо впливає на економічне зростання; 

 заходи державного регулювання зміщуються із області безпосереднього впливу на 
ефективний попит в напрямку формування інвестиційних пріоритетів та підтримки 
органів місцевого самоврядування; 

 захист прав власності набуває переважно економічного характеру, тому що з 
вирішенням проблеми неплатежів, не грошових інструментів розрахунків усувається 
можливість тотального банкрутства підприємств; 

 збалансованість розвитку зовнішньоекономічного підприємництва.  
Повністю від впливу державного регулювання регіональною інноваційно-інвестиційною 

системою відмовлятися, на нашу думку, не можна, тому що зберігається вірогідність 
виникнення в ній суперечок. У зв’язку з ринковою основою функціонування інноваційно-
інвестиційної системи інвестиційні витрати пов’язані, з вартісними оцінками та тяжіють до 
сфер застосування капіталу з високим рівнем доходності. Високу доходність забезпечують, як 
правило, довгострокові інноваційні проекти, а сьогодні інвестор є зацікавленим у 
найшвидшому отриманні доходу від своїх вкладень. 

Сьогодення сучасного НТП пов’язане зі становленням ринкової системи формування 
попиту на наукові дослідження, розробкою інновацій, адаптацією наукових організацій до 
нового фінансово-інвестиційного середовища. Йдеться не лише про суто економічні 
трансформації, а й соціальні, політичні, гуманітарні завдання в їх органічному поєднанні. І це 
зрозуміло: нам конче потрібна сьогодні науково обґрунтована стратегія подальшої 
трансформації суспільства як єдиного, цілісного організму, яка б поєднувала в собі, по-перше, 
визначення послідовності здійснюваних заходів, їх субординації та взаємозв’язку і, по-друге, 
вибір потрібного для цього інструментарію [2]. У пріоритетності питань якісних перетворень 
полягає суть нової економічної ідеології, яку ми маємо остаточно сформувати. Це і обумовлює 
необхідність розробки сучасної моделі інноваційно-інвестиційної політики, моделі 
регіональної інноваційно-інвестиційної системи, яка буде відповідати потребам економіки 
становлення цивілізованого ринку. Така модель, крім усього, передбачає вивчення явищ в 
інноваційно-інвестиційній сфері у всій їх повноті та суперечливості. 

Безпосередня трансформація наукових ідей, результатів науково-технічних досягнень в 
нові або удосконалені продукти та технологічні процеси здійснюється в рамках регіональних 
інноваційних систем, які забезпечують реалізацію комплексу наукових, технологічних, 
організаційних, фінансових і комерційних національно-орієнтованих заходів. Комплексне 
охоплення всіх аспектів цієї діяльності забезпечується саме в рамках регіональних інноваційно-
інвестиційних систем. 

Зміна умов відтворення змусила змінити уявлення щодо характеру кількісних та якісних 
взаємозв’язків між НТП та економічною динамікою. Це стосується, перш за все, одного з 
важливих положень, що лежать в основі неокласичної моделі економічного зростання – 
припущення рівномірності і автономності впливу НТП на економічне зростання. 
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Включення України до загальносвітової динаміки техніко-економічного розвитку 
відбулося наприкінці ХІХ століття на рівні третього техноукладу. Створення нових укладів 
йшло шляхом наздоганяючої органічної модернізації, яка генерується шляхом швидкого 
створення нових виробництв за допомогою економічної політики мобілізаційно-
адміністративного типу. В результаті, нові технологічні уклади співіснували (і співіснують 
зараз) з попередніми, використовуючи дефіцитні ресурси і тим самим – гальмують становлення 
передових відтворювально-технологічних контурів та завершення нормального циклу 
технологічного розвитку. Досвід розвинених країн [3] свідчить про те, що формування 
державної інноваційно-інвестиційної політики з визначенням регіональних напрямків та 
пріоритетів стає загальною рисою всіх моделей технологічного розвитку, хоча вони і 
відрізняються певною специфікою. Отже, реалізація структурної перебудови економіки на 
основі ефективної регіональної інноваційно-інвестиційної політики потребує відповідних 
структурних, організаційних і якісних змін в розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу 
регіонів. 

Зрозуміло, що регіональна інтегрована інноваційно-інвестиційна система економічного 
розвитку повинна передбачати подолання деформованості економіки шляхом: 

 збільшення долі ринкової економіки та зменшення державних дотацій; 
 реформування ринку праці та забезпечення його гнучкості; 
 створення програми регіонального розвитку, орієнтованої на формування регіональної 

технологічної інноваційно-інвестиційної платформи; 
 підвищення конкурентоспроможності продукції більшості українських підприємств; 
 зупинки руйнування технологічної єдності наукових досліджень і розробок, 

відновлення наукового потенціалу України; 
 підвищення ефективності інвестиційної політики в реальному секторі економіки 

регіонів. 
Здійснення вказаних заходів можливо лише за умови посилення ролі місцевих органів 

влади при вирішенні проблем як науково-технічного, так і промислового розвитку. Необхідно 
здійснити перехід до єдиної системи регіонального управління інноваційно-інвестиційною 
сферою за схемою, що притаманна економічно розвиненим країнам: фундаментальні 
дослідження та прикладні НДДКР – високі технології – розширення виробництва. Такій підхід 
передбачає створення єдиної науково-технологічної та промислової бази, що відповідає 
одночасно і цивільним, і оборонним потребам країни, продукція якої характеризується більш 
низькою вартістю при високій її якості. 

Найбільш складним, на нашу думку, є відсутність в Україні чітко визначеної 
національної економічної політики [201, с.138], правових та економічних механізмів її 
реалізації. Так, на державному рівні потрібен нормативний акт, що регламентує систему 
підтримки та регулювання експорту технологій і «ноу-хау» громадянського призначення. 
Необхідна комплексна підтримка інноваційного бізнесу, яка передбачає пріоритетне 
ресурсозабезпечення, пільгове оподаткування і кредитування, доступ до інформаційних 
ресурсів, митним пільгам при трансфері нових технологій тощо. Серед заходів, необхідних для 
стимулювання розвитку інноваційної сфери в Україні, в частині правого забезпечення, що 
сприяє міжнародному обміну, слід відмітити такі, як: 

 дозвіл створення спільних (змішаних) науково-дослідницьких установ, що не 
належать державі; 

 часткова відмова від заборони патентування результатів НДДКР, які проведено 
державою не в державних установах, але на кошти держави; 

 прискорення економічного структурного перетворення в напрямку високих 
технологій; 

 реструктуризацію та збільшення інноваційних інвестицій, їх спрямування на високі 
технології, стратегічний розвиток, на надання послуг, що базуються на наукових 
знаннях; 

 видача виключних ліцензій на використання державних патентів недержавними 
(наприклад, акціонерними) підприємствами; 

 спеціальне законодавство, яке регулює податкову, амортизаційну, митну політику й 
умови функціонування дрібних наукомістких фірм і ризикового підприємництва. 
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Рис.1. Структурно-функціональне наповнення інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи 
регіону 
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Необхідно враховувати, що формування сучасної національної інноваційної моделі 
означає реалізацію реального кроку до переходу нової української економіки на інноваційну 
основу розвитку. При цьому, слід особливо зауважити, що для України досягнення сталого 
економічного зростання на інноваційній основі можливо лише за умови органічного поєднання 
інноваційної сфери та виробничого сектору. Ідеться про потужне промислове виробництво в 
регіонах. Регіональна промислово-інноваційна політика є важливою складовою 
загальнодержавної політики. Вона має бути спрямована на досягнення промисловістю якісно 
нового рівня розвитку, значного посилення промислового потенціалу держави, задоволення 
потреб населення, зростання обсягів виробництва і підвищення конкурентоспроможності 
продукції. 

Необхідна розробка та реалізація якісно нової, орієнтованої на сучасні досягнення науки 
та техніки, концепції розвитку інноваційно-інвестиційної системи і її структури, жорстка 
ув’язка промислової політики з політикою розвитку фінансово-інвестиційних можливостей 
регіонів. В такій концепції центральною проблемою повинно стати відродження внутрішнього 
інноваційного ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, 
орієнтація інвестиційної політики на активізацію вітчизняного капіталу і повернення до 
України експортованого за її межи капіталу. Одночасно необхідно здійснити перехід до 
реалізації доктрини відтворювального інноваційно-інвестиційного підходу до стратегії 
розвитку регіональної економіки. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток транскордонного співробітництва спонукає 

підприємства до пошуку нових форм та механізмів створення умов для мобілізації виробничого 
потенціалу і ресурсів, посилення їх конкурентоспроможності, а також до оптимального 
поєднання можливостей та ресурсів, наявних в транскордонних територіях. Сьогодні 
транскордонне співробітництво підприємств активно розвивається в напрямку ефективної 
співпраці, здійснюваної як у старих, так і в нових формах. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням зазначеної проблематики займаються вчені, 
які вивчають безпосередньо форми транскордонного співробітництва: Н.А.Мікула, 
Ю.В.Макогон, І.С.Скороходов, Н.М.Огребчук та ін.  

Невирішена частина проблеми. У більшості наукових праць розглядаються одна чи 
декілька форм, характеризуючих транскордонну співпрацю підприємств, проте комплексного 
дослідження всіх форм, в яких реалізуються економічні зв’язки, що виникають між суб’єктами 
господарювання по різні боки кордону, не зроблено. 

Метою дослідження виступає систематизація моделей співробітництва, які виникають 
між підприємствами, що беруть участь в транскордонній співпраці. 
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Виклад основного матеріалу. Форми транскордонного співробітництва підприємств 
доцільно розглядати через призму структурно-економічних моделей участі підпримств в 
міжнародних економічних зв’язках, груповий склад яких, по суті, являється комплексом 
можливих форм транскордонного співробітництва підприємств, розподілених в залежності від 
сфери економічних інтересів та основної мети діяльності підприємства. 

Розглянемо окремо кожну з моделей окремо та дамо характеристику основним формам 
співробітництва, що входять до них. 

Переважною моделлю транскордонного співробітництва для більшості українських 
підприємств являється зовнішньоторговельна, яка полягає в здійсненні ними експортно-
імпортних операцій. Напрямки і обсяг імпортно-експортних операцій істотно відрізняються від 
партнера до партнера. Крім того, вони значно змінюються в часі. Таким чином, для малих 
підприємств і домашніх господарств, особливо на початку розвитку бізнесу, транскордонна 
співпраця часто обмежується однією угодою або періодично повторюваними операціями, які 
не супроводжується навіть усними домовленостями. Такі форми транскордонного 
співробітництва були поширені в 1990-х роках, коли значній частині українських громадян 
довелося здійснювати підприємницьку діяльність з метою забезпечення необхідного рівня 
доходу для задоволення власних потреб.  

За умов необхідності створення високотехнологічного виробництва для формування 
експортного потенціалу і створення конкурентоспроможної національної економіки важливу 
роль відіграє інвестиційна політика. Сучасна державна інвестиційна політика повинна 
враховувати переваги транскордонного співробітництва за умов формування виробничо-
інвестиційної моделі. Виробничо-інвестиційна модель має суттєві економічні переваги над 
звичайним зовнішньоторговельним співробітництвом. 

Виробнича-інвестиційна модель, як правило, представлена вкладенням капіталу в вигляді 
прямих іноземних інвестицій для отримання права контролю над об’єктом виробництва та/або 
для створення спільних підприємств.  

Виробнича-інвестиційна модель, як правило, представлена вкладенням капіталу в вигляді 
прямих іноземних інвестицій для отримання права контролю над об’єктом виробництва та/або 
для створення спільних підприємств.  

Сьогодні на території Волинської області зареєстровано понад 200 спільних підприємств, 
з яких 54 % становлять підприємства, створені за участю польських бізнесменів. З них 53 
являються українсько-білоруськими. Як приклад ефективного співробітництва варто навести 
діяльність спільного підприємства ТзОВ «Модерн-Експо» (виробництво та реалізація 
торгівельного обладнання й устаткування), ТзОВ «Аркус-Ромет» (виробництво велосипедів), 
ТзОВ «Агрофрукт» (оптова торгівля товарами) [9, c.27]. 

В 2012 році НАК «Нафтогаз Україна» та румунська Rompetrol Group домовилися про 
створення спільного підприємства для розвитку мереж АЗС в Україні. Компанії планують 
відкрити 700 заправок, на яких буде продаватися румунське паливо стандартів якості «Євро-5» 
і «Євро-6», а також українське біопаливо [3]. 

На сьогодні в Україні зареєстровано 248 українсько-словацьких підприємства (136 з них 
спільні). У прикордонних регіонах Словаччини діють Головне представництво відкритого 
акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» та Представництво ВАТ 
«Укртранснафта». ТзОВ СП «Хемосвіт-Луцькхім» (м. Луцьк) є дочірньою фірмою словацької 
компанії «Chemosvit a.s.» (виробництво пластмасових виробів, 4 заводи у Волинській області). 
Нового поштовху до розвитку транскордонного співробітництва України з країнами 
Вишеградської четвірки може надати реалізація Програм сусідства Європейського Союзу, які 
пропонують нові рішення сучасних проблем, що існують на зовнішніх кордонах 
Європейського Союзу і, таким чином, сприяють співпраці, добросусідству та безпеці вздовж 
зовнішніх кордонів Європейського Союзу. [5; 6]. 

Істотну роль для розвитку транскордонного співробітництва підприємств відіграють 
поставки продукції по кооперації, які є основою виробничо-коопераційної моделі, яка доповнює 
інвестиційний рівень транскордонної співпраці підприємств комплексом виробничо-
технологічних, фінансово-економічних, організаційно-управлінських та інших відносин й 
створює єдиний технологічний ланцюг виготовлення засобів (продукції) задоволення 
суспільних або індивідуальних потреб.  

Виробничо-коопераційна модель участі українських підприємств в транскордонному 
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співробітництві представлена як договірним, так і інтеграційно-структурним способами 
співпраці.  

Договірний спосіб. У коопераційних постачаннях беруть участь понад 300 підприємств з 
прикордонних регіонів України та Російської Федерації. Поставки в 2007 році здійснювалися 
по 1250 позиціях з України в Російську Федерацію і по 1780 позиціях з Російської Федерації в 
Україну. В коопераційних зв’язках, в основному, беруть участь підприємства 
машинобудування, оборонно-промислового комплексу, авіабудування, хімічної промисловості, 
чорної металургії та легкої промисловості. Близько 90% взаємних поставок по кооперації 
припадає на промислово розвинуті східні прикордонні регіони України.  

Коопераційним зв’язкам між підприємствами прикордонних регіонів України та 
Білорусії властивий односторонній характер, який переважно полягає у збиранні на 
українських підприємствах машин, транспортних засобів та обладнання з білоруських 
комплектуючих. Певною мірою внаслідок цього зменшується частка імпорту машино-технічної 
продукції в Україну та скорочуються надходження від відповідних митних платежів. Відсутні 
також значні проекти у сфері науково-технічного співробітництва, передачі технологій та 
інноваційної діяльності. Не повністю використовуються транзитні переваги України щодо 
транспортування білоруських вантажів залізничним, автомобільним, річковим та морським 
транспортом [7]. 

Яскравим прикладом інтеграційно-структурного способу здійснення транскордонної 
співпраці, може слугувати холдинг. Власники колективного підприємства в Луцьку, створеного 
в 1989 році, спочатку займалися транскордонною торгівлею з Польщею, але згодом вирішили, 
що для подальшого розвитку бізнесу необхідно зайнятися власним виробництвом. В 2005 році, 
підприємство займалося двома основними видами діяльності: виробництвом та реалізацією 
хлібобулочних виробів і дилерськими поставками хлібопекарського обладнання для інших 
підприємств. Одним з його транскордонних партнерів є польська приватна фірма «Ремпек», яка 
виробляє хлібопекарське обладнання. На базі цього виробництва створений холдинг, у який 
увійшли готельно-будівельний бізнес, торгівля автотранспортом, виробництво нетканих 
матеріалів для виробництва лінолеуму на українсько-словацькому спільному підприємстві в м. 
Калуш Івано-Франківської області. У свою чергу, сировину холдинг отримує з Білорусі. Одним 
з незавершених транскордонних проектів холдингу є будівництво в Луцьку заводу по 
переробці відпрацьованих мастильних матеріалів. Проект не завершений через банкрутство 
польського партнера. Ступінь готовності об'єкта становить 80%. Власники холдингу шукають 
іншого іноземного партнера в сфері виробництва біопалива. Однак, іноземних інвесторів 
відлякують адміністративні бар'єри при оформленні документів, велика кількість дозволів, 
проблеми перетину кордону тощо [8, с.158]. 

На сучасному етапі розвитку транскордонного співробітництва, окрім 
зовнішньоторговельних, виробничо-інвестиційних та виробничо-коопераційних зв’язків, на 
конкурентоспроможність національної економіки впливає рівень інноваційної активності 
підприємств. Застосування підприємствами інноваційних форм транскордонного 
співробітництва перетворює периферійні регіони з відносно відсталою економікою в 
високорозвинені регіони, забезпечені технологіями в різних сферах промислового 
виробництва. 

Транскордонно-інноваційна модель співробітництва українських підприємств, в 
переважній більшості, представлена кластерною формою ведення бізнесу. Значно більше в 
рамках кластерного підходу розвинута взаємодія між регіонами всередині країни, особливо це 
стосується західних та південних областей. Так, на території Хмельницької, Луцької, Івано-
Франківської, Чернівецької областей створено декілька кластерів, які активно розвиваються в 
сфері виробництва будівельних матеріалів та будівництві, в сфері швейного виробництва, 
конструювання одягу та дизайну, в сфері туризму та будівництва його інфраструктури. На 
території даних областей серед підприємств, які входять у кластери, є виробничі, науково-
дослідницькі, оздоровчі та лікувальні тощо. Регіональні кластерні структури існують і в інших 
областях України: Черкаській, Київській, Запорізькій областях та в АР Крим. Кластери, які 
розташовані у даних областях, здійснюють діяльність у комунікативній, інформативній, 
культурній, туристичній, інноваційній та екологічній сферах. Серед транскордонних кластерів, 
створених в Україні, можна виділити кластер в сфері проектування та будівництва, а також 
туристичний кластер, які розміщуються на території Харківської та Бєлгородської (Російська 
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Федерація) областей [1].  
Не менш важливою інноваційною формою транскордонного співробітництва 

підприємств виступають транскордонні індустріальні парки. На території Донецької області 
планується створення промислово-наукової зони «Донбас технокрай», яка передбачає 
інтеграцію трьох систем - освіти, науки та виробництва. Тобто, це зона економічної активності 
підприємств, наукових центрів та інших організацій, які будуть здійснювати свою діяльність на 
основі наукових та технологічних досліджень й будуть мати широкі зв’язки на регіональному 
та міжнародному рівнях. 

Основою розвитку промислово-наукової зони «Донбас технокрай», може виступати 
створення малого підприємства з виробництва енергозберігаючих світлодіодних ламп на базі 
Донецької національної академії будівництва та архітектури та ЗАТ «Граніт». На першому 
етапі створення промислово-наукової зони, основними напрямками є розробка серії 
електронних, енергозберігаючих технологій, електро - та світлотехніки, а також 
альтернативних джерел електропостачання, зокрема сонячних батарей [2, c.200-201]. 

Найбільш яскравим прикладом транскордонного партнерства в світі, досвід якого можна 
використати при заснуванні в Україні, є мережа партнерств під егідою EURES (Європейська 
служби зайнятості). У даний час у світі функціонує 22 транскордонні партнерства в Європі за 
участю більш ніж 13 країн. Їх метою є задоволення потреби в інформації й забезпечення 
трудової мобільності в транскордонних регіонах. Всі партнерства об’єднують служби 
зайнятості та професійної підготовки, організації роботодавців і профспілок, місцеві органи 
влади та інші установи, що займаються питаннями зайнятості та професійної підготовки. Вони 
є важливим засобом моніторингу зайнятості на транскордонному ринку праці, які є ключовими 
елементами розвитку європейського ринку праці [4, c. 22].  

Висновок. Отже, для визначення сутності та форм транскордонного співробітництва 
підприємств, необхідно розглядати чотири основні моделі здійснення суб’єктами 
господарювання транкордонної співпраці: зовнішньоторгівельну, виробничо-інвестиційну, 
виробничо-коопераційну та транскордонно-інноваційну. 

Представлення форм транскордонного співробітництва за допомогою їх систематизації в 
моделі участі підприємств в міжнародних економічних зв’язках, дозволяє більш повно 
зрозуміти сутність даних форм та їх сферу призначення. 
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В умовах ринкової економіки ситуація на українському ринку освітніх послуг є все більш 
напруженою. Серед важливих факторів, які впливають на цей ринок можна виділити наступні:  

 збільшення кількості комерційних ВНЗ, які, хоч поки не можуть конкурувати за 
престижем з державними, але завдяки своїй мобільності поступово збільшують свою 
частку; 

 дисбаланс фінансування в економіці, який приводить до інтенсифікації процесів 
перетікання кваліфікованих кадрів в інші, більш оплачувані галузі економіки;  

 зниження кількості абітурієнтів, за рахунок демографічної кризи й переходу на 12 
річну систему навчання в школах. 

У таких умовах конкурентоспроможність ВНЗ визначається його готовністю до процесу 
постійного та безперервного інноваційного розвитку, заснованому на використанні існуючих і 
генерації нових знань і технологій, розробки методичних рекомендацій для поліпшення 
механізмів управління на основі комплексної оцінки потенціалу ВНЗ [3].  

Одним з найбільш важливих завдань у реалізації процесу підтримки високої 
конкурентоспроможності ВНЗ є завдання управління витратами. Практика показує, що рішення 
цього завдання викликає значні труднощі, та для багатьох організацій вона стала складною 
проблемою.  

Досвід впровадження ефективних систем управління показує, що сьогодні найбільш 
ефективним інструментом реалізації такого завдання є застосування процесно-орієнтованого 
бюджетного управління (ПОБУ) і сучасних методик контролінгу, які дозволять підняти на 
новий рівень реалізацію поточних бізнес-процесів у компанії [2].  

В основу впровадження ПОБУ в роботу організації покладено контроль дохідної й 
видаткової частин бюджету діяльності організації. Основна увага приділяється плануванню й 
досягненню певних значень показників, які закріплюються за кожним центром фінансової 
відповідальності (ЦФВ). У свою чергу, сам ЦФВ керується тільки власним розумінням рівня 
доходів і витрат і цільовими показниками, які спускаються «зверху». При процесно-
орієнтованому підході центром фінансової відповідальності та одночасно об'єктом управління 
виступає бізнес-процес. В такій організації процес стає центром процесної відповідальності 
(ЦПВ). Зіставлення якості продукції на виході з рівнем витрат даного процесу може наочно 
показати як переваги, так і недоліки в його організації [1].  

При синтезі структури системи бюджетування ВНЗ в рамках наукової роботи в якості 
базису бралися наступні принципи: 

 діяльність ВНЗ організована навколо бізнес-процесів; 
 управління бізнес-процесами спрямоване на задоволення клієнта. 
Виділення та аналіз бізнес-функцій, які здійснюються ВНЗ, показало, що розділення на 

наскрізні бізнес-процеси можна здійснювати виходячи із цілей, на які виділяється 
фінансування/інвестування такого роду організацій. На сьогоднішній момент ця структура 
представлена набором програм фінансування із загального й спеціального фонду державного 
бюджету. Кожна з існуючих програм фінансування/інвестування спрямована на реалізацію 
певної мети діяльності ВНЗ, а відповідно має свого клієнта.  

Визначаючи наскрізні бізнес-процеси ВНЗ, слід прийняти рішення про декомпозицію 
даних сутностей. Прикладами бізнес-процесів, які отримані в результаті декомпозиції, можуть 
виступати наступні процеси:  

 «підготовка студентів на економіко-правовому факультеті»,  
 «підготовка студентів за спеціальністю «радіофізика»», 
 «організація проведення олімпіади», 
 «реалізація науково-дослідної теми № 1» і т.п.  
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Чим більше ми деталізуємо процес, тем дрібніше стають значення витрат, з якими ми 
зустрічаємося, і тем складніше їх враховувати. Відповідно, тем дорожче буде реалізувати 
систему, яка їх враховує. Для вироблення критерію продовження процесу декомпозиції й 
деталізації в рамках наукового дослідження було взятий критерій можливості опису бізнес-
процесу за допомогою процесно-орієнтованого бюджету. Це має на увазі, що в деталізованому 
бізнес-процесі повинна бути можливість виділення споживаних у даному процесі ресурсів, а 
також кількісної й вартісної їхні оцінки. Така можливість повинна бути реалізована через 
виділення статей витрат різних видів. Концепція процесно-орієнтованого управління містить у 
собі наступні види витрат: 

 прямі витрати бізнес-процесу (вартість вхідних продуктів і вартість ресурсів, які 
використовуються в даному процесі й однозначно виміряються, фіксуються й 
накопичуються в прив'язці до даного виду процесу); 

 непрямі витрати бізнес-процесу (вартість ресурсів, які беруть участь у створенні 
продуктів для інших процесів і не виміряються в прив'язці до кожного з них). 

Описуючи ресурси бізнес-процесу по статтях, важливо пам'ятати, що надалі необхідно 
буде розрахувати сумарне значення ресурсів на конкретний бізнес-процес за певний період. 
Якщо якийсь вид ресурсу використовується й в інших процесах, то згодом складно 
підраховувати суму витрат, що доводиться на кожний бізнес-процес.  

Крім того виходячи із принципів ПОБУ при виділенні й плануванні статей у першу чергу 
за ЦФВ повинні закріплюватися показники, на які він може впливати своєю діяльністю й 
відповідати за них. 

Слід зазначити, що навіть на етапі постановки завдань ПОБУ у ВНЗ формалізувати 
систему до потрібного рівня зажадає витрат чималої кількості часу й зусиль. Основним 
критерієм успіху є наявність розробленої структури системи бюджетів, із чітко 
класифікованими ресурсами, а також описаними зв'язками оргструктури й виконуваних 
підрозділами ВНЗ функцій.  

При плануванні по такому принципу керівник ЦФВ в стані самостійно проаналізувати 
отримані «зверху» установки й зрозуміти, який рівень витрат йому потрібно зробити для 
досягнення загальних цільових показників. Це дозволить визначити вплив прийнятих 
керівником ЦФВ рішень на вартість процесу й задоволеність клієнта. Ті витрати, які не 
створюють доданої вартості для клієнта, можна скорочувати, а ті, які не ефективні, необхідно 
аналізувати на предмет їх якісно нового рівня. 

Система, що побудована у рамках наукового дослідження, допомагає вийти ВНЗ на 
якісно новий рівень управління, на якім можна ухвалювати стратегічні розв'язки. Цьому 
сприяють:  

 одержання планових показників, представлених з необхідним ступенем деталізації в 
розрізі виділених ЦФВ;  

 узгодження при розробці бюджетів ЦФВ й підпорядкування їх цілям діяльності ВНЗ;  
 чітке визначення відповідальності й внеску кожного співробітника в досягненні 

цільових показників, залежно від яких і буде оцінюватися їхня діяльність.  
Залучення співробітників у процес розробки бюджетів додатково активізує мотиви, не 

пов'язані з матеріальною винагородою, які спонукують кожного співробітника прагнути 
виконати взяті на себе зобов'язання. 

Крім того застосування розробленої структури системи провесно-орієнтованих бюджетів 
ВНЗ суттєво спрощує процедури розрахунків собівартості, тому що при складанні структури 
конкретного бюджету в першу чергу враховуються ті фактори, які дозволять у наслідку 
знижувати собівартість продукції конкретного бізнес-процесу, а також виявляти методи за 
допомогою яких буде проводитися пошук резервів зниження собівартості. Це говорить про те, 
що при підрахунку часу окупності фінансування або інвестицій будуть ураховуватися 
тимчасові зміни вартості проведених робіт із запуску нових видів послуг, підтримці й 
модернізації старих, нарощуванню обсягів і т.д.  

Запропонована розбивка наскрізних бізнес-процесів по програмах і типах коштів, а також 
проведення процедур подальшої деталізації й декомпозиції в рамках їх, дозволяє суттєво 
знизити час адаптації розробленої системи бюджетування до існуючих вимог обліку фінансово-
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господарчої діяльності, які сьогодні висуваються Міністерством освіти та науки, а також 
Державним казначейством України. 

Додатковою перевагою описаних у даній статті принципів і методів, є те, що вони 
можуть додатково бути розвинені в напрямку, який обумовлений назрілим потребами 
менеджменту у впровадженні сучасних систем якості у ВНЗ, таких як Total Quality management 
(TQM) або ISO 9000. 
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Ринкові принципи підприємницької діяльності вимагають застосування економічно 

обґрунтованих, та відповідно обліково-аналітично забезпечених  методів управління. 
Вирішення цієї проблеми пов’язано з  організацією бухгалтерського ( фінансового та 
управлінського) обліку, постановкою аналітичної роботи, формуванням механізмів та форм 
контролю на підприємстві. Процес реформування бухгалтерського обліку, який продовжується 
на Україні, основною метою має максимальне приближення національних положень 
бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності, що зробить можливим 
інтегрувати українські підприємства у світову інформаційну систему та сприяти підвищенню 
інвестиційної привабливості та конкурентоздатності національних суб’єктів підприємництва. 
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо різних видів 
діяльності, активів та пасивів підприємства, витрат та доходів стає чинником ефективності 
фінансово-економічної діяльності.  Рішення потреб користувачів облікової та аналітичної 
інформації, управлінців вищого та середнього рівня, лежить у площині нормативно-
методичного вирішення проблем організації фінансового та управлінського обліку. Засобами 
вирішення проблеми є методичне забезпечення формування облікової політики підприємства 
на загальнодержавному рівні та необхідність розробки принципів пристосування загальних 
положень до особливостей діяльності підприємств різних форм власності, сфер економічної 
діяльності, розмірів підприємств. 

Питання формування та реалізації облікової політики підприємства знайшли 
відображення у працях Ф.Ф.Бутинця, Л.М.Кіндрацької, Ю.А.Кузьмінського, М.С.Пушкаря, 
В.В.Сопка, В.Г.Швеця та інших. Проте питання формування облікової політики у зв’язкову з 
продовженням реформування бухгалтерського обліку в Україні залишаються актуальними. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, 
які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності [1]. 
Облікова політика розглядається науковцями з позицій двох рівнів - загальнонаціональна 
облікова політика та облікова політика підприємства. М.С.Пушкар розрізняє політику 
державних органів щодо розвитку системи обліку та політику окремого підприємства по 
забезпеченню надійної фінансової звітності[2, с. 142]. В.Г.Швець вважає, що облікова політика 

http://www.piter.com/book.phtml?978546900712
http://www.piter.com/book.phtml?978546900712
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Секційні доповіді 

 

 78

держави формується шляхом розробки й прийняття нормативно-законодавчих документів, які 
регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності, та облікової політики підприємства, як 
сукупності конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, 
прийнятих підприємством [3].  

Визначення зазначеного терміну «облікова політика» в міжнародних стандартах 
міститься у параграфі 5 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», 
згідно з яким, облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та 
практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності 
[4]. Отже, у міжнародних стандартах, на відміну від національних стандартів України, термін 
«облікова політика» вживається у множині, що пов’язано з тим, що у визначенні цього терміну, 
яке міститься в міжнародних стандартах відсутнє слово «сукупність», що передбачає розробку 
окремих облікових політик щодо різних об’єктів обліку ( активів, пасивів, витрат, доходів, 
тощо). Сукупність облікових політик за міжнародними стандартами складає єдину облікову 
політику підприємства згідно із законодавством України. 

 Серед національних стандартів бухгалтерського обліку відсутній стандарт «Облікова 
політика». У П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" розглядаються 
питання щодо виправлення помилок і зміни в облікових оцінках, зміни облікової політиці[5]. З 
метою регулювання облікової діяльності за відсутністю  національного стандарту та задля 
стимулювання менеджменту підприємств до запровадження документів з облікової політики, 
що  регламентують фінансовий облік та фінансову звітність, Міністерство фінансів України 
затвердило наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Ці 
Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм господарювання і форм 
власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства 
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності). Підприємство самостійно на основі 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових 
актів з бухгалтерського обліку визначає за погодженням з власником або уповноваженим ним 
органом відповідно до установчих документів облікову політику підприємства, а також зміни 
до неї[6]. Наголошується, що  у розпорядчому документі про облікову політику наводяться 
принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення 
бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-
правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також 
попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між 
відповідними звітними періодами. Підкреслюється, що одноваріантні методи оцінки, обліку і 
процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно. Визнається, що облікова 
політика може враховувати організаційно-правову форму підприємства, галузеві особливості 
економічної діяльності, обсяги виробництва тощо [6]. 

 Розпорядчий документ про облікову політику підприємства відповідно до Методичних 
рекомендацій повинен містити положення, які мають різні варіанти застосування відповідно 
до: 

 запасів (методи оцінки вибуття запасів, періодичність визначення середньозваженої 
собівартості одиниці запасів, порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних 
витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат, 
визначення одиниці аналітичного обліку запасів ); 

 необоротних активів (методи амортизації основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних 
активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною 
вартістю; вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів; підходи до переоцінки необоротних активів; підходи до 
періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого 
прибутку; критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та інвестиційної 
нерухомості; дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як 
утримуваних для продажу; підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням 
об’єкта основних засобів до первісної вартості або витрат звітного періоду); 
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 фінансових інвестицій (дату визначення придбаних в результаті систематичних 
операцій фінансових активів); 

 дебіторської заборгованості (метод обчислення резерву сумнівних боргів, у разі 
потреби – спосіб визначення коефіцієнта сумнівності); 

 капіталу (порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і 
комунальних підприємств; перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і 
платежів);  

 витрат (застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (у редакції 
наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2011 року № 1591); перелік і 
склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; перелік і 
склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); базу 
розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу; порядок оцінки 
ступеня завершеності операцій з надання послуг; перелік створюваних забезпечень 
майбутніх витрат і платежів ); 

 доходу (особливості обліку щодо будівельних контрактів - порядок визначення 
ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом);  

 складових фінансової звітності (сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента; 
підходи до класифікації пов’язаних сторін; дату включення простих акцій, випуск 
яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу; 
складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими 
відокремленими підрозділами підприємства; спосіб складання звіту про рух грошових 
коштів); 

 методичні питання з інвентаризації (періодичність та об’єкти проведення 
інвентаризації); 

 періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених 
податкових зобов’язань;  

 кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, 
події та статті фінансової звітності ( наведені кількісні критеріїв суттєвості до статей 
фінансової звітності) [6]. 

Потрібно відзначити, що серед рекомендацій щодо облікової політики, є питання, що 
стосуються регламентації управлінського обліку: це засади ціноутворення у 
внутрішньогосподарських розрахунках; перелік і склад змінних і постійних 
загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); та організації бухгалтерського обліку – 
періодичність та об’єкти проведення інвентаризації  

В той же час, поза межами Методичних рекомендацій залишилися питання щодо : 
 вибору способу погашення вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів; 
 способи оцінки  відходів; 
 визначення та оцінка браку у виробництві; 
 визначення та оцінка незавершеного виробництва; 
 способи оцінки готової продукції; 
 способи включення у собівартість витрат майбутніх періодів; 
 порядок використання прибутку. 
Серед науковців не існує єдиної думки щодо складових облікової політики підприємства. 

Так, наприклад, М.С. Пушкар, вважає, що основними елементами облікової політики є план 
рахунків, форма бухгалтерського обліку ( наявність регістрів та взаємозв’язок між ними), 
технологія обробки даних, організація внутрішнього контролю, технологія складання звітності, 
підготовчі роботи до складання звітності, порядок проведення інвентаризації, інші види 
робіт[7, с.90]. Петрук О.М., Барановська Т.В. наголошують , що облікова політика полягає у 
виборі і розробці методичних прийомів, способів та процедур ведення та організації 
бухгалтерського обліку з числа затверджених нормативних актами з бухгалтерського обліку та 
аналіз їх придатності до умов діяльності підприємства [8, с.147]. Тобто до задач облікової 
політики відносять питання організації обліку на підприємстві. Сам процес організації обліку 
пропонується проводити за трьома напрямами : перший – методологічний напрям, визначає 
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об’єкти та методи обліку, що використовується для формування необхідної інформації; другий 
– технічний напрям, відображає вибір форм регістрів аналітичного і синтетичного обліку для 
внутрішньої звітності із зазначенням напрямків руху інформації в середині підприємства та для 
зовнішніх  користувачів; третій – організаційний напрям, передбачає розподіл обов’язків між 
працівниками в системі обліку підприємства[8, с.147]. Погоджуючись з методологічними 
засадами щодо організації обліку, необхідно відзначити, що у межах існуючих нормативних 
актів, а саме Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, у яких 
зазначено, що облікова політика підприємства з урахуванням внесених змін наводиться у 
примітках до річної фінансової звітності у формі опису або шляхом прикладання до звітності 
копії розпорядчого документа, включення до облікової політики питань з організації обліку, 
значна більшість з яких відноситься до конфідаційної інформації підприємства недоцільно. 

Означені аспекти організації обліку, що мають різні форми вирішення та з цього приводу 
потребують вибору, потребують розробки на підприємстві окремого розпорядчого документу з 
організації обліку, у якому можуть бути виділені розділи : 

 робочий план рахунків підприємства; 
 форма бухгалтерського обліку ( з визначенням регістрів синтетичного та аналітичного 

обліку , форм складського обліку); 
 технології обробки даних (перелік первинних документів, схема документообороту, 

послідовність фіксації, збору, обробки та записів у регістри обліку); 
 технологія складання звітності ( включаючи підготовчі роботи); 
 порядок та строки проведення інвентаризації; 
 технічне забезпечення обліку; 
 інші види робіт з організації обліку. 
Таким чином, розробка та затвердження Міністерством фінансів України Методичних 

рекомендації щодо облікової політики підприємства поклало початок упорядкуванню 
методичних проблем формування облікової політики. В той же час, рекомендації мають значні 
прогалини, які підприємства повинні заповнювати виходячи з нормативних актів щодо обліку 
окремих об’єктів. Остаточне вирішення проблем формування облікової політики задля 
підвищення достовірності та порівнянності фінансової звітності може надати розробка 
національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Облікова політика 
підприємства». Формування організації обліку на підприємстві доцільно регламентувати 
внутрішнім розпорядженням (наказом) про організацію бухгалтерського обліку.  
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Обострение проблем глобальной нестабильности в начале XXI века вызывает 
необходимость развития наряду с еврорегионами, новых форм трансграничной кооперации: 
«трансграничные кластеры», «трансграничные промышленные зоны», «трансграничные 
партнерства», «трансграничные инновационные проекты» и т.д. Мировой опыт развитых стран 
свидетельствует как об эффективности, так и о неизбежной закономерности возникновения 
трансграничных кластеров, которые в условиях глобализации становятся центрами 
инновационного роста, а значит «зонами безопасности». Сегодня, на наш взгляд, остро стоит 
задача разработки единых механизмов их создания и развития.  

В снижении уровня глобальной нестабильности, особая роль принадлежит развитию 
инновационной модели трансграничного регионализма, которая предусматривает 
концентрацию ресурсов приграничных территорий в структуре научного, технологического, 
производственного потенциала; внедрение программно-целевого подхода к инновационной 
деятельности предприятий интегрированных в трансграничный кластер; формирование 
различных организационных форм инновационного развития приграничных территорий и 
активизация участия малого бизнеса в инновационном сотрудничестве. Таким образом, новые 
формы трансграничного сотрудничества становятся важным направлением реализации 
стратегии евроинтеграции Украины. В условиях роста глобальных угроз фактором 
экономической безопасности выступает не столько динамика объема производства и наличие 
природных ресурсов, сколько отвечающая глобальным вызовам территориальная концентрация 
экономической деятельности, а именно конкурентоспособность территории, под которой мы 
понимаем её способность достигать роста производительности труда и эффективного 
использования капитала, возможности для вхождения в глобальный рынок, становясь 
центростремительным полюсом в системе товарных, финансовых, и технологических обменов 
[1, c. 4]. Последние волны расширения Европейского союза в контексте трансформации 
структурных приоритетов и глобализации мировой экономики, вызывают необходимость 
поиска подходов к адаптации трансграничных регионов к новым вызовам, прежде всего в 
плане роста их конкурентоспособности [2, c. 8]. В условиях направления вектора 
экономической интеграции европейских государств, во внешней политике Украины произошли 
существенные изменения, которые вызывают необходимость разработки экономической 
стратегии в региональной перспективе. Как приграничная страна к ЕС, Украина имеет как 
перспективы, так и ответственность развития трансграничных отношений с целью выполнения 
задач определенных Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Украина, что 
предусматривает активизацию экономического роста приграничных регионов. 

Актуальность исследования проблем трансграничной кооперации вызвано, как 
углублением процесса регионализации Украины, усилением роли региональной составляющей 
роста национальной экономики, стремлением регионов к развитию межрегиональных связей, 
так и интеграционными устремлениями Украины, конечной целью которых является её 
вступление в ЕС. Это вызывает необходимость исследования форм, механизмов и 
инструментов воздействия и стимулирования трансграничной кооперации в современных 
условиях евроинтеграции, на основе комплексного анализа аспектов трансграничной 
экономической политики, ускорения экономических обменов, обоснования методологических 
подходов трансграничной региональной политики пространственного развития еврорегионов в 
процессе расширения Европейского Союза. Проблема заключается в исследовании новых 
подходов к преодолению глобальной нестабильности в рамках региональных объединений 
государств, путем обоснования стратегии трансграничной кооперации в форме трансграничных 
кластеров, реализация которой, призвана обеспечить экономическую безопасность в условиях 
расширения Евросоюза и интеграцию Украины в европейское пространство. Вследствие 
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снижения барьерной функции государственных границ в условиях глобализации, происходит 
усиление процессов трансграничной регионализации, которая распространяется на все уровни 
сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов в форме еврорегионов, трансграничных 
кластеров, свободных экономических зон. Трансграничный регионализм является 
пространственно интегрированной формой экономического сотрудничества в рамках 
европейского пространства, решения проблем европейской безопасности, которые пересекают 
национальные границы и обеспечивают мощный импульс эффективных коллективных 
действий. Развитие трансграничной кооперации приводит к появлению трансграничного 
рынка, который можно определить как систему взаимодействия субъектов международных 
экономических отношений на региональном уровне, в рамках которой происходят 
экономические обмены и совместное использование материальных, финансовых и 
человеческих ресурсов в рамках единого трансграничного региона. При этом наличие границы 
нивелируется построением трансграничных сетевых структур организации экономического 
пространства, потенциал которых гораздо выше в силу необходимости эффективного 
использования однородных неофакторов производства: знаний, информации, инновационных 
технологий. В трансграничных регионах экономический потенциал определяется 
мобилизационным ресурсом всей сети и её влиянием на глобальные обмены. Для них 
характерны гибкая специализация, адаптивность к инновациям, что и определяет их 
конкурентоспособность.  

Реализация стратегии трансграничной кооперации в условиях эффективных 
трансграничных рынков позволяет, на наш взгляд снизить влияние факторов, формирующих 
глобальную нестабильность и транснациональные угрозы. Глобализация как объективный 
процесс развивается, в том числе и через региональную интеграцию. В связи с этим возникает 
необходимость обеспечения безопасности не столько национальных экономик, сколько 
региональных союзов, переживающих процесс совместной адаптации. Анализ структуры 
международных отношений свидетельствует, что в границах региональных объединений 
государств формируются международные региональные институты безопасности, 
материальную основу которых составляет экономическая подсистема.  

Интеграционная модель трансграничного регионализма даёт ответ на вопрос перспектив 
членства Украины в ЕС, что рассматривается в качестве основной цели этих международных 
отношений. Учитывая отсутствие консенсуса относительно членства Украины в ЕС и наличие 
ряда причин, которые не способствуют решению данного вопроса в ближайшее десятилетие, 
перед Украиной сегодня стоит задача формирования модели сотрудничества с ЕС, которая бы 
способствовала бы дальнейшему движению Украины в ЕС. Это так называемая концепция 
«интеграции без членства», которая предусматривает содействие развитию трансграничного 
регионализма, что удовлетворяет ожидания бизнеса и жителей трансграничного региона. 
Концепция трансграничного регионализма предусматривает развитие трансграничной 
кооперации, выполняет в процессе интеграции комплиментарную функцию, генерируя 
синергетические эффекты. Трансграничный регионализм направлен на так называемое 
субсидиарное государство, в рамках которого соседние народы совместно решают свои 
экономические проблемы, находят взаимные интересы экономического разделения труда, 
комбинации ресурсов, использования транспортной инфраструктуры в целях развития региона 
с обеих сторон границы.  

В современной Европе придается большое значение трансграничному сотрудничеству в 
рамках еврорегионов, которое рассматривается как стабилизирующий фактор в отношениях 
между странами. В основе функционирования еврорегионов находятся следующие принципы: 
самоуправление, трансграничная кооперация, равные полномочия сторон, соблюдение 
внутреннего законодательства. Еврорегион рассматривается как географически ограниченная 
часть приграничной территории, которая формируется из нескольких территориально-
административных единиц по обе стороны границы, образующихся на основе взаимных 
интересов в области экономики, охраны природы, развития культуры и спорта. Возникающие 
проблемы решаются при взаимном участии всех сторон, входящих в еврорегион. С началом 
процесса трансформации социально-экономических систем в странах Центральной и 
Восточной Европы, еврорегионы стали формироваться и на восточных внешних границах ЕС. 
Еврорегионы использовались для преодоления относительной экономической отсталости 
приграничных территорий этих стран по отношению к центру и в целях поэтапной интеграции. 
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За последние годы созданы десятки еврорегионов на границах стран ЕС и стран Центральной и 
Восточной Европы, однако они пока не стали эффективной формой трансграничного 
сотрудничества. Региональная политика является интегрированной частью единой 
экономической политики Европейского Союза. Это предопределяет и обеспечивает 
комплексное решение проблемы преодоления ассиметричного развития регионов. Качественно 
новый подход в рассмотрении процессов, которые происходят внутри ЕС, дает возможность 
говорить о новом качестве региональной политики. Фактически политика сплочения (cohesion 
policy) означает переплетение и согласование региональной и социальной политик, что 
обеспечивает более высокую эффективность их реализации. Развитие Еврорегиона «Нижний 
Дунай» имеет целью разрешение следующих задач: достижение гармоничного и 
сбалансированного развития экономической деятельности в приграничных регионах наших 
стран; решение ряда вопросов и проблем в сфере охраны окружающей среды; обеспечение 
соответствующего уровня занятости и социальной защиты населения; улучшение качества 
жизни в наших регионах; осуществление шагов по интеграции транспортной инфраструктуры 
между странами — участницами «Нижнего Дуная» в единую сеть европейских транспортных 
коридоров; формирование единого культурного пространства в Придунавье; решение ряда 
вопросов по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. За период 
деятельности Еврорегиона поставленные перед ним задачи были выполнены в полном объеме: 
решены и улучшены приграничные отношения между регионами, сделаны первые шаги в 
активизации евроинтеграционных процессов. Опыт показывает, что дальнейшее продвижение 
Украины по пути интеграции в Европейский Союз невозможно без увеличения роли 
трансграничных регионов. Интеграция Украины, Румынии и Республики Молдова в 
европейские структуры требует разработки и реализации такой модели взаимоотношений 
регионов разных стран, которая соответствовала бы принципам региональной политики 
Европейского Союза, оказывала содействие становлению новых форм сотрудничества в 
формате «регион — регион». Термин «Transboundary claster» отражает тот факт, что в 
условиях глобальной нестабильности, компании конкурируют не столько за 
производительность, сколько з точки зрения способности к инновациям [3, c. 10]. А именно 
кластерные объединения предприятий адаптивны к современным инновационным процессам. 
Трансграничный кластер рассматривается как сетевая организация территориально 
взаимосвязанных и взаимодополняемых предприятий расположенных по обе стороны границы 
(включая специализированных поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и 
покупателей), объединенных вокруг научно-инновационного центра, которая связана 
вертикальными связями с местными органами власти с целью повышения 
конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики [4, c. 129]. 
Кластерная стратегия трансграничной кооперации предусматривает формирование 
территориально локализованных кластерных объединений приграничных регионов вокруг 
иностранных компаний-инноваторов, сетевые агенты которых (производители инновационных 
продуктов и услуг, поставщики, объекты инфраструктуры, научно-исследовательские центры, 
ВУЗы) кооперируются на основе конкуренции и кооперации, генерируя синергетический 
эффект, взаимодополняя друг друга и усиливая конкурентные преимущества, как самих 
компаний, так и кластера в целом.  

Участие в еврорегионах позволяет более оперативно решать приграничные проблемы на 
местном уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры. Использование кластерной 
модели в трансграничном сотрудничестве позволяет повысить конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность трансграничных регионов, которые, как правило, 
территориально отдалены от центров деловой активности и характеризуются значительной 
степенью депрессивности. Трансграничный кластер объединяет в единый интегрированный 
производственный комплекс компании нескольких государств вокруг фирмы - инноватора, 
которая генерирует современные технологии, новые знания, информацию, капитал, 
инфраструктуру. Формирование кластера обеспечивает внедрение венчурных проектов на 
основе прогнозирования спроса на инновационные продукты, трансферт новых технологий, 
реализация которых повышает уровень экономической безопасности, дает социальный эффект. 
Создание таких полюсов притяжения ресурсов в приграничных регионах Украины должно 
нейтрализовать угрозы и стимулировать экономический рост в условиях глобальной 
нестабильности. Ведь именно конкурентоспособность сегодня выдвигается на первый план 
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среди факторов экономической безопасности государства. Таким образом, трансграничная 
кооперация в условиях европейской нестабильности становится ключевым индикатором 
экономической безопасности, и однозначно, наиважнейшим механизмом снижения уровня 
глобальных угроз. Европейская интеграция предоставляет новые возможности для Украины и 
ее регионов. Вместе с тем, интеграция Украины в европейское экономическое пространство 
требует выработки собственной стратегии конкурентоспособности каждого из трансграничных 
регионов, обеспечение формирования соответствующей идеологии их конкурентоспособности.  

Глобализация рынков, обострение конкуренции привели к растущей популярности новой 
производственной инновационной модели, в рамках которой все участники производства 
стремятся объединиться в кластеры. Кластерное развитие как фактор увеличения региональной 
конкурентоспособности является характерным признаком современной инновационной 
экономики. Мировая практика показала, что кластеризация трансграничной экономики 
оказывает решающее влияние на процессы усиления конкурентоспособности и ускорения 
инновационной деятельности. В этом заключается новый экономический феномен, который 
позволяет противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать 
требованиям национальной экономической безопасности. 
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Усі без виключення підприємства існують та функціонують у певному середовищі.  
Кожна дія підприємства можлива лише при наявності сприятливих факторів середовища, тобто 
середовище може сприяти діям підприємства або їх блокувати. Саме тому потрібно визначити 
фактори якого середовища та як саме можуть  вплинути на діяльність підприємства. 

Усі без винятку фактори навколишнього середовища підприємства здатні до змін, це 
означає що як якісні так й кількісні зміни, відсутність або наявність факторів можуть сприяти 
розвитку інноваційної діяльності підприємства або навпаки – стримувати його. Фактори 
навколишнього середовища, що мають певний вплив на стратегію розвитку підприємства та 
характеризуються відсутністю постійності доцільно розглядати як стратегічні зміни. 

В умовах ринкової економіки на ефективність роботи машинобудівного підприємства 
впливають різні фактори, їх можливо класифікувати за різними ознаками. Загальновизнаною є 
класифікація факторів за місцем їх виникнення (з середини  підприємства або зовні): фактори 
внутрішнього и зовнішнього середовища, табл.1, але, на нашу думку, їх зміст ні є вичерпним.  
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Таблиця 1 
Класифікація факторів навколишнього середовища підприємства (на підставі: [1-5]) 
 

ФАКТОРИ 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Виробництво: обсяг, структура, темпи виробництва, 
номенклатура продукції; 
Персонал: структура, потенціал, кваліфікація, 
кількісний склад працівників, продуктивність праці, 
плинність кадрів, вартість робочої сили, інтереси і 
потреби працівників. 
Організація управління: організаційна структура, 
система управління, рівень менеджменту, кваліфікація, 
здібності та інтереси вищого керівництва: фірмова 
культура; престиж та імідж фірми; організація системи 
комунікацій. 
Маркетинг: товари, що вироблені фірмою, частка на 
ринку, можливість збирати необхідну інформацію про 
ринки, маркетинговий бюджет і його виконання, 
маркетингові плани і програми, нововведення, імідж, 
репутація і якість товарів, стимулювання збуту, 
реклама, ціноутворення 
Фінанси та облік: фінансова стійкість і 
платоспроможність, прибутковість і рентабельність (по 
товарах, регіонах, каналах збуту, посередникам). 

1 варіант 
 - фактори прямого впливу: 
постачальники, конкуренти,  закони 
та державні органи, споживачі, 
профспілки; 
- фактори непрямого впливу: 
політика, НТП, міжнародні події, 
стан економіки, соціально-культурні 
фактори. 
2 варіант 
- фактори бізнес-середовища 
(прямий вплив): споживачі, 
конкуренти, партнери, профспілки, 
регулятори; 
- фактори загального середовища 
(непрямий вплив): культура, 
економіка, соціум, закони, політика; 
- фактори глобального середовища 
(не пов’язано з особливістю 
держави): технологічні, міжнародні.  

 
Для визначення характеру впливу факторів навколишнього середовища на інноваційну 

діяльність машинобудівного підприємства та відбору найбільш значимих факторів необхідна їх 
деталізація, що спростить пошук способів ухільнення або адаптації (гнучкості) підприємства 
наслідкам впливу, в основу якої покладено перший варіант класифікації факторів зовнішнього 
середовища.  

За місцем виникнення, фактори навколишнього середовища підприємства 
розподіляються на фактори внутрішнього и зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього 
середовища у свою чергу поділяються на фактори близького оточення (прямого впливу, 
мікросередовища) та на фактори далекого оточення (не прямого впливу, макросередовища). В 
залежності від сприятливості впливу всі фактори внутрішнього і зовнішнього середовища 
можливо об’єднати у дві групи: позитивні та негативні. Позитивні фактори сприяють розвитку 
діяльності підприємства, а негативні – заважають.  

Внутрішнє середовище підприємства – це середовище, що знаходиться в межах 
підприємства, що надає постійне і безпосередній вплив на його діяльність. Внутрішнє 
середовище може бути джерелом потенціалу підприємства і одночасно джерелом серйозних 
проблем, як крайність, що призводять до його ліквідації. 

До факторів внутрішнього середовища підприємства належать: виробництво, персонал, 
організаційна структура, фінанси та облік, місія, цілі, завдання, технологія, ресурси, культура 
підприємства, маркетинг, капітал. 

Всі умови і фактори, що виникають у навколишньому середовищі, незалежно від 
діяльності конкретного підприємства, але які надають або можуть впливати на його 
функціонування представляють зовнішнє середовище. 

Набір факторів зовнішнього середовища і оцінка їх впливу на господарську діяльність 
підприємства відрізняється не тільки у наукових публікаціях, а й у кожного окремого 
підприємства. Підприємство самостійно визначає, які фактори і якою мірою можуть впливати 
на його діяльність. Перш за все, виявляються і враховуються фактори зовнішнього середовища, 
що роблять вплив на стан внутрішнього середовища підприємства. Підприємству необхідно 
здійснювати постійний моніторинг зовнішнього середовища, забезпечуючи собі можливість 
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розвитку. 
Зовнішнє середовище підприємства є джерелом ресурсів, необхідних для підтримки його 

внутрішнього потенціалу на достатньому рівні, але ресурси зовнішнього середовища обмежені, 
попит на них пред'являють і інші підприємства, що знаходяться в цьому ж середовищі. Таке 
положення обумовлює можливість того, що підприємство не зможе повністю задовольнити 
свій попит на потрібні ресурси з зовнішнього середовища, результатом цього можуть стати 
негативні для підприємства наслідки. Тому стратегічним завданням підприємства є 
забезпечення оптимальної взаємодії із зовнішнім середовищем, яке дозволило б 
використовувати його ресурси і умови, необхідні для довгострокового розвитку підприємства. 
Оптимальна взаємодія можлива на основі глибокого уявлення про властивості, чинники і 
умови зовнішнього середовища і місця, що займає в ньому підприємством, що дозволить 
визначити і враховувати вихідні загрози і можливості, що виникають при досягненні цілей 
інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. 

Фактори зовнішнього середовища поділяються на дві групи [2]: прямого і непрямого 
впливу (близького і далекого оточення або мікро і макросередовища). 

До факторів прямого впливу належать [3,4]: постачальники, споживачі, конкуренти, 
контактні аудиторії. 

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу, зазвичай непомітно впливають на 
процеси діяльності підприємства, що відрізняє їх від факторів прямого впливу. Середа 
факторів непрямої дії є більш складною - характеризується складністю отримання інформації 
щодо зміни ступеня впливу її чинників. Ґрунтуючись на неповній інформації керівництво часто 
породжує різного роду припущення, у спробах спрогнозувати можливі наслідки для 
підприємства, що призводить до помилкових висновків і дій. 

До факторів зовнішнього середовища непрямого впливу відносяться [2,3]: технологія, 
стан економіки, соціокультурні чинники, державно-політичні чинники, відносини з місцевим 
населенням, міжнародні чинники, правові чинники, фізико-географічні фактори, демографічні 
фактори, глобалізація. 

Зміни, які відбуваються на міжнародних товарних ринках і в світовому господарстві в 
цілому, безпосередньо позначаються на інноваційної діяльності  окремих підприємств, які 
використовують різні засоби, форми і методи пристосування до зовнішнього середовища. У 
кожній державі вони багатоваріантні, залежать від визначених економічних умов, традицій, 
вектору орієнтації на зовнішній ринок і багатьох інших факторів. Тому аналіз зовнішнього 
середовища, що базується на багатоваріантних розрахунках рентабельності та ефективності 
виробництва певних видів продуктів і діяльності підприємства в цілому, дає можливість 
враховувати конкретні умови зовнішнього середовища і впливати безпосередньо на весь цикл 
інноваційної діяльності НДР-ДКР - виробництво - збут. 

Таким чином, зовнішні фактори в сукупності з факторами внутрішнього середовища 
мають вирішальний вплив на інноваційну діяльність машинобудівного підприємства. Всі 
стратегічні зміни тісно пов’язані між собою та мають взаємний вплив.  

 
Література 
 

1. Ігнатьєва I.A. Стратегічний менеджмент/ I.A. Ігнатьєва // Підручник. – К.: КВЛ, 2008. – 480 с. , С. 
12 – 20.  

2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник //  
3. Підручник. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с, С. 214 – 219. 
4. Гринько Т. Г. Фактори конкурентоспроможності підприємств / Т. Г. Гринько // Держава та 

регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2004. – № 2. – С. 18–20.  
5. Корецький М. Х. Формування конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах / М. Х. 

Корецький // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. – № 1. – С. 98–
102. 

6. Фатхутдинов Р.А. Инновационный  менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 87

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ 
РОЗРОБОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ю.В. Ковтуненко  

 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

 
Незважаючи на обраний Україною понад десять років тому вектор інноваційного 

розвитку, стан її економіки досі не відповідає очікуваним результатам. Таке становище 
обумовлено не лише недосконалістю державної інноваційної політики та сповільненням 
інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств, а й неефективністю 
комерціалізації інноваційних розробок безпосередньо підприємствами.  

Для пожвавлення інноваційного процесу промисловим підприємствам необхідно 
здійснювати активну інноваційну діяльність, спрямовану на отримання конкретного 
результату, потрібного ринку, – інноваційної розробки. Однак, сам результат є необхідною, але 
не достатньою умовою інноваційного розвитку: інновація має проходити стадію впровадження   
–  використання її учасником інноваційного процесу завдяки комерціалізації.  

Сучасне розуміння комерціалізації базується на використанні цілого ряду підходів [1-10]: 
технічного, інституційного, процесного, ринкового, проектного, результатного. Деякі автори 
описують комерціалізацію як один з етапів інноваційної діяльності підприємства, частіше, 
останній. Деякі розглядають її з іншого боку, як: а) результат науково-дослідної діяльності, б) 
практичне використання наукових розробок, в) сприяння продажу інновацій, г) набір певних 
дій, призначених для трансформації науково-технічної продукції в об’єкт купівлі-продажу 
тощо. Деякі ототожнюють комерціалізацію з трансфером технологій. Відповідно, об’єкти 
комерціалізації згідно досліджених дефініцій поняття також розрізняються. Ними виступають: 
інновації, інтелектуальна власність, результати науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, наукові розробки, технології, інноваційні продукти, наявні знання, 
результати наукових досліджень і дослідно-конструкторські розробки, нововведення, технічні 
розробки, науково-технічні розробки.  

Комерціалізація інноваційних розробок є складної категорією, яку доцільно розглядати 
системно, оскільки вона може визначатися одночасно як процес, необхідний етап і умова 
сталого інноваційного розвитку підприємства. Комерціалізація – це процес перетворення 
інноваційної розробки в інноваційний продукт, який має певні властивості, переваги та 
цінність для споживачів, здатний забезпечити стійкий попит з метою отримання тривалого 
комерційного ефекту. Її об’єктом виступає будь-яка інноваційна розробка, яка за формою є 
завершеним позитивним результатом інноваційної діяльності підприємства або її окремого 
етапу, який має комерційний потенціал. 

Комерціалізацію визнано необхідною умовою сталості інноваційного розвитку 
підприємства, що простежується через інноваційний процес та життєвий цикл інновації 
шляхом здійснення підприємством інноваційної діяльності.  

Інновації, які наповнюють інноваційний процес, можуть знаходиться на різних стадіях 
життєвого циклу. Проте інноваційний розвиток забезпечують лише ті інновації, які можуть 
бути об’єктом комерціалізації та приймають участь у дифузії. Результатами етапів життєвого 
циклу інновацій, так саме як етапів інноваційного процесу, можуть бути інноваційні розробки, 
комерціалізація яких, як необхідна умова дифузії інновацій, забезпечить підприємству 
інноваційний розвиток. Кожна попередня комерціалізована інновація створює умови появи 
наступної, що забезпечує безперервність інноваційного процесу, сталість інноваційного 
розвитку та комерціалізації. Таке визначення комерціалізації означає визнання її системного 
характеру. 

Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств, нажаль, все частіше відбувається в 
умовах нестачі ресурсів, що обмежує їх участь у інноваційному процесі за рахунок того, що 
підприємство самостійно нездатне забезпечувати реалізацію повного життєвого циклу 
інновації. Такі обставини обумовлюють актуальність пошуку інноваційних розробок на 
кожному етапі життєвого циклу інновації, комерціалізація яких сприятиме інноваційному 
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розвитку підприємства та задовольнить його фінансові інтереси. Відповідно, доцільним буде 
співвідносити ресурсні витрати (можливості та потреби) підприємства з очікуваним доходом на 
кожному етапі життєвого циклу інновації, що дозволить підприємству здійснити вибір 
стосовно продовження інноваційної діяльності у визначеному напрямку або її припинення 
певним етапом для отримання своєчасної максимальної вигоди завдяки комерціалізації 
інноваційної розробки визначеного етапу, рис.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Місце системної комерціалізації у життєвому циклу інновації  
(джерело: авторська розробка) 

 
Крім того, комерціалізація інноваційних розробок промислового підприємства в 

залежності від стадій її життєвого циклу також потребує залучення відповідних 
ресурсів, нестача яких не лише гальмує інноваційний процес, а й суттєво впливає на його 
результативність та ефективність. Здійснення процесу комерціалізації потребує 
специфічних знань, нестача яких є однією з основних проблем інноваційної діяльності 
промислових підприємств. Вирішення проблеми можливо за рахунок залучення 
інтелектуальних ресурсів, сконцентрованих у профільних вищих навчальних закладах, 
що обумовлює необхідність пошуку дієвих економіко-правових форм і механізмів 
комерціалізації. Залучення вищих навчальних закладів до створення організаційної 
основи процесу системної комерціалізації інноваційних розробок є доцільним, оскільки 
дозволяє використовувати їх ресурси та прискорити процес комерціалізації. 
Організаційною основою системної комерціалізації інноваційних розробок 
промислового підприємства в умовах обмеження ресурсів може бути профільний вищій 
навчальний заклад, який має досвід комерціалізації інновацій.  
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Одним з важливих напрямків удосконалення кадрової роботи на підприємствах 

енергетичної галузі є підвищення ефективності праці персоналу. Сучасні підходи щодо 
теоретичних підстав цієї проблеми охоплюють різні точки зору вчених та практиків. Досить 
часто для дослідження ефективності праці персоналу використовується аналіз показників 
продуктивності праці, які розраховуються як відношення виручки від реалізації продукції 
(товарів, послуг) на чисельність персоналу або як відношення виручки від реалізації продукції 
(товарів, послуг) до фонду оплати праці. 

У даній роботі пропонується підхід щодо порівняльної оцінки діяльності підприємств 
енергетичної галузі різного типу та оцінки впливу матеріальної й нематеріальної мотивації 
персоналу на результати економічної, господарської та фінансової діяльності підприємств.  

Для аналізу були використані показники, що містяться у публічній звітності підприємств, 
а саме: Виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн.; Чистий дохід, тис. грн.; 
Чистий прибуток, тис. грн.; Активи, тис. грн.; Власний капітал, тис. грн.;Витрати на оплату 
праці та соціальні заходи, тис. грн.; Рентабельність продаж, %; Рентабельність власного 
капіталу, %; Рентабельність активів, % [1]. 

Крім того, у нашому підході пропонується розрахунок показників, що відображують різні 
аспекти продуктивності праці, а саме:Виручка від реалізації продукції / Витрати на працю і 
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соціальні заходи; Чистий дохід / Витрати на працю і соціальні заходи; Чистий прибуток / 
Витрати на працю і соціальні заходи [2]. 

Для проведення порівняльного аналізу підприємств енергетичної галузі різного типу було 
використано методику перетворення показників різної математичної розмірності до 
уніфікованих показників, значення яких розраховуються за формулою: 

minmax

min

jj

jj

j
XX

XX
I




 , 

jI  – значення j  – го уніфікованого показника, яке змінюється у межах від 0 до 1; jX  – 

значення j  – го показника соціально-економічної, господарської або фінансової діяльності 

підприємства; minjX  – мінімальне значення j  – го показника соціально-економічної, 

господарської або фінансової діяльності підприємства; maxjX  – максимальне значення j – го 

показника соціально-економічної, господарської або фінансової діяльності підприємства. 
У якості порівняльної бази для досліджуваних у даній роботі підприємств НЕК 

«Укренерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ – 5» та УМГ «Харківтрансгаз» були обрані підприємства 
енергетичної галузі, що увійшли до рейтингу кращих компаній України у 2010-2012 рр. [1]. 
Розраховані уніфіковані показники були розміщені у три групи: 1. Економічна діяльність; 2. 
Продуктивність праці; 3. Фінансовий стан. До групи «Економічна діяльність» увійшли 
уніфіковані показники, розраховані на підставі таких показників, як: виручка від реалізації 
продукції; чистий дохід; чистий прибуток; активи; власний капітал; витрати на оплату праці і 
соціальні заходи. До групи «Продуктивність праці» увійшли уніфіковані показники, 
розраховані на підставі таких показників, як: виручка від реалізації / витрати на оплату праці і 
соціальні заходи; чистий дохід / витрати на оплату праці і соціальні заходи; чистий прибуток / 
витрати на оплату праці і соціальні заходи. До групи «Фінансовий стан» увійшли уніфіковані 
показники, розраховані на підставі таких показників, як: рентабельність продаж; 
рентабельність власного капіталу та рентабельність активів. Для кожної групи визначалися 
інтегральні показники як сума значень уніфікованих показників, які потім ранжувалися таким 
чином, що найбільше значення приймало ранг «1» (1-ше місце) і т.д. Наприклад, за 
результатами значень інтегральних показників, що характеризують продуктивність праці, 1-ме 
місце посідає НАК «Нафтогаз України», для якого значення інтегрального показника становить 
3. На 2-му місці знаходиться СП «Полтавська газонафтова компанія», для якої значення 
інтегрального показника становить 1,078. На останньому місці за значеннями інтегрального 
показника продуктивності праці станом на 2012 р. знаходиться УМГ «Харківтрансгаз». Згідно 
даних щодо розрахунків інтегральних показників, які характеризують фінансовий стан за 2012 
р., на 1-му місці знаходиться СП «Полтавська газонафтова компанія», для якої значення 
інтегрального показника становить 3, на 2-му місці – НАК «Нафтогаз України» (1,769). На 
останньому місці за значенням інтегрального показника фінансового стану за 2012 р. 
знаходиться УМГ «Харківтрансгаз».  

Використання інтегральних показників для визначення впливу матеріальної і 
нематеріальної мотивації праці на показники діяльності підприємств енергетичної галузі 
демонструє досить сильний зв’язок між показниками продуктивності праці й результатами 
економічної та фінансової діяльності. Коефіцієнт кореляції між інтегральним показником 
продуктивності праці та інтегральним показником економічної діяльності становить 0,48. А 
коефіцієнт кореляції між інтегральним показником продуктивності праці і фінансовим станом 
підприємства становить 0,53. 

Запропонований підхід на підставі інтегральних показників дозволяє виділити стратегічні 
завдання щодо розвитку окремих досліджуваних енергетичних підприємств, визначити їх 
проблеми та поставити цілі щодо покращення їх позицій шляхом розробки комплексної 
програми, однією з яких складових, є кадрова робота. 
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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 
М.В. Кравченко 

 
Дніпропетровського державного аграрного університету 

м. Дніпропетровськ, Україна 

 
Аграрна політика – важлива й невід’ємна складова державної політики – може бути 

визначена як державне управління розвитком агропромислового виробництва по одному або 
одночасно кількох політично задекларованих, економічно забезпечених і соціально захищених 
напрямах. 

Аналізуючи сільське господарство України, його потенціал, проблеми, шляхи їхнього 
розв’язання, можна побачити, що село сьогодні у занепаді. Господарі найбагатших у світі 
земель мають мізерні зарплати, які трохи перевищують американський долар на день (що за 
класифікацією ООН є показником злидарського існування), ефективність українського 
сільського господарства — одні з найнижчих у світі. І це все при тім, що держава оголосила 
сільське господарство пріоритетною галуззю економіки, на його підтримку ухвалено низку 
законів, указів Президента України, постанов Кабінету міністрів. Існуючі в сільському 
господарстві України проблеми не є винятково результатом його реформування. Причини цих 
проблем лежать значно глибше — в колективізації і командно-адміністративній системі 
економіки, яка проіснувала в країні понад 70 років. У колективізації — бо вона була штучним 
припиненням еволюційного розвитку форм господарювання на селі, чиїм результатом мали б 
стати виникнення міцного господаря на приватній землі, широке та глибоке кооперування всіх 
сфер сільськогосподарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення, збуту й 
переробки продукції, страхування, кредитування тощо. Саме за таким сценарієм розвивалося 
сільське господарство Європи й Америки. У командно-адміністративній системі — бо 
колгоспи створювалися як її фундамент. Вони ніколи не розглядалися владою як комерційні 
підприємства, а були фактично резервацією, донором промисловості, формою і способом 
існування певної групи людей на певній території. 

Інша помилка полягає у впевненості, що сільське господарство є і має бути провідною 
галуззю української економіки. Це твердження було справедливим для XVIII—XIX століть, а 
не для ХХI. Якщо орієнтуватися на цю тезу, то Україна приречена на постійне відставання від 
розвинених країн. Адже їхній досвід засвідчує: роль і місце сільського господарства в 
економіці відповідно до її розвитку постійно знижується, поступаючись місцем спочатку 
промисловості, потім наукомістким технологіям і виробництвам, а сьогодні — вже 
інформаційним системам і технологіям. За таким сценарієм повинна розвиватися й Україна, 
коли ми не хочемо відстати назавжди. 

Для того, аби подолати чи бодай істотно скоротити 30-разове відставання від 
Європейського Союзу за рівнем національного доходу на душу населення, Україні потрібно 
розвивати такі галузі, як космічна, авіаційна, суднобудівна, інформаційні технології, медицина, 
освіта та інші перспективні напрями. За рахунок сільського господарства нам ніколи не 
вдасться це зробити. Більше того, відволікання обмежених державних ресурсів на розвиток 
аграрного сектора спричинить подальше зростання нашого відставання від розвинених країн. 
На мою думку, для покращення ефективного розвитку функціонування аграрного сектору, 
безумовним пріоритетом держави має стати сприяння становленню ефективної системи 
кредитування сільгоспвиробників та страхування відповідних ризиків. У цьому зв’язку, 
зокрема, потребує удосконалення практика часткового державного субсидування відсоткових 
ставок за кредитами тощо. Ефективний розвиток аграрного сектору неможливий без 
модернізації системи відповідних наукових досліджень та освіти, які б відповідали сучасним 
ринковим умовам функціонування сільського господарства. Для цього необхідно збільшити 
питому вагу державних витрат на розвиток сільськогосподарських досліджень та освіту, 
надання дорадчих та консультативних послуг, причому в перспективі надання таких послуг має 
фінансуватись в тому числі й приватним бізнесом, тоді як держава забезпечуватиме лише 
часткове покриття відповідних витрат.  



Секційні доповіді 
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Очевидно, що передумовою збільшення державних витрат та науку та освіту має стати 
перегляд чинних форм організації дослідницької роботи та освітніх стандартів. Без такої 
реформи не можна забезпечити ефективне використання наявних коштів. 
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В умовах конкурентного середовища підприємництво не може вижити та ефективно 

функціонувати без постійних вдосконалюючих і радикальних технологічних, організаційних, 
маркетингових, управлінських інновацій як результатів інноваційної діяльності.  

Ефективні відносини між різними учасниками цієї діяльності, співвідношення рівнів 
пропозицій і попиту на вироблену інноваційно активними підприємствами продукцію (роботи, 
послуги) на ринку інновацій безпосередньо пов'язані зі становленням і формуванням 
адекватного інституціонального середовища.  

Сучасне інституціональне середовище економіки України та її регіонів несприятливе до 
інновацій і не відповідає новим обставинам, пов'язаним зі становленням інноваційної моделі 
економіки. У країні залишається слабка законодавча база щодо регулювання інноваційною 
діяльністю і підтримки інноваційно активних суб’єктів господарювання, неефективна система 
оподаткування, низький рівень комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності і т.д. 

Вирішення цієї проблеми вимагає модернізації і суттєвих змін в діяльності існуючих 
інститутів, створення нових структур в умовах діючого інституціонального середовища, тобто 
створення інституціонального середовища, що пристосоване до інноваційного вектора 
суспільства.  

Основні заходи зі корегування інституціонального середовища, його норм і правил 
стосовно інноваційної діяльності, які спрямовані на активізацію поведінки малих інноваційних 
підприємств (МІП), як учасників інноваційного процесу, і забезпечення дотримання ними норм 
і правил, сформулюємо таким чином. 

1. В умовах слабкої ресурсної забезпеченості МІП найважливішим чинником їх 
існування є організація своєрідної мережі підтримки.  

Основні напрями підтримки такі: 
 фінансова підтримка (наявність численних доступних джерел фінансування і 

ризикового (венчурного) капіталу); 
 організаційна (наявність владних структур, які займаються розробкою і координацією 

реалізації інноваційної політики, сприяють здійсненню фінансової підтримки 
інноваційно активного підприємництва);  

 матеріально-технічна (здавання в оренду і можливість купівлі, в тому числі і на 
пільгових умовах, засобів виробництва − будинків і споруд, техніки, наукового 
устаткування, транспортних засобів, копіювальної техніки т.д.); 
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 інформаційна (забезпечення можливостей користування інформаційними і технічними 
бібліотеками, доступу до електронних баз даних і т.д.); 

 консультаційна (розвиток спеціалізованих послуг консультування, орієнтованих на 
організаторів МІП, із питань оподатковування, планування, маркетингу, відкриття 
бізнесу, ведення звітності, оформлення патентів тощо). 

На створення цієї мережі повинні бути спрямовані зусилля державних, регіональних, 
місцевих органів влади, громадськості, ВНЗів, підприємництва.  

2. Створення в Україні Фонду сприяння розвитку МП в інноваційній сфері для держаної 
підтримки розробки інноваційних проектів на посівній стадії [1] (або Фонду  сприяння 
розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері). На найближчий період такий 
фонд має виключне значення у формуванні бази для реалізації ефективного венчурного 
інвестування інноваційного процесу МП та реалізації Концепції Державної цільової 
економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки», 
що затверджена Розпорядженням КМ України від 6.06.2007 р. № 381-р.  

В Україні практично не існує фінансової підтримки малих наукових підприємств. 
Наприклад, у США держава в тій чи іншій формі фінансує до третини витрат малих фірм на 
науково-технічні дослідження і розробки. В Росії діє Фонд сприяння розвитку малих 
підприємств в науково-технічній сфері, який виступає замовником від імені держави на 
виробництво нових видів науковоємної продукції. Фонд підтримує біля 10000 проектів, 
забезпечує фінансування венчурними компаніями. 

Фонд сприяння розвитку МП в інноваційній сфері, який пропонується, призначено для 
виконання таких основних завдань:  

 формування середовища для підприємницької діяльності (підтримка стимулювання 
створення і розвитку малих наукоємних підприємств, малих форм в науково-технічній 
сфері); 

 створення умов для трансферу технологій об’єктів інтелектуальної власності, 
створених за рахунок коштів державного бюджету; 

 розвиток інституцій державної підтримки малих інноваційно активних підприємств на 
посівній стадії; 

Такий фонд (відповідний фонд створено в рамках міжнародного проекту ЕРАНЕТ ERA-
SME, який покликаний підтримувати трансєвропейську співпрацю між малими 
підприємствами в різних технологічних областях) фінансують організації і різного роду 
регіональні і державні агентства, які підтримують певні тематичні науково-технічні 
дослідження і розробки.  

В Україні учасниками фонду (сторонами, що його фінансують) мають бути такі 
організації: 

 Державне агентство України з інвестицій та управління національними проектами 
(через Державну інноваційну фінансово-кредитну установу); 

 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; 
 Міністерство економічного розвитку та торгівлі України; 
 венчурні фонди на умовах партнерства; 
 представники приватного сектору економіки;  
 органи влади через фінансово-кредитну підтримку з державного і обласного бюджету. 
Окрім названого вище фонду, за доцільне у рамках формування інноваційної 

інфраструктури на основі державно-приватного партнерства створити Фонд сприяння розвитку 
венчурного інвестування в МІП і Фонд сприяння кредитуванню МП. Ці організації покликані 
стати інструментами підтримки малих інноваційно активних підприємств.  

3. Введення механізму контрактації частини НДДКР малим фірмам - як необхідної умови 
надання державного фінансування великим підприємницьким структурам. Це обумовлено 
вдосконаленням практики відбору проектів та їх фінансового забезпечення, включенням в цей 
процес приватного бізнесу, також сприятиме зміцненню взаємозв'язку між наукою і бізнесом 
через МІП.  

Досягнення цього бачиться шляхом обов'язкового залучення галузевих і регіональних 
бізнес-асоціацій до формування, співфінансування і оцінки результативності виконання 
державно-приватних контрактів, а також розширення механізмів надання бюджетних гарантій 

http://odessa.innov.org.ua/hranty/47-zdobuttia-hrantu/1868-fond-spryiannia-rozvytku-malykh-form-pidpryiemstv-u-naukovo-tekhnichnii-sferi-informuie-pro-pochatok-provedennia-transnatsionalnoho-konkursu-v-ramkakh-proektu-eranet-era-sme
http://odessa.innov.org.ua/hranty/47-zdobuttia-hrantu/1868-fond-spryiannia-rozvytku-malykh-form-pidpryiemstv-u-naukovo-tekhnichnii-sferi-informuie-pro-pochatok-provedennia-transnatsionalnoho-konkursu-v-ramkakh-proektu-eranet-era-sme
http://odessa.innov.org.ua/hranty/47-zdobuttia-hrantu/1868-fond-spryiannia-rozvytku-malykh-form-pidpryiemstv-u-naukovo-tekhnichnii-sferi-informuie-pro-pochatok-provedennia-transnatsionalnoho-konkursu-v-ramkakh-proektu-eranet-era-sme
http://gue.odessa.gov.ua/stornka-pdprimcv/fnansovo-kreditna-pdtrimka-pdprimcv/ogoloshuetsya-konkurs-sered-subktv-malogo-ta-serednogo-bznesu-na-otrimannya-fnansovo-kreditno-pdtrimki-z-oblasnogo-byudzhetu/
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по некомерційних ризиках, що дозволяють забезпечити приплив приватного капіталу в 
інноваційну інфраструктуру.  

Особливу увагу приділяти питанням кооперації між малим і великим підприємництвом. 
Представляється необхідною розробка закону і відповідних йому нормативних актів, які б 
визначили правила і порядок розміщення державних, регіональних, муніципальних і місцевих 
замовлень на великих і малих підприємствах. Ефективним є механізм субконтрактації, що 
передбачає для великих підприємств обов'язок розміщення певної частини держзамовлень на 
малих підприємствах, тим самим сприяючи розвитку конкурентного середовища і 
забезпеченню фінансування малих інноваційних підприємств.  

4. Розробити комплекс стимулюючих заходів, що «змусить» сектор МП впроваджувати 
інновації, особливий акцент на стимулювання інновації з боку попиту споживачів цієї 
продукції. Здійснення цього можливо за допомогою: 

 прив'язки державного фінансування до дотримання підприємствами заданих 
державою технологічних коридорів їх виробничої діяльності і поступового посилення 
довгострокових вимог до ефективності; 

 розроблення та реалізація системи заходів з активізації інвестиційної діяльності 
комерційних банків, зацікавлення їх у довгостроковому кредитуванні, а також 
застосування поряд з кредитами нетрадиційних способів фінансування інноваційних 
проектів – лізингу, факторингу та форфейтингу, що створить необхідні умови для 
переміщення доходів з низькотехнологічних сегментів економіки у 
високотехнологічні та сприятиме переходу до інноваційного розвитку; 

 збільшення потоків іноземного інвестування у вітчизняні інноваційні проекти у 
вигляді прямих, портфельних, венчурних, інтелектуальних, інвестицій; 

 фінансова підтримка стартуючим промисловим підприємцям у вигляді субвенцій (50% 
вартості проекту). Субсидії надаються на реалізацію інноваційних проектів: 
патентування, сертифікацію, випробувальну діяльність тощо; 

 надання мікропозики і компенсація процентної ставки по банківських кредитах МП, 
що працюють в інноваційній сфері за пріоритетними напрямами; 

 створення гарантійних фондів – спеціальних некомерційних фондів з наданням 
поручительства і позики суб’єктам підприємництва реального сектору економіки для 
забезпечення зобов’язань за банківськими кредитами. 

Наведені заходи стимулювання обумовлені слабким залученням вітчизняного 
підприємницького сектора в організацію і фінансування інновацій внаслідок відсутності 
системи мотивів і стимулів. Це пояснюється структурним перекосом в державній підтримці 
інноваційних відносин з боку пропозиції інновацій, а не попиту на них, відсутність мотивації 
представників промисловості в кардинальному технологічному оновленні і модернізації 
матеріально-технічної бази виробництва. 

5. Орієнтація фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності МІП на 
формування сучасних бізнес-мереж (технопарків, кластерів), що дозволить отримати 
найбільший ефект синергії. Держаавну підтримку необхідно направляти на залучення ресурсів 
у реальний сектор економіки, причому провідним напрямом інвестицій повинен стати розвиток 
імпортозаміщення. Це дозволить створити нову тенденцію економічного росту регіону на 
основі розвитку власного виробництва і підвищення конкурентоспроможності товарів (послуг). 

Фінансово-кредитна підтримка інноваційної діяльності МІП повинна носити 
стимулюючий і вибірковий характер. Стимулювати доцільно життєздатні МІП, діяльність яких 
відповідає цілям і пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку регіону. 
Враховуючи обмеженість ресурсів бюджетів регіонів, основний акцент в регіональних 
(державних) програмах доцільно зробити на розвиток прогресивних фінансових технологій 
залучення позабюджетних ресурсів, особливого значення при цьому набувають форми 
фінансування програм підтримки і розвитку малого підприємництва, засновані на державно-
приватному партнерстві. 

Для фінансової підтримки інноваційної діяльності також актуально змішане 
фінансування програм і проектів, в яких підприємцям надаються власне не кредити, а часткова 
компенсація «ринкового» відсотка за комерційні кредитні послуги у формі інвестиційних 
вкладень в підприємницькі проекти або регіональні програми. В умовах проектного 
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кредитування основним забезпеченням кредитів, що надаються банками, являється сам 
інвестиційний проект. 

 
Література 

 
1. Денисюк В. А. Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації досліджень, розробок та 

технологій // Економіст. - 2008. - № 12. - С. 34-37. 

 
 
 

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО  
РОЗВИТКУ КАДРІВ В УКРАЇНІ 

 
А.О. Левченко, к.е.н., доц. 

О.В. Яцун 
 

Кіровоградський національний технічний університет 
м. Кіровоград, Україна 

 

Стрімкий розвиток світової економіки свідчить про підвищення уваги до професійних 
якостей працівників, їх здатності швидко отримувати нові вміння та знання. Сучасне 
конкурентоспроможне підприємство потребує впровадження нових технологій та оснащення 
його відповідною технікою інноваційного типу, при цьому надзвичайно актуальними 
завданнями залишаються організація професійного розвитку працівників, підвищення їх 
кваліфікації та якості трудового життя.  

Результати професійного розвитку для працівників, організації та суспільства полягають 
у наступному:  

 для працівника: гарантія збереження робочого місця; набуття нових знань, умінь, 
навичок, розкриття здібностей; збільшення вартості власної робочої сили як 
працівника на ринку праці; розширення можливостей професійного та кар'єрного 
зростання; розширення соціальних зв'язків і контактів; підвищення самооцінки і 
впевненості в собі; 

 для організації: підвищення продуктивності та якості праці, а отже, доходів 
організації; збільшення внеску кожного співробітника у досягнення цілей організації; 
скорочення періоду адаптації; підвищення мотивації праці співробітників; поліпшення 
морально-психологічного клімату в колективі; вдосконалення корпоративної культури 
організації; позитивний вплив на трудову дисципліну; полегшення процесу 
делегування повноважень; скорочення плинності кадрів; 

 для суспільства та держави: розвиток трудового потенціалу суспільства; підвищення 
престижності зайнятості в державі, відсутність потреби виїзду закордон; підвищення 
продуктивності суспільної праці та, як наслідок, ВВП держави. 

Важливе місце у формуванні та вдосконаленні системи професійного розвитку персоналу 
відіграє держава та державне регулювання – використання державою правових, 
адміністративних, економічних і програмно-цільових форм і методів впливу на процеси 
підготовки кадрів у системі професійної освіти, підтримки їх професійно-кваліфікаційного 
рівня в актуальному стані впродовж усього періоду трудової діяльності [1]. Функціонування 
системи державного регулювання професійного розвитку працівників України передбачає 
використання відповідних форм, методів, інструментів регулюючого впливу. 

Вплив держави у сфері людського чинника виробництва стосується в основному 
розвитку трудоресурсного потенціалу суспільства. Він забезпечується прийняттям та 
реалізацією Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження та 
розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року [2]. Однак, у ній недостатньо 
приділяється уваги забезпеченню економіки висококваліфікованими кадрами. Незважаючи на 
декілька спроб визначити засади державної кадрової політики, в Україні на сучасному етапі 
відсутній документ концептуального характеру, який би чітко визначав пріоритети держави у 
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формуванні висококваліфікованих кадрів та шляхи їх реалізації, що негативно впливає на 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили. 

Визначальне місце мають інституційні засади регулювання. Законодавча база України 
має розгалужений характер в сфері освіти та підготовки кадрів, відбувається процес її адаптації 
відповідно до вимог міжнародних норм. Низка законів забезпечує функціонування загальної та 
професійної освіти. Проте, у питаннях законодавчого регулювання саме професійного розвитку 
кадрів виникають розбіжності: недостатньо визначеним є правове забезпечення розвитку освіти 
на виробництві та формування в Україні системи безперервної освіти, не всі норми законів 
повністю реалізуються у практичній діяльності. 

Правові методи впливу на процеси підготовки кадрів у системі професійного розвитку 
являють собою систему законодавчих та інших нормативних актів, зокрема, це Закони України, 
Постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України, які стосуються освіти, 
професійної підготовки, рівня життя та зайнятості населення, Національна рамка кваліфікацій, 
Національний класифікатор України "Класифікатор професій". 

Адміністративні методи впливу на процеси підготовки кадрів у системі професійного 
розвитку – це сукупність прямих важелів впливу на основі владних повноважень, тобто 
визначення всіх суб’єктів забезпечення професійного розвитку працівників; ліцензування та 
акредитація персоналу; розробка та затвердження стандартів освіти, професійних стандартів; 
розробка та затвердження соціальних стандартів і гарантій; встановлення нормативів 
(фінансування та навантаження); державне замовлення на підготовку кадрів та подальше їх 
навчання, підвищення кваліфікації. 

Економічні методи впливу на процеси підготовки кадрів у системі професійного 
розвитку проявляються шляхом впливу на матеріальні потреби та інтереси держави, 
роботодавця та безпосередньо працівника. Економічні методи державного регулювання 
професійного розвитку кадрів включають: бюджетне фінансування системи освіти; систему 
оподаткування, податкові пільги; систему кредитування; систему стимулювання приватних 
інвестицій у підготовку кадрів та професійний розвиток; систему заходів стимулювання 
бізнесу щодо професійного розвитку персоналу. 

Програмно-цільові методи впливу на процеси підготовки кадрів у системі професійного 
розвитку реалізуються за рахунок регулювання на основі програмування: розробка прогнозів 
потреби у кадрах; розробка концепцій і стратегій кадрового забезпечення; розробка цільових 
програм у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; моніторинг 
виконання програм і забезпечення їх реалізації. 

У свою чергу, від ефективності державного регулювання професійного розвитку кадрів 
значною мірою залежить і результативність зазначеного процесу на рівні окремих 
господарюючих суб’єктів. Однак, як свідчить вітчизняна статистика, частка працівників, яких 
було навчено нових професій у 2012 році, досягла 218,4 тис. осіб, або 2,0 % штатних 
працівників. При цьому 68,5 % усіх працівників, навчених новим професіям у 2012 році, 
припадало на підприємства промисловості (з них 5,4% – на підприємства видобувної 
промисловості, 5,2% – на підприємства переробної промисловості), 3,1% – на підприємства 
транспорту, і лише 17,8% – на всі інші види економічної діяльності [2]. 

Відносно кращою є ситуація щодо підвищення кваліфікації кадрів, де має місце стійка 
тенденція до зростання. У 2012 році підвищували кваліфікацію 1016,5 тис. працівників. Для 
порівняння відмітимо, що у 2010 р. підвищенням кваліфікації було охоплено лише 943,9 тис. 
осіб [2]. Проте у сферах готельного й ресторанного бізнесу, торгівлі – періодичність 
підвищення кваліфікації працівників становить один раз на 50-60 років, хоча Закон України 
«Про професійний розвиток працівників» передбачає підвищення кваліфікації кожні 5 років. 

Сучасна модель безперервного професійного розвитку кадрів на рівні підприємства 
передбачає: створення системи формування інтелектуального потенціалу підприємства, 
системи безперервного професійного розвитку персоналу та системи соціального захисту 
працівників; створення сучасного навчально-виробничого і організаційно-методичного 
комплексу з професійного навчання і розвитку персоналу; використання сучасних 
інформаційних технологій в системі професійного навчання і розвитку персоналу; 
вдосконалення всередині підприємства систем та стандартів в рамках бізнес-процесів; системи 
сертифікації та атестації персоналу, а також контролю за вчасністю та якістю підвищення 
кваліфікації персоналу; системи управління знаннями; створення навчально-наукового 
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виробничого комплексу, що буде керувати підготовкою висококваліфікованого персоналу, 
який забезпечуватиме розвиток підприємства. 

Таким чином, основними напрямами вдосконалення процесу державного регулювання 
професійного розвитку кадрів є:  

 активізація профорієнтаційної діяльності;  
 розвиток системи професійної освіти відповідно до потреб економіки в умовах 

інноваційного розвитку; 
 удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників; 
 формування системи безперервної освіти; 
 розвиток ринку праці, поліпшення трудових умов, рівня життя та зайнятості 

населення. 
 Зважаючи на викладене, перспективи подальших досліджень у даному напрямі 

пов’язані, перш за все, із необхідністю реалізації таких заходів: 
 уточнення положень Закону України «Про професійний розвиток працівників» щодо 

термінів проведення атестації працівників; 
 прийняття та введення в дію Закону України «Про Національну систему 

класифікацій» [4]; 
 розвиток співпраці з соціальними партнерами щодо спільного фінансування 

професійного розвитку; 
 введення пільг, субсидій, дотацій підприємствам, що проводять підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві; 
 збільшення витрат на професійний розвиток кадрів від фонду оплати праці; 
 вдосконалення технологій оцінки компетентності працівників; 
 формування інституційного середовища контролю за якістю підготовки персоналу; 
 зменшення періодичності підвищення кваліфікації. 
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На сегодняшний день в Украине произошли и происходят глубокие экономические 

преобразования, обусловленные процессами построения рыночной экономики развитого типа. 
За время, прошедшее от начала радикального реформирования административно-командной 
экономики, в значительной степени трансформировались условия функционирования всех 
составных звеньев экономики, в том числе и сфера социальных отношений в государстве. Это 
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связано с тем, что экономические проблемы, с которыми столкнулись отечественные 
предприятия, учреждения и организации, а также государство в целом, повлекли за собой 
серьезные социальные последствия: низкий уровень доходов населения, безработицу, 
социальную незащищенность большинства слоев населения, падение покупательной 
способности и уровня сбережений граждан, кризисное состояние социальной инфраструктуры, 
что в свою очередь привели к снижению продолжительности жизни в Украине, росту 
смертности и уровня заболеваемости, падению рождаемости, резкому снижению числа 
трудоспособного населения. 

Становится очевидным, что в этих условиях благополучие нации, государства и 
долгосрочный финансовый успех предприятий всех форм собственности возможен только в 
условиях социальной стабильности и усиления значимости социальных гарантий. Поэтому 
ключевым фактором успеха при сложившихся обстоятельствах является построение 
эффективной социальной политики предприятия за счет рационального использования в 
данном процессе человеческого фактора. 

В условиях рыночной экономики государство играет все меньшую роль в регулировании 
социальной политики общества, что перекладывает дополнительную значимость на 
социальную политику предприятия. Опираясь на исследования, проведенные Масловой Е., 
Каленюк И., Кремнем В., Савченко В., Павловской Н., Герасимчук В., Томом Н. и другими 
учеными, социальную политику предприятия необходимо рассматривать во взаимодействии с 
реализацией социальной функции государства [1,2,3]. При этом необходимо подчеркнуть, что 
эффективность реализации социальной функции государства тесно связана с доходами и 
расходами государственного бюджета, через структуру государственных расходов, систему 
налоговых льгот, направления выравниванию уровней развития предприятий различных 
отраслей экономики, регионов, социальных групп населения. 

Сложность государственных финансов, наличие значительного количества проблем в 
них, а также множество реализуемых функций в условиях бюджетного дефицита, еще раз 
подчеркивает необходимость переложения центра тяжести в решении социальных проблем на 
уровень предприятия, где общие установки социальной политики конкретизируются 
применительно к индивидуальным условиям трудового коллектива. 

В своих работах Кибанов А., Шекшня С., Марра Р., Шмидт Г., Щекин Г. отождествляют 
социальную политику предприятия с социальной средой, которая тесным образом 
взаимосвязана с технической и экономической сторонами его функционирования и составляет 
те материальные, общественные и духовно-нравственные условия, в которых работники 
трудятся, живут вместе со своими семьями и в которых происходят распределение и 
потребление благ, складываются реальные связи между личностями, находят выражение их 
морально-этические ценности [4]. 

Через социальную систему предприятия определяют социальную политику Слезингер Г., 
Сотникова С., Добрынин А., Рощин С., Савельев С., Эренберг Р. и дают следующую трактовку 
в виде системы социальной защиты, обеспечения необходимых условий труда, 
производительности, занятости работников и адекватности оплаты их труда, развития и 
использования их творческой инициативы, повышения их образовательного уровня и 
профессионального роста, формирования, поддержки трудовых отношений и социального 
партнерства, влияния улучшения жилищно-бытовых и культурных условий работников, а 
также осуществления других мер социального характера. 

Социальную политику предприятия как развитие социальной среды трактуют Егоршин 
А., Колот А., Тарасов В., Тишина Т., Гончарова С., Отенко И., Лисица Н., Вовк В. При этом в 
качестве основных элементов социальной среды предприятия они выделяют социальную 
инфраструктуру, персонал, а также системы, которые влияют на качество трудовой жизни 
работников. 

Несмотря на различные подходы к трактованию социальной политики предприятия 
можно выделить два ее общеобязательных элемента в условиях рыночной экономики: 

1) обеспечение занятости, формирование доходов и социальной защиты работников 

(минимальный уровень заработной платы, обязательное социальное страхование по 

установленным нормативам: пенсионное, социальное, медицинское, по безработице; 

социальные выплаты и компенсации, относимые на фонд оплаты труда); 
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2) развитие социальной инфраструктуры предприятия.  

Основной тенденцией организации производства на отечественных предприятиях 
является усиление значимости их инфраструктуры, что обуславливается следующими 
факторами: 

1) повышением уровня автоматизации и механизации производственных процессов, что в 
свою очередь требует дополнительных работ по ремонту и обслуживанию станков, машин и 
другого оборудования; 

2) использованием новых технологий и увеличением объемов производства, вследствие  
чего повышаются требования к технологическому режиму оборудования и объемам 
потребляемых топливно-энергетических ресурсов; 

3) усложнением внутрипроизводственных операций, что приводит к увеличению 
транспортных работ; 

4) увеличением количества обрабатываемой информации, что повышает нагрузку на 
коммуникационные системы предприятия; 

5) увеличением нагрузки и усложнением требований к персоналу предприятия, что 
обуславливает необходимость применения мер социальной поддержки работников; 

6) превращением человеческого фактора в одно из главных условий роста стоимости 
предприятия, что требует создания в коллективе благоприятного психологического климата и 
усиления социальной мотивации. 

В системе организации производства объектам инфраструктуры предприятия уделяется 
не достаточное внимание на методологическом и практическом уровнях, не смотря на 
существенное влияние инфраструктуры на экономику предприятия. В связи с этим считаем 
необходимым детально изучить сущность инфраструктуры предприятия. 

Под инфраструктурой предприятия принято понимать комплекс структурных 
подразделений (цехов, служб, хозяйств), обеспечивающих необходимые условия для 
функционирования предприятия (выполнения его основных функций). На сегодняшний день 
теория управления предприятием и организации производства четко выделяет в рамках 
инфраструктуры предприятия производственную и социальную. Однако, следует отметить, что 
в отдельных научных работах появляются понятия «инновационной инфраструктуры», 
«информационной инфраструктуры» и «финансовой инфраструктуры предприятия». 
Относительно этого следует отметить следующее. Понятие финансовой инфраструктуры 
предприятия является не совсем корректным, поскольку более применимо к элементам 
рыночной инфраструктуры (инфраструктуры бизнеса). 

В работах Колчина Н.В., Чернова В.А., Якимова Л.Д. и др. авторов упоминается 
информационная инфраструктура предприятия. Считаем целесообразным не согласиться с 
данным подходом, поскольку средства сбора и обработки информации, коммуникационные 
сети являются стандартным элементом производственной инфраструктуры. 

Достаточно интересным, на наш взгляд, является подход ученых Шепелева Г.В., 
Шведова П.К., Соколовского И.В. и других, выделяющих инновационную инфраструктуру 
предприятия, под которой понимаются объекты, числящиеся на балансе предприятия, и 
приносящие ему доход в виде арендных, лизинговых и других платежей. Подобная позиция 
соответствует веяниям времени, однако инновационная составляющая скорее выступает 
характеристикой объектов производственной или социальной инфраструктуры предприятия, 
поскольку под ее требования могут попадать значительные объекты предприятия. 

В условиях любой модели государственного регулирования экономических процессов 
субъектов хозяйствования, и особенно в условиях рыночной экономики, существенно 
возрастает роль социальной инфраструктуры в обеспечении развития предприятия. 
Объективными предпосылками для выделения социальной инфраструктуры предприятия в 
отдельную категорию управления послужили общественное разделение труда, необходимость 
учета требований рынка, интересов общества, появление новых приоритетов в управлении 
предприятием. 

Вопросы изучения социальной инфраструктуры предприятия были затронуты в 
следующих направлениях исследования, представленных в ретроспективе. При этом следует 
подчеркнуть, что как такового понятия социальной инфраструктуры предприятия, в данных 
теориях не существовало, а понимался под ним комплекс объектов, предназначенных для 
жизнеобеспечения работников предприятия и членов их семей. 
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В рамках неоклассической теории была четко обоснована необходимость в установлении 
зависимости между результатами деятельности предприятия и затраченными ресурсами, а в 
качестве параметров производственной функции используются не только технологические 
процессы, но и социальные. Поскольку в данной теории главенствовал принцип минимизации 
затрат, то социальная инфраструктура предприятия ставилась в прямую зависимость от 
результатов производства (прибыль и производительность труда). 

Неоинституциональная теория заложила основы использования объектов социальной 
инфраструктуры в качестве мотивационного фактора для привлечения 
высококвалифицированных специалистов на предприятие (или просто работников), 
повышения производительности труда и инструмента регулирования оплаты труда. 

Представители институциональной концепции расширяют границы объектов социальной 
инфраструктуры, уделяя внимание таким мотивационным инструментам, как раскрытие 
возможностей персонала предприятия (спортивные сооружения, учреждения культуры и т.д.), 
его развитие (получение образования, повышение квалификации и т.д.). При этом выявленные 
возможности и способности персонала должны максимально учитываться при распределении 
дохода предприятия. 

Представители эволюционной теории существенно углубили представление о 
социальной инфраструктуре предприятия, поскольку рассмотрели ее как механизм 
оптимизации взаимоотношений с государством. В частности, наличие на предприятии 
бесплатного (или льготного) питания, развитой сети оздоровительных учреждений, 
спортивных и культурных объектов, предназначенных для работников предприятия и членов 
их семей, рассматривалось как главное условие для снижения налоговой нагрузки. Также 
значительное внимание уделяется созданию надлежащих условий для работы различным 
категориям работников предприятия. 

Рассмотренные концепции нашли свое отражение в существующих подходах к изучению 
социальной инфраструктуры предприятия. На сегодняшний день ученые-экономисты 
практически однозначно интерпретируют социальную инфраструктуру предприятия, понимая 
под ней совокупность подразделений предприятия, обеспечивающих удовлетворение 
социально-бытовых, культурных, интеллектуальных потребностей его работников и членов их 
семей. Значительный вклад в данную проблему внесли и российские ученые-экономисты, такие 
как Г.Клейнер, В.Тамбовцев, Р.Качалов, В.Остапенко, А.Гаджинский, Т.Савицкая и другие. 
Среди отечественных ученых необходимо особо отметить вклад С.Покропивного, М.Грещака, 
Н.Наливайко, Н.Чумаченко, А.Амоши, И.Булеева, А.Воронковой и ряда других. В этой связи 
среди зарубежных ученых, занимающихся изучением социальной инфтраструктуры 
предприятия следует отметить М.Старра, Х.Брума, Г.Терборга, И.Ансоффа, Е.Ноймана, 
П.Дойля и других.  

Опираясь на проведенный критический обзор и изучение рассмотренных выше подходов 
к изучению социальной инфраструктуры предприятия, считаем необходимым предложить 
следующее определение. Социальная инфраструктура предприятия – это совокупность 
числящихся на балансе предприятия объектов, предназначенных для удовлетворения 
социальных, бытовых, культурных и интеллектуальных потребностей персонала и членов их 
семей с целью улучшения психологического климата, повышения производительности труда, 
улучшения трудовой дисциплины, воспроизводства интеллектуального капитала предприятия и 
создания на этой основе предпосылок для устойчивого его развития. 

Таким образом, ориентированные на сотрудников предприятия социальные услуги, 
должны: 

 помогать приводить в соответствие желания сотрудников к целям предприятия; 
 способствовать отождествлению сотрудника со своим предприятием; 
 поддерживать или повышать производительность труда и готовность сотрудника 

эффективно работать; 
 социально защищать сотрудника и дополнять при необходимости предоставляемые в 

законном порядке или же в соответствии с тарифным договором социальные услуги; 
 улучшать психологический климат на предприятии; 
 создавать у сотрудников и у общественности положительное мнение о предприятии. 
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м. Одеса, Україна 
 

Створення ринкової економіки в Україні зумовило появу фондового ринку, як 
особливого джерела інвестицій до національних стратегічних підприємств. 

Значна кількість досліджень українських вчених переконливо стверджують, факт вкрай 
неефективного сучасного стану реального сектора економіки, хоча стратегічні національні 
підприємства України, які є основою реального сектору, при всій своїй неефективності, 
систематично збільшують обсяги розміщених акцій на фондовому ринку України, тому 
актуальною є проблема визначення впливу біржових інструментів стратегічних підприємств 
України на їхню економічну ефективність [1,2]. 

Одними із стратегічних національних підприємств України, що використовують 
механізм залучення інвестицій через фондовий ринок за допомогою бірж ПФТС, УБ є 
металургійні підприємства, серед них 2 заводи з повним металургійним циклом (№ 1, 5) та 3 
сталеливарних підприємства (№ 2-4), біржовий список наведено у табл. 1. 

Наведені у табл. 1 підприємства періодично проводять первинне (IPO) та вторинне (SPO) 
публічне розміщення своїх акцій на фондових біржах України [3,4], з історії котувань акцій 
досліджуваних металургійних підприємств-емітентів, що була отримана за допомогою 
електронного біржового терміналу «QUICK» брокера ТОВ «АЛОР Україна» видно [5], що 
значне підвищення обсягів торгів акціями цих емітентів відбувається починаючи з періоду 
2008-2009 років, з даних про доход національних металургійних підприємств України від 
залучення капіталу з фондового ринку представлено видно, що найбільший доход від 
залучення капіталу через фондовий ринок був у підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(KSTL) – 9647,5 млн. грн.. 

Таблиця 1 
Доход національних металургійних підприємств України з залучення капіталу по фінансовим 

інстументам фондового ринку 

№ 
Підприємство, 

форма власності 
(ПАТ) 

Біржовий 
код 

емітента 

Номінал 
акції, 
(грн.) 

Ціна 
акції, 
(грн.) 

Доход 
з акції, 
(грн.) 

Ринкові акції, 
(млн. шт.) 

Доход з 
залучення, 
(млн. грн.) 

1 «Донецький МЗ» DOMZ 0,25 0,14 -0,11 362 -39,82 
2 «Азовсталь» AZST 0,25 0,58 0,33 4204 1387,32 
3 «Дніпроспецсталь» DNSS 46,25 1200 1153,8 1,07 1234,51 
4 «Запоріжсталь» ZPST 0,25 1,7 1,45 2643 3832,35 

5 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
KSTL 1 3,5 2,5 3859 9647,5 
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Визначимо ефективність акцій національних металургійних підприємств України на 
українському фондовому ринку використовуючи дані їх котувань на біржах УБ, ПФТС та дані 
зі звітів про фінансові результати по формі №2, що знаходяться в відкритому доступі на 
електронному ресурсі державного агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України – SMIDA[6]. В якості методики оцінки ефективності акцій будемо застосовувати 
класичну методику P/S та P/E коефіцієнтів Р. Дж. Шиллера, що широко використовується на 
світових біржах [7]. За цією методикою ефективність фінансового інструменту визначається за 
допомогою 2-ох коефіцієнтів: 

1.P/E ratio (Price-to-Earnings ratio) – фінансовий коефіцієнт, що рівний відношенню 
ринкової ціни однієї акції до прибутку по ній;  

2.P/S ratio (Price-to-Sales ratio) – фінансовий коефіцієнт, що рівний відношенню вартостi 
ринкових акцій підприємства до собівартості реалізованої продукції. 

Результати визначення фінансової ефективності акцій національних металургійних 
підприємств на фондовому ринку України наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Ефективність акцій національних металургійних підприємств України на біржах  

УБ, ПФТС на 2013 рік 
 

№ Біржовий код 
P/E,  
(%) 

Вартість ринкових 
акцій, (млн. грн.) 

Собівартість реалізованої 
продукції,  
(млн. грн.) 

P/S, 
(%) 

1 DOMZ -227,27 50,68 664 7,63 
2 AZST 75,76 2438,32 23826 10,23 
3 DNSS 4,01 1284 5126 25,05 
4 ZPST 17,24 4493,1 17037 26,37 
5 KSTL 40 13506,5 22513 59,99 

 

З табл. 2 видно, що акції більшості досліджуваних металургійних підприємств ефективно 
котуються на українських фондових біржах ПФТС, УБ, оскільки визначені значення значення 
P/E ratio та P/S ratio є більшими за одиницю. Також при оцінці ефективності акцій було 
помічено і те, що дивіденди на одну акцію в рядку 340, звіту про фінансові результати, 
становили у всіх 5-ти досліджуваних підприємств - 0 гривень, тобто жодне з металургійних 
підприємств-емітентів не виплачує дивіденди своїм акціонерам, що звісно негативно впливає 
на привабливість довгострокового інвестування у національні металургійні підприємства 
України через фондовий ринок. 

Визначимо базові показники економічної діяльності досліджуваних підприємств, з метою 
виявлення можливості оцінки ефективності підприємств України через фондовий ринок. 
Результати визначення показників економічної діяльності досліджуваних підприємств 
наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Економічні показники металургійних підприємств-емітентів IPO та SPO на біржах  

ПФТС, УБ на 2013 рік 
 

№ 
Біржовий 

код 
Знос осн. 

засобів, (%) 
Чистий прибуток, 

(млн. грн.) 
Чиста 

рентабельність 
Абсолютна 
ліквідність 

1 DOMZ 42,14 39 0,058 3,01 
2 AZST 7,97 178 0,007 1,39 
3 DNSS 84,93 6 0,001 1,51 
4 ZPST 58,93 124 0,007 0,88 
5 KSTL 76,75 2143 0,095 2,1 

 

З табл. 3 видно, що показники економічної діяльності національних металургійних 
підприємств України, які були визначені на основі бухгалтерської звітності досліджуваних 
підприємств, що відкрито розміщено на ресурсі державного інформаційного агентства SMIDA 
[6], демонструють факт значно слабкого становища самих підприємств. Не дивлячись на те, що 
більшість металургійних підприємств є ліквідними, але сам показник у 4-ох (№ 2-5) 
підприємствах не досягає нормативного значення - 2,5 для промислової галузі, показник 
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рентабельності на відміну від абсолютної ліквідності відображає ще гірші значення, чиста 
рентабельність у 3-ох (№ 2-4) досліджуваних підприємствах не перевищує 5% (0,05). 

Акції підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь» (емітент DNSS) є ринково ефективними на 
українських фондових біржах ПФТС, УБ, але не мають умови виплати дивідендів своїм 
акціонерам, їхні коефіцієнти ефективності становлять: P/E ratio - 4,01%, P/S ratio - 25,05%, 
доход від залучення капіталу з фондового ринку починаючи з 2008 року у даного підприємства 
складає 1234,51 млн. грн., а значення зносу основних засобів в 84,93%, що визначене з даних 
балансу досліджуваного підприємства, підтверджує те, що підприємство ПАТ 
«Дніпроспецсталь» не спрямовує залучений капітал з фондового ринку на оновлення основних 
засобів, також значення показників чистої рентабельності 0,1% та абсолютної ліквідності 1,51 є 
незадовільними. 

Виходячи з цього можна допустити наступну тезу: «Ефектиність фінансових 
інструментів на фондовому ринку України не визначає реальну ефективність самого 
підприємства в своїй діяльності, оскільки немає взаємозв’язку між фінансовим та реальним 
становищем в економіці самих підприємств», тоді для виявлення причини цього розглянемо 
структуру акціонерного капіталу деяких досліджуваних підприємств. 

ПАТ «Дніпроспецсталь» (емітент DNSS) - сталеливарний завод, котрий проводить IPO та 
SPO з 2007 року, на фондовому ринку України є 1,07 млн. акцій даного підприємства. З 
відкритої інформації державного агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України - SMIDА видно, що власниками є 4 юридичні особи з реєстрацію в республіці Кіпр 
(CYP): Wenox Holdings Limited, CYP - 506477 акцій, MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED, 
138799, CYP - 118394 акцій , VICTOREX LIMITED, 140740, CYP - 177592 акцій, 
MIDDLEPRIME LIMITED, 134788, CYP - 138653 акцій. 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (емітент KSTL) - українське національне металургійне 
підприємство «Криворожсталь», що було приватизовано німецьким (DEU) акціонером 
ArcelorMittal Duisburg GmbH, DEU - власник 3671 млн. акцій даного підприємства в 
абсолютному, або 95% у відносному вираженні, що при ринковій ціні 3,5 грн. за акцію 
становить 12848,5 млн. грн.. 

ПАТ «Запоріжсталь» (емітент ZPST) - металургійне підприємство, на фондовому ринку 
України є 2643 млн. акцій даного підприємства при ціні акції. Акціонерами є 1 британська 
(GBR) та 4 українські організації: Global Steel Investments Limited, GBR - 326,4 млн. акцій, ТОВ 
«Мiдланд Кепiтал Менеджмент», код ЄДРПОУ 33104302 - 296,68 млн. акцій, ТОВ «Київ 
Секюрiтiз Груп», код ЄДРПОУ 25590014 - 647,7 млн. акцій, ТОВ «Галс-Iнвест», код ЄДРПОУ 
32638518 - 451,12 млн. акцій, ТОВ «Запорiжсталь-РС», код ЄДРПОУ 31260550 - 577,05 млн. 
акцій. 

Таблиця 4 
Вартість акціонерного капіталу власників національних металургійних підприємств України на 

10.02.2014 
 

№ 
Біржовий 

код 

Акціонерний капітал власників по країнам, (млн. грн.) 

UKR CYP NLD CHE GBR DEU 
Вільні 
акції 

1 DOMZ 23,98 7,71 - - - - 18,98 
2 AZST - - 1806,12 525,65 - - 106,54 
3 DNSS - 1129,2 - - - - 154,8 
4 ZPST 3352,4 - - - 554,88 - 585,82 
5 KSTL - - - - - 12848,5 658 

Всього 3376,38 1136,91 1806,12 525,65 554,88 12848,5 1524,14 
 

У зв’язку з диверсифікаційниим характером акціонерного капіталу, визначимо структуру 
капіталу досліджуваних національних металургійних підприємств групуючи акціонерів по 
країнам. 

З табл. 4 видно, що акціонерний капітал досліджуваних підприємств розмито по 6 
країнам світу, якщо сумарна вартість металургійного комплексу України з 5-ти підприємств 
становить 21772,58 млн. грн. і це прийняти за 100%, то з рис. 1 наглядно видно - Україна 
володіє лише 15,51% власної металургії, що в 3,8 разів менше за частку Германії (DEU) - 
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59,01% юридична особа-акціонер з якої володіє підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» («Криворожсталь»), частка акціонерного капіталу в офшорних зонах королівства 
Нідерланди (NLD) та республіки Кіпр (CYP) складає відповідно 8,3% та 5,22%. 

 

Україна

Республіка Кіпр

Нідерланди

Швейцарія

Великобританія

Германія

Вільні акції

Всього

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15,51

5,22

8,3

2,41

2,55

59,01

7

100

 
Рис. 1. Розмиття акціонерного капіталу національних металургійних підприємств України, % 

 
На основі доведеного можна допустити припущення, що біржові інструменти фондового 

ринку не впливають в достатній мірі на економічний стан національних стратегічних 
підприємств України, бо сам механізм фондового ринку не забезпечує інвестування в реальний 
сектор економіки, акціонерний капітал підприємств розмивається до офшорних зон зарубіжних 
країн: Королівства Нідерланди (NLD), республіки Кіпр (CYP) та ін., фінансовий та реальний 
сектори української економіки існують окремо один від одного, оскільки в українській 
економіці погано працює механізм залучення капіталу через фінансові ринки. 
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В тезах досліджено процес розробки інвестиційної стратегії підприємства, елементі 

інвестиційної стратегії, основні аспекти та способи ії реалізації  
Ключові слова: інвестиційні стратегії, інвестиційна активність, інвестиційна політика, 

ресурси 
Постановка проблеми. Сучасні ринкові відносини викликають необхідність визначення 

стратегії розвитку на середньострокову і довгострокову перспективу для будь-якого 
підприємства незалежно від його галузевої приналежності. Ефективним інструментом 
перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, спрямованого на 
реалізацію цілей його розвитку, виступає інвестиційна стратегія 
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Основу дослідження склали також праці з проблем інвестиційного розвитку 
господарюючих суб'єктів в сучасних умовах: В.А. Безкровної, В.І. Бутова, О.С. Віханського, 
Л.В. Донцової, С.Д. Ильенковой, А.Л. Гапоненко, Г.Я. Гольдтейн, В.М. Глазунова, П.М. 
Завліна, Л.М. Оголевої, В.М. Кручиніной, О.Л. Пархоменко, О.М. Юнь, В.М. Фридлянова, Й.А. 
Шумпетера. 

Виклад основного матеріалу. Процес розробки інвестиційної стратегії включає 
постановку мети інвестиційної діяльності, визначення її завдань (пріоритетних напрямів), 
підтримання взаємовідносин із зовнішнім інвестиційної середовищем, оптимізацію структури 
інвестиційних ресурсів та їх розподілу, вироблення інвестиційної політики щодо аспектів 
інвестиційної діяльності, визначення методів реалізації інвестиційної стратегії, а також 
критеріїв ефективності та методів контролю реалізованої інвестиційної стратегії. Процес 
розробки інвестиційної стратегії підприємства здійснюється за наступною послідовністю 
(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства 
 
При цьому інвестиційна стратегія реалізується в рамках загальної стратегії розвитку і 

перебуває в певній співпідпорядкованості з іншими елементами стратегічного вибору 
підприємства. 

В ході проведеного нами дослідження були виявлені і вивчені наступні елементи 
інвестиційної стратегії промислового підприємства: 

 цілі і завдання інвестиційної стратегії. В економічній літературі виділяються наступні 
ланцюги інвестиційної стратегії: підвищення привабливості бізнесу для власників та 
інвесторів, концентрація, об'єднання і збільшення капіталу, підвищення прибутку та 
ринкової вартості активів, збільшення частки на ринку, трансформація капіталу в 
стратегічні інвестиції та ін; 

 аналіз стану середовища реалізації інвестиційної стратегії; 
 джерела фінансування інвестиційної діяльності: прибуток, амортизаційні фонди, 

додаткова емісія і збільшення вартості акцій, емісія облігацій, банківські позики, 
кошти державного та місцевих бюджетів і т.д.; 

Визначення загального періоду формування інвестиційної стратегії 

Дослідження сильних та слабких сторін  підприємства, які визначають 
особливості його інвестиційної діяльності 

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності  

Аналіз  стратегічних альтернатив та вибір стратегічних  напрямів  та форм 
інвестиційної діяльності 

Визначення стратегічних напрямів формування інвестиційних ресурсів  

Формування інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної 
політики  

Розробка системи організаційно-економічних заходів забезпечення реалізації 
інвестиційної стратегії  

Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії 
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 методи розробки інвестиційної стратегії: стратегічне планування, експертиза 
фінансових ринків, фінансове моделювання, прогнозування, координація, організація, 
контроль, інжиніринг, фінансовий аналіз, бюджетування; 

 способи реалізації інвестиційної стратегії: інвестиційні програми і проекти, 
інноваційне проектування, розробка бюджетів, освіта альянсів, укладання угод, 
проведення реструктуризації, диверсифікація діяльності; 

 оцінка ефективності інвестиційної стратегії. 
Таблиця 1 

Основні аспекти та способи реалізації інвестиційної стратегії 
 

Аспекти стратегії Способи реалізації інвестиційної стратегії 
Формування 
інвестиційного 
портфеля 

Політика підприємства за основними напрямками інвестування 
Формування портфеля реальних інвестицій 
Формування портфеля фінансових інвестицій 
Розробка та реалізація інвестиційної стратегії в галузевому та регіональному 
розрізі 
Розробка та реалізація інноваційної, імітаційної або венчурної стратегії 

Формування 
інвестиційних 
ресурсів 
підприємства 

Управління активами 
Дивідендна політика 
Амортизаційна політика 
Емісійна політика 
Політика залучення позикових коштів 

Забезпечення 
фінансової 
безпеки 
підприємства  

Управління структурою капіталу 
Управління фінансовими ризиками 
Управління оборотними активами 
Управління грошовими потоками 
Фінансова реструктуризація 

Управління 
інвестиційною 
діяльністю 
підприємства 

Облікова політика 
Впровадження управлінського обліку 
Кадрова політика 
Політика організаційних перетворень (організаційна структура, корпоративна 
культура) 

 
Інвестиційна стратегія являє собою процес формування системи елементів, що 

дозволяють реалізувати середньострокові і довгострокові завдання і досягти мета інвестиційної 
діяльності найбільш ефективним способом, і управління цією системою. 

В результаті вивчення інвестиційної діяльності підприємств Одеської області ми 
прийшли до наступних висновків. 

Інвестиційна стратегія промислового підприємства передбачає: 
 формування інвестиційного портфеля; 
 формування інвестиційних ресурсів підприємства; 
 забезпечення фінансової безпеки підприємства; 
 управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
Перераховане відповідає певним способам реалізації інвестиційної стратегії, які 

представлені в таблиці. 
Виходячи з перерахованих способів реалізації інвестиційної стратегії розроблено моделі 

управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. В процесі вивчення проблеми 

розробки та реалізації інвестиційних стратегій нами були виявлені основні причини низької 
інвестиційної активності підприємства: 

 неефективність державної інвестиційної політики; 
 недоліки в правовому забезпеченні питань інвестування; 
 відсутність умов залучення іноземних інвестицій; 
 низька платоспроможність підприємств; 
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 високі ризики кредитування і, як наслідок, висока вартість капіталу при низьких 
показниках рентабельності; інфраструктури, включаючи низьку ліквідність емісійних 
цінних паперів; 

 неефективне управління інвестиційним ризиком; 
 недостатній рівень інформації про стан ринку; 
 низький рівень якості управління інвестиційною діяльністю 
Виконане дослідження показало необхідність розробки теоретичних і практичних 

положень реалізації інвестиційної стратегії підприємств в період розвитку ринкових відносин. 
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Ефективність сучасного виробництва значною мірою залежить від інновацій, винаходів 

нових продуктів, запровадження нових технологій. За таких умов по-новому починають діяти 
бізнес, державні і громадські установи, організації. Від того наскільки широко і результативно 
використовуються знання, які у XXI ст. стають домінуючим засобом досягнення соціально-
економічних результатів,залежить і майбутнє людства.  

Все більше сучасне виробництво грунтується на застосуванні спеціальних знань, 
широкому навчанні персоналу і взаємодії з партнерами і контрагентами, що, у свою чергу, 
значною мірою впливає на кінцевий результат діяльності та ефективність. На відміну від 
традиційних ресурсів специфічні ознаки знання і інформації, як ресурсів, змінюють не тільки 
економіку і саму парадигму управління. Слід при цьому відмітити, що, незважаючи на деякі 
відмінності існуючих трактувань терміну «парадигма», за своєю суттю вона (від лат. 
рaradeigma - приклад, зразок) відображає ключову ідею, яка лежить в основі побудови наукової 
концепції [1] чи представляється як сукупність фундаментальних наукових установок, уявлень 
і термінів, що приймаються і розділяються науковим співтовариством на тому чи іншому 
проміжку часу та служить основою і зразком нових наукових досліджень [2]. 

На початку ХХІ століття нова парадигма управління стала реальною відповіддю на 
виклики часу і необхідним елементом поведінки в умовах сучасного ринку. Вона використовує 
не лише такі традиційні елементи, як влада, авторитет, економічний примус, мотивація, але і 
такі відносно нові елементи, як творча участь персоналу, утворення команд, відданість, 
інноваційність, управління знаннями. Сучасна парадигма управління меншою мірою 
спирається на тейлоризм і характеризується не простою виконавчою дисципліною кожного 
працівника, а у більшій мірі його ініціативою, творчістю, умінням працювати в команді, 
орієнтацією на результат..  

Інформаційні ресурси і нові технології суттєво впливають на зміну економічних 
тенденцій і вимагають відповідних змін в методах управління соціально-економічними 
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процесами. Нові підходи до управління бізнесом і організаціями переносять акцент 
управлінських дій на інноваційні процеси, комунікації, маркетинг, менеджмент знань. 

Для бізнесу немає нічого кращого, ніж згуртована цілеспрямована робота зацікавлених в 
розвитку компанії групи професіоналів, які ставляться до загальної справи, як до своєї власної. 
Для керівництва компанії наявність активних та ініціативних працівників, їх зацікавленість в 
професійному зростанні є визначальною умовою подальшого розвитку[3]. 

Сказане вказує на необхідність врахування даних аспектів та їх вимог до підготовки 
персоналу і обумовлюють зростання потреб у висококваліфікованих менеджерах, діяльність 
яких визначає ефективність складного наукомісткого виробництва. 

Значну роль в підготовці кадрів для високотехнологічного промислового виробництва 
може і повинна зіграти взаємодія освіти(і науки), промисловості(і бізнесу) і держави у якості 
необхідних елементів інноваційної інфраструктура, побудованої на застосуванні економіки 
знань. Методологічною основою взаємодії освіти, бізнесу і держави є концепція потрійної 
спіралі, запропонована Г. Іцковичем, яка базується на перспективній ролі університету як 
лідера у відношеннях з бізнесом і державою. На найближчі десятиліття дана модель стала 
ідеологічною і науковою платформою інноваційного розвитку і підходить як для ринкового, 
так і для неринкового суспільства [4].  

При цьому слід враховувати три важливі особливості, що властиві моделі потрійної 
спіралі [5]: згідно з першою, в суспільстві, яке грунтується на знаннях, університетам 
відводитьсялідируюча роль в інноваціях у порівнянні з бізнесом і державою; друга- 
характеризує тенденціюдо співпраців провідних інституціональних сферах, де інноваційна 
політика більшою мірою є результатом взаємодії, а не застосування адміністративних методів 
держави;третя передбачає, що кожна із сторін взаємодії (освіта, бізнес, держава) окрім 
виконання своїх традиційних функцій частково бере на себе і роль іншої сфери. 

У даному випадку фактично мова йде про формування мережевих об'єднань як 
сукупності економічних суб'єктів, що взаємодіють один з одним на усіх етапах інноваційного 
процесу. За таких умовнеобхідною стає адресна підготовка менеджерів для підприємств нової 
економіки при якій університет зберігає свою академічну складову. 

Така співпраця суб'єктів дозволить вирішити одне з основних завдань забезпечення 
механізму ефективної взаємодії вищих навчальних закладів з професійним середовищем. 
Таким чином, формується структура, яка, з одного боку, вбудована в навчальний процес і 
відображає цілісну картину технології цілеспрямованої підготовки фахівців, а з іншого, 
враховує потреби компаній, які є майбутнім місцем працевлаштування підготовлених кадрів. 

Якщо розглядати процес навчання поза концепцією потрійної спіралі, то очевидною стає 
фактична відсутність механізму передачі знань в економічні системи(господарюючі суб'єкти). 
Звідси і виникає проблема дефіциту кваліфікованих менеджерів, головну причину якого 
підприємці бачать у відсутності у випускників відповідних навичок і умінь та отриманих знань, 
які, як правило, не адаптовані до практичної діяльності. 

Таким чином, інституціональної платформи економіки знань, на основі якої передача 
знань відбувалася б за допомогою системи освіти, а точніше, при їх взаємодії(держава, 
технопарки, вищі навчальні заклади, підприємства та ін.), не існує. Так, за даними роботи [7] 
ВНЗна даний час випускають фахівців із задовільним рівнем базових знань, але практично 
відсутніми професійними компетенціями, навичками командної роботи, відсутністю здатності 
застосовувати отримані знання і здібності до самоосвіти.  

Логіка схеми потрійної спіралі полягає в тому, що університети взаємодіють з малим і 
великим бізнесом на основі створення інноваційної структури(центрів трансферу технологій, 
бізнес-інкубаторів, студентських інноваційних порталів та ін.) у ВНЗ. Результатом такої 
взаємодії являється навчання кадрів на основі цільових замовлень, а також безпосередня участь 
роботодавців в цьому процесі, у визначенні вимог до якості підготовки фахівців, у тому числі в 
узгодженні освітніх програм підготовки менеджерів.  

Слід зазначити, що подібна практика застосовується в Російській Федерації, де на 
законодавчому рівні закріплені правила участі об'єднань працедавців в розробці і реалізації 
державної політики у сфері освіти, в розробці федеральних державних освітніх стандартів, у 
формуванні переліку напрямів підготовки в системі професійної освіти. 

В результаті взаємодії держави і освіти створюються стандарти освіти, регламентується 
діяльність навчальних закладів. Взаємодія держави і бізнесу в контексті підготовки 
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кваліфікованих кадрів передбачає забезпечення захисту їх прав, створення відповідних умов 
праці, соціальний захист. Кінцевим підсумком потрійної взаємодії освіти-бізнесу-держави є 
розроблення професійних компетенцій за відповідними напрямами підготовки спеціалістів, 
створення необхідних для цього матеріальних умов, фінансове забезпечення.  

Подібна модель взаємодії в рамках концепції потрійної спіралі забезпечує гнучкість 
структури, спрямованої на об'єднання інноваційних зусиль ВНЗ, бізнесуі держави при 
центральній ролі університетів для досягнення спільної мети - соціально-економічного 
інноваційного розвитку побудованому на використанні знань. 

Очевидно, що усунення розривів у вимогах державних стандартів і вимог роботодавців 
можливо усунути тільки через систему додаткового і (або) корпоративного навчання. Перше 
організовується навчальними закладами, друге підприємствами через власну систему 
професійної підготовки і перепідготовки, яка дозволяє їм реалізувати власні вимоги до 
компетенцій випускника певного рівня.  

Реальною моделлю, в якій певною мірою можна врахувати вимоги роботодавців, є 
механізм, який надає можливість студентам розвивати свої індивідуальні здібності за рахунок 
введення додаткових програм спеціалізованої підготовки менеджерів за певними напрямами їх 
майбутньої трудової діяльностіз отриманням відповідного свідоцтва і рекомендацією 
роботодавцеві для працевлаштування. 

У рамках цих додаткових програм організовується паралельний навчальний 
процес(поєднаний в часі з освоєнням основної навчальної програми) і який сприяє розвитку і 
закріпленню спеціальних цільових якостей випускника. Таким чином, підвищується мотивація 
студентів, які, освоївши яку-небудь додаткову програму відповідно до побажань роботодавців і 
своїх особистих спрямувань, можуть стати працівниками з достовірно виявленими і певною 
мірою сформованими професійно значимими якостями і навичками. 

Розробка таких додаткових програм підготовки, безумовно, здійснюється за ініціативою і 
силами конкретного ВНЗ у співпраці із зацікавленими підприємствами таорганізаціями, що 
формулюють свої вимоги до підготовки фахівців. Заняття також проводиться викладачами ВНЗ 
із залученням викладачів-практиків. У кінцевому результаті все це сприятиме реалізації 
компетентністного підходу до підготовки фахівців, який ґрунтується на міждисциплінарних, 
інтегрованих вимогах до результату освітнього процесу і якомувсе більше приділяється уваги в 
системі освіти [8]. 

Таким чином, сучасна економіка має базуватись не лише на знаннях, потрібний механізм 
передачі знань в економічні системи за допомогою взаємодії освіти(і науки), промисловості(і 
бізнесу) і держави, тобто створення нової інноваційної інфраструктури підготовки 
кадрів.Форми цієї взаємодії різноманітні і залежать, головним чином, від інтелектуальних і 
фінансових ресурсів ВНЗ, а також бажання брати участь в цьому процесі бізнесу і держави. У 
такому разі вища освіта в країні відповідатиме цілям інноваційної економіки. 
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Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, 
що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної 
країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності 
виробництва продукції.  

Загострення конкурентної боротьби між вітчизняними і зарубіжними виробниками на 
внутрішньому та зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції і продукції харчування 
надзвичайно підвищує ступінь актуальності дослідження проблеми забезпечення економічної 
стійкості українських сільськогосподарських підприємств, тобто їх здатності тривалий час 
протистояти впливу оточуючого середовища. 

Проблемі конкурентоспроможності приділяють значну увагу такі вчені-економісти як В. 
Андрійчук, П. Гайдуцький, Р. Глібов, Ю. Губені, О.Драган, М. Малік, В. Месель-Веселяк, О. 
Нужна, П. Саблук, Р. Фатхутдинов, О. Школьний, Д. Юданов та ін. 

Конкурентоспроможність підприємства – складне і багатогранне поняття, що залежить 
від рівня конкурентоспроможності кожного складового елементу, вплив яких на загальну 
величину є інтегральним і неоднозначним, тому удосконалення лише одного елементу 
виробничого потенціалу не може привести до суттєвого підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. 

На підставі аналізу змісту наведених та інших підходів до визначення суті 
конкурентоспроможності підприємства, враховуючи також досить раціональну думку з 
приводу того, що конкурентоспроможність об’єкту господарювання виражає його здатність [1, 
с. 40], а також те, що конкурентоспроможність може бути визначена тільки в результаті 
порівняння [2, с. 101] можна сформувати власне її розуміння як економічної категорії, що 
виражає економічні відносини між підприємствами з приводу їх здатності до стабільного 
позиціонування себе на ринку відповідної продукції завдяки конкурентним перевагам по 
відношенню до своїх конкурентів. 

На сьогодні існує велика кількість методик оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, як відносно простих, так і набагато складніших, що вимагають від підприємства 
відповідних витрат та рівня професіоналізму персоналу. Аналіз доступних джерел по темі 
дослідження дає підстави для того, щоб погодитись із існуючою в економічній літературі 
думкою щодо того, що загальновизнана методика оцінки конкурентоспроможності на 
сьогоднішній день все-таки відсутня [3, с. 6]. 

Конкурентоспроможність характеризують показники собівартості, рентабельності 
продукції, урожайності, дохідності виробництва, продуктивності праці [4, с. 7]. До них окремі 
автори додають ще «прибутковість, продуктивність, оборотність, ділову активність, 
ліквідність» [5, с. 21]. 

Із загальної кількості існуючих методів оцінки рівня конкурентоспроможності 
підприємства можна виділити кілька найбільш суттєвих: 

 оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі якості його продукції; 
 оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі оцінки рівня ефективності 

його функціонування; 
 оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі оцінки його конкурентних 

переваг; 
  оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі комплексної оцінки його 

загального фінансово-економічного стану. 
Як основні чинники, що формують рівень конкурентоспроможності підприємства 

виділяються: природно-кліматичні умови, цінова політика, аграрна політика держави, рівень 
впровадження інновацій, можливості інвестиційного забезпечення, ємність споживчого ринку, 
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кількісні і якісні характеристики сільськогосподарських угідь, ресурсний потенціал, рівень 
агротехніки, рівень концентрації, обсяги виробництва товарної продукції, рівень 
прибутковості, ступінь кооперації виробництва [6, с. 6-7]. Крім того, відзначаються чинники, 
що формують конкурентоспроможність підприємств на підставі конкурентних переваг: 
переваги товару над товарами конкурентів, нижчі витрати і ціни, маркетингові переваги [6, с. 
6]. 

Але найбільш конкретним у цьому плані є О. Школьний, який цілком справедливо 
визначає в якості основних чинників конкурентоспроможності підприємства ті, що найближче 
стоять до формування її рівня: рівень цін, рівень операційних витрат, якість продукції [6, с. 30]. 

Категорія конкурентоспроможності підприємства є однією із важливих економічних 
характеристик і вагомим чинником рівня міцності економічного стану підприємства. 
Одночасно, економічний стан підприємства у значній мірі формує рівень його 
конкурентоспроможності як його здатність до стабільного позиціонування себе на ринку 
відповідної продукції завдяки конкурентним перевагам по відношенню до своїх конкурентів, 
що дає йому можливість стабільно протистояти зовнішнім по відношенню до нього впливам. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств є 
об’єктивною потребою сучасності, яка характеризується загостренням конкурентної боротьби в 
умовах економічної кризи та насичення ринку молокопродуктів закордонними виробами. 
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Найбільш складною роботою для підприємства-виробника сільськогосподарської 
продукції є вибір каналу її розподілу. При цьому вибрані канали безпосередньо 
впливають на всю решту рішень у області маркетингу: політики цін, вибір 

посередників, підготовку кадрів маркетологів, умови і терміни договорів з 
автотранспортними, таропакувальними і іншими обслуговуючими 
підприємствами і організаціями [1, с. 310]. 
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Сільськогосподарські підприємства можуть використовувати два види розподілу 
своєї продукції – прямий та опосередкований. Прямий розподіл передбачає реалізацію 
сільськогосподарської продукції від виробника до споживача без використання 
незалежних посередників. При цьому продукція реалізується на ринку через власні 
торгові точки, дитячим, лікувальним установам; як спосіб оплати праці робітникам 
самого підприємства, а також шляхом залучення населеннядо "самозбирання" (овочів, 
картоплі). Перевагами прямого каналу є те, що виробник дістає можливість 
досконаліше вивчити ринок своєї продукції - запити безпосередніх споживачів, а також 
приймати негайні заходи з поліпшення якості продукції, реалізувати швидко невеликі 
партії продукції.  

Опосередкований розподіл передбачає переміщення продукції від виробника до 
незалежного учасника (або учасників) руху товару і лише після цього до споживача. 
Оптова ланка купує сільськогосподарську продукцію і збуває її без змін, або з деякими 
змінами (підборкою і фасовкою овочів, картоплі, охолоджуванням молока) продавцям, 
перш за все роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, підприємствам 
громадського харчування і іншим організаціям.  

3алежно від вибору каналу реалізації і при необхідності ведеться пошук 
торгівельного посередника. Виробникам сільськогосподарської продукції при виборі 
посередника доцільно дотримуватися наступних критеріїв: великі фінансові 
можливості, досвід у сфері заготівлі сільськогосподарської продукції, наявність 
розвиненої збутової мережі і достатньо високі темпи зростання товарообігу, наявність 
компетентного у області збуту персоналу, обхват ринку, частота отримання замовлень 
посередником і ін.  

Мають місце ситуації, при яких сільськогосподарським товаровиробникам 
надходять пропозиції зі сторони декількох посередників, але ціни, запропоновані ними, 
є практично однакові, тобто наявність конкуренції між посередниками не забезпечує 
позитивного впливу на ефективність реалізації продукції виробниками. 

В ТДВ АПК Саврань» його директор здійснює функції маркетингу щодо вибору 
каналів збуту виробленої продукції, на основі власного досвіду, напрацьованих ділових 
контактів та в результаті моніторингу ринку. Підприємство для різних видів продукції 
використовує як прямі, так і опосередковані канали реалізації. На вибір каналу збуту 
також впливає і вид сільськогосподарської продукції. Так, рослинницьку продукцію 
товариство реалізує в основному торгово-посередницьким структурам. При цьому 
спостерігається тенденція до їх росту (таблиця 1). 

Протягом 2010-2012 рр. основними каналами реалізації продукції ТДВ АПК 
«Саврань» були: реалізація пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові 
паї, на ринку, через власні магазини, ларки, палатки, за іншими каналами. Господарство 
протягом досліджуваного періоду взагалі не продавало вирощену продукцію 
заготівельним організаціям та переробним підприємствам. Це пояснюється тим, що 
уряд країни відмовився проводити закупівлю продукції за державними контрактами, 
залишилося придбання зерна та цукру державного резерву. 

Слід відмітити зменшення загальних обсягів реалізації переважної більшості 
видів продукції товариства, а саме ячменю на 82 %, ріпаку – на 46 %, олії – на 50 %, що 
пов'язано із скороченням їх обсягів виробництва. Кукурудза та соя протягом 2010-2012 
рр. вирощувались не регулярно, тому немає можливості оцінити зміни в їх обсягах 
реалізації.  
ТДВ АПК «Саврань» за останні 3 роки збільшило обсяг реалізованої за іншими 
каналами пшениці у 1,8 рази, насіння соняшнику на 21%.  
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Таблиця 1 
Обсяги реалізації основних видів продукції ТДВ АПК «Саврань» за каналами 

розподілу, ц 

Канали реалізації 2 010р. 2 011р. 2 012р. 
2012р. в 

% до 
2010р. 

  Пшениця   

Видано пайовикам в рахунок 
орендної плати за землю та майнові 
паї 

3886,0 2794,0 2162,0 55,6 

На ринку, через власні магазини, 
ларки, палатки  

886,0 1413,0 636,0 71,8 

За іншими каналами 22432,0 31050,0 42571,0 189,8 

Продано всього 27204,0 35257,0 45369,0 166,8 

  Ячмінь   

Видано пайовикам в рахунок 
орендної плати за землю та майнові 
паї 

4004,0 277,0 1692,0 42,3 

На ринку, через власні магазини, 
ларки, палатки  

995,0 22,0 99,0 9,9 

За іншими каналами 18492,0 2855,0 2423,0 13,1 

Продано всього 23491,0 3154,0 4214,0 17,9 

  Кукурудза на зерно   

На ринку, через власні магазини, 
ларки, палатки  

- 20,0 33,0 Х 

За іншими каналами - 21042,0 12547,0 Х 

Продано всього - 21062,0 12580,0 Х 

  Соняшник   

Видано пайовикам в рахунок 
орендної плати за землю та майнові 
паї 

50,0 6,0 - Х 

На ринку, через власні магазини, 
ларки, палатки  

176,0 - - Х 

За іншими каналами 11225,0 12770,0 13585,0 121,0 

Продано всього 11451,0 12776,0 13585,0 118,6 

  Ріпак   

За іншими каналами 1577,0 4966,0 849,0 53,8 

Продано всього 1577,0 4966,0 849,0 53,8 

  Соя   

За іншими каналами - 1109,0 - Х 

Продано всього 0,0 1109,0 0,0 Х 

  Олія   
Видано пайовикам в рахунок 
орендної плати за землю та майнові 
паї 

1 - - Х 

На ринку, через власні магазини, 
ларки, палатки  

7,0 4,0 4,0 57,1 

Продано всього 8,0 4,0 4,0 50,0 

[*Розраховано автором на основі статистичної звітності підприємства] 
 
Основною причиною незначного продажу зернових сільськогосподарськими 

підприємствами безпосередньо переробним підприємствам є те, що останні не мають достатніх 
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обігових коштів для збільшення обсягів закупівлі сировини. З цієї причини вони не роблять 
запасів зерна і часто працюють за давальницькою схемою [3]. 

Протягом останніх років відбулися трансформаційні зміни щодо каналів збуту та 
реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема зернових культур, які є провідною 
асортиментною позицією ТДВ АПК «Саврань». Зокрема, в розрізі каналів збуту зернових 
культур в ТДВ АПК «Саврань» за 2010-2012 рр., можна стверджувати про домінування "інших 
каналів реалізації".За допомогою таких каналів реалізованоблизько 90% всієї продукції 
товариства. В основному, сюди відносять продаж комерційним структурам, серед яких значне 
місце посідають посередники.  

За умов, при яких сільськогосподарським виробникам бракує місця для зберігання 
зернових культур, господарства змушені погоджуватися на продаж вирощеного врожаю 
посередникам, за ціною, яка не повною мірою відображає реальну комерційну вартість 
продукції на ринку, але забезпечує покриття витрат на виробництво та отримання мінімального 
прибутку. 

Тенденція до зростання питомої ваги в структурі реалізації за «іншими каналами» 
викликана особливостями існуючої системи оподаткування, економією на збутових витратах, 
наявністю системи стимулювання з боку торгово-посередницьких структур та відсутністю 
приміщень для зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції[4, с. 207]. 

Частково регульованими напрямками продажу виробленої продукції 
сільськогосподарськими підприємствами є реалізація його заготівельним організаціям та 
пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові паї. Частка цих каналів збуту 
продукції сільського господарства неухильно скорочується.  

Так, протягом досліджуваного періоду лише пшеницю, ячмінь, олію соняшник ТДВ АПК 
«Саврань» частково реалізовувало пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові 
паї. Всі інші види продукції, а саме: ріпак, сою, олію, господарство збувало виключно на ринку 
та за іншими каналами. Оскільки за двадцятирічний період ринкових перетворень біржова 
торгівля сільськогосподарською продукцією не отримала належного розвитку в країні, то 
основний її обсяг реалізується за ринковими каналами збуту, минаючи біржі. Це свідчить про 
чітко виражений зсув в структурі реалізації сільськогосподарської продукції до все більшого 
домінування суто ринкового сегменту. 

Комерційні організації виступають провідними каналами реалізації ТДВ АПК «Саврань». 
Проте вони залишаються найменш упорядкованими і прозорими, диктують низькі ціни 
виробникам і найгіршу кон'юнктуру, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств.В 
певній мірі орієнтацію на вищеназваний канал викликав значно вищий рівень закупівельних 
цін.Так, слід зауважити, що за ціновими критеріями реалізація зернових культур ТДВ АПК 
«Саврань» була найбільш ефективна саме за рахунок такого каналу, як продаж «за іншими 
каналами». 

Так, в 2012 р. ТДВ АПК «Саврань» зернові культури, зокрема пшеницю, реалізувало 
посередницьким підприємствам за ціною, що на 22,4% та 22,2% відповідно більше за ціну 
реалізації вказаного товару пайовикам та на ринку; ячмінь – на 14 % та 16 % відповідно. 
Соняшник, ріпак та олію у 2012 р. товариство реалізовувало виключно посередницьким 
організаціям.  

 
Література 

 
1. Шведюк В.А. Вдосконалення форм і каналів збуту сільськогосподарської продукції – основа 

стабільного розвитку фермерських господарства / В.А. Шведюк, Я.І. Пижинський // Збірник 
наукових праць Таврійського агроекологічного університету. – 2010. - №4 (12). – С. 309 – 315. 

2. Статистична звітність ТДВ АПК «Саврань»Савранського району Одеської області за 2010-2012 
рр. 

3. Аустен Я. Програма створення оптових ринків в Україні / [Електронний ресурс] / Я. Аустен. -
Режим доступу до журн.:http://www.lol.org.ua/ukr/showart.php?id=34072. 

4. Паска І.М. Сучасний стан та проблеми збуту продукції сільськогосподарськими підприємствами / 
І.М. Паска // Інноваційна економіка. – 2012. - №5(31). – С. 206-210. 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 115

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
О.О. Митрохіна 

 
Донецький національний університет 

 м. Донецьк, Україна 
 

Важливою передумовою ефективності функціонування вітчизняних підприємств, 
істотною перевагою в конкурентній боротьбі і запорукою успіху є розвиток. У сучасній 
економічній літературі прийнято виділяти різні типи розвитку суб'єктів підприємництва, так 
виділяють інвестиційний розвиток, інноваційний розвиток, продуктовий розвиток, 
територіальний розвиток, організаційний розвиток, збутовий розвиток та інші. Серед 
наведених типів найменш дослідженими є категорії інвестиційного та інноваційного розвитку, 
а також інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Для того, щоб визначити сутність та основні характеристики інвестиційно-інноваційного 
розвитку, розглянемо окремо «інвестиційний розвиток» і «інноваційний розвиток».  

Інвестиційний розвиток – це процес, спрямований на вирішення проблем 
макроекономічного характеру. Так І. П. Колот під інвестиційним розвитком розуміє «процес 
довгострокового спрямованого вкладення капіталу в підприємства різних галузей економіки та 
соціально-економічні програми всередині країни і за її межами для забезпечення поліпшення 
якості життя шляхом економічного зростання за рахунок отримання доходів і соціальних 
результатів, випуску товарів, у тому числі інвестиційних, надання послуг». І. А. Нечаєва дає 
наступне визначення інвестиційного розвитку: «процес довгострокового спрямованого 
вкладення капіталу з метою інтенсивного розширеного відтворення активів підприємства та 
його економічного зростання» [1]. Дуже вузьке визначення інвестиційного розвитку дає Л. В. 
Плахова, яка розуміє під ним зміни в структурі інвестиційного портфеля підприємства, які 
обумовлюють принципово нові можливості здійснення його діяльності. 

Розгляд понять «інвестиційний розвиток» дає можливість дати наступне його визначення: 
інвестиційний розвиток – це процес довгострокового цілеспрямованого вкладення коштів, 
метою якого є досягнення інтенсивного розширеного відтворення активів підприємства та його 
економічне зростання. 

Що стосується «інноваційного розвитку», то А. І. Кібіткін, М. Н. Чечуріна [2], Х. М. 
Гумба, М. Е. Касс, Т. М. Пілявоз [3] пов'язують інноваційний розвиток з розгортанням 
інноваційного процесу, що не зовсім правильно, тому що під поняттям «інноваційний процес» 
розуміють сукупність науково-технічних, технологічних та організаційних змін, що 
відбуваються в процесі реалізації інновацій, а інноваційний розвиток підприємства пов'язано не 
тільки з реалізацією інновацій, він може стосуватися економічних, маркетингових, 
управлінських, виробничих та інших інноваційних змін. С. М. Ілляшенко і Х. М. Гумба у своїх 
працях говорять про тісний взаємозв'язок між інноваційним розвитком та інноваційним 
потенціалом підприємства. С. Г. Поляков, І. М. Степнов, І. В. Федулова й Ю. С. Погорелов у 
своїх трактуваннях акцентують увагу тільки на джерелі інноваційного розвитку – на 
інноваціях, що визначає «інноваційний розвиток» дуже вузько. О. А. Адаменко [4] під 
інноваційним розвитком розуміє «діяльність підприємства, яка спирається на постійний пошук 
нових методів і засобів задоволення споживчих потреб і підвищення ефективності 
господарювання», тобто він ототожнює інноваційний розвиток і діяльність, що є не коректним, 
так як інноваційна діяльність підприємства впливає на його інноваційний розвиток, але не 
ототожнена йому. Також дещо іншу трактування призводять І. М. Підкамінний та В. С. 
Ціпуринда [5], які вважають, що інноваційний розвиток – це шлях, заснований на поглибленні 
поєднання цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка працює в 
колективі, вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для досягнення 
загальних стратегічних цілей. О. С. Мороз розуміє під аналізованих поняттям процес пошуку і 
створення нової продукції і процесів на основі використання сукупності всіх наявних засобів і 
можливостей підприємства, який веде до якісних змін (підвищення конкурентоспроможності, 
збільшення стійкості в зовнішніх умовах, що, формування нових ринків збуту та інше). 
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Огляд трактувань поняття «інноваційний розвиток» дозволяє дати визначення даному 
поняттю. Так, під інноваційним розвитком будемо розуміти процес цілеспрямованого 
закономірного зміни стану підприємства, який залежить від інноваційного потенціалу цього 
підприємства і джерелом якого є інновації. 

Головною перешкодою для реалізації інноваційної моделі розвитку харчової 
промисловості є проблема фінансування. Таким чином, виникає необхідність розглядати 
інноваційний розвиток харчової промисловості у взаємодії з інвестиційним розвитком, тобто як 
інвестиційно-інноваційний розвиток. 

Більшість вчених ототожнюють поняття «інвестиційно-інноваційний розвиток» і 
«інноваційний розвиток». Однак поняття «інвестиційно-інноваційний розвиток» набагато 
ширше ніж «інноваційний розвиток», так як відображає взаємозв'язок інноваційного розвитку 
та інвестиційної активності. Про такий взаємозв'язок говорять Ю. В. Яковець і Б. Н. Кузик, які 
у своїй праці пишуть, що «інвестиції – передумова здійснення інновацій, їх живе 
тіло. Водночас інновації – це душа інвестицій, без інновацій капітальні вкладення можуть 
виявитися неефективними або навіть шкідливими, продовжуючи життя 
неконкурентоспроможним товарам». О. Л. Мищишин і Х. П. Стельмах також вважають, що 
«інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а в комплексі, що призводить 
до необхідності побудови інноваційно-інвестиційної моделі, яка поєднує інвестиційні та 
інноваційні принципи, методи і механізми реалізації, критерії прийняття інноваційно-
інвестиційних рішень» [6]. 

С. В. Повна, Д. М.Черваньов і Л. І.Рейкова розглядають інвестиційно-інноваційний 
розвиток як систему і розуміють під цим поняттям процес інтенсивного розширеного 
відтворення виробничого, людського, банківського і земельного капіталу через впровадження 
нових технологій, продукції або послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, 
адміністративного та комерційного характеру. Е. Г. Мороз під інноваційно-інвестиційним 
розвитком розуміє процес господарювання, який ґрунтується на безперервному пошуку і 
використанні нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в мінливих умовах 
зовнішнього середовища в рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, який 
пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. 

Таким чином, розглянувши існуючі дефініції інноваційно-інвестиційного розвитку, 
запропонуємо власне визначення даного поняття. Під інвестиційно-інноваційним розвитком 
будемо розуміти процес, основою якого є розробка і впровадження принципово нових, що не 
мають аналогів товарів і технологій виробництва, які здатні зацікавити і залучити для їх 
здійснення великі вітчизняні та іноземні інвестиції. Тобто як взаємозв'язок інноваційного 
розвитку та інвестиційного розвитку. 

Під інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості будемо 
розуміти процес, пов'язаний з розробкою, удосконаленням і впровадженням нових 
конкурентоспроможних товарів і технологій виробництва, організаційно-технічних рішень 
виробничого, комерційного або іншого характеру, а також пов'язаний із залученням 
капітальних вкладень для здійснення таких інновацій, який істотно покращує різні аспекти 
діяльності підприємств харчової промисловості. 

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств має базуватися на активній участі 
держави для підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств; визначенні 
пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування; виборі та прийнятті 
ефективної довгострокової стратегії економічного зростання підприємства; ефективному 
моніторингу ринку, а також вивченню конкурентного середовища; ресурсообеспеченности 
підприємства. 

Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості 
має здійснюватися на основі таких принципів: цілеспрямованість; визначеність; комплексність; 
систематичність; оперативність; послідовність; регулярність; адаптивність; динамічність. 

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств має бути пов'язаний з оновленням 
основних виробничих фондів, ресурсозбереженням і повинен мати соціальну спрямованість. У 
харчовій промисловості даний тип розвитку пов'язаний з використанням трансгенних 
організмів і екологічним виробництвом. 

Як висновок, відзначимо, що інвестиційно-інноваційний розвиток здатен стати рушійною 
силою розвитку економіки, створити нові робочі місця і підняти рівень добробуту населення. 
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Про проблеми неефективного управління підприємствами свідчить збитковість багатьох 

підприємств кожного року. Це обумовлюється тим, що недостатня увага приділяється 
ресурсному забезпеченню діяльності економічної системи, цей процес є складним, 
багатогранним, але недостатньо структурованим та вивченим, тому розробка ефективних 
механізмів матеріально-технічного забезпечення є актуальною у сучасній економіці. 

Результати функціонування економічної системи, наприклад,такої як промислове 
підприємство безпосередньо залежить від його ресурсного забезпечення. Саме ефективна 
організація та впровадження стратегічного управління, виявлення причино-наслідкових 
зв’язків у виробничих процесах дозволить підприємству підвищувати показники своєї 
діяльності, але це неможливо без раціонального використання виробничих ресурсів.Одним із 
головних ресурсів для виробництва продукції є матеріально-технічні ресурси. Неефективне 
використання матеріально-технічних ресурсів призводить до цілого ряду наслідків, таких як: 
завищеної собівартості і зниженню конкурентоспроможності підприємства, тощо 

Процес матеріально-технічного забезпечення, як правило охоплює організацію 
використання засобів праці, загальних і оборотних фондів підприємства, а також розподіл за 
бізнес-процесами та споживанням у виробничому процесі. Для успішної діяльності необхідний 
ефективний механізм матеріально-технічного забезпечення, який потребує збалансованості, що 
відображаються у взаємодії з іншими ресурсами такими як кадровими та інформаційними. Так 
як матеріально-технічне забезпечення базується не лише на наявності необхідних предметів 
праці, а і наявності кваліфікованих кадрів та інновацій, надійних постачальників, достатньої 
кількості коштів для поповнення матеріальних ресурсів, інформаційної забезпеченості та 
заходів з аналізу кожного етапу їх життєвого циклу. Дозволяє враховувати всі показники 
(індикатори) збалансована система показників (BalancedScorecard), яка базується на виділенні 
ключових показників діяльності підприємства, які свідчать про ефективність механізму.  

Джерелами для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, 
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заявки специфікації, договори з постачальниками, форми статистичної звітності, нормативні 
акти про норми витрат матеріальних ресурсів, планові і фактичні розрахунки собівартості 
продукції, яка виробляється підприємством, прибуткові ордера на матеріали, облік залишків.. 

Аналіз діючої системи забезпечення ресурсами та її ефективності є передумовою 
впровадження механізму матеріального технічного забезпечення. Розглянемо поетапно 
необхідні кроки для ефективного управління цим процесом. 

Перший етап охоплює визначення виробничого циклу і множини матеріально-технічних 
ресурсів необхідних для його здійснення, На цьому етапівідбувається аналіз і оцінка 
потенціалу співробітників, які забезпечують функціонування інтегрованого ланцюга поставок. 
До цих співробітників належать: матеріально-відповідальні особи центрів відповідальності 
організації, співробітники планового відділу та відділу матеріально-технічного постачання. 

Другий етап охоплює аналіз і оцінку забезпеченості матеріальними ресурсами. Це 
дослідженнязапасів, тобтоконтроль, облік та аналіз фактичних залишків матеріалів та 
наявності обладнання, ї порівняння їх з нормами запасів. Якщо фактичні запаси менше за 
норму, необхідно виявити, чи призведе їх зменшення до збою виробничого процесу. Якщо ні, 
то норми запасів можна зменшити. Також необхідний захід з виявлення застарілих матеріалів 
(зі строком придатності, який закінчився) та тих, які не використовуються, тобто довгий час не 
приймають учать у виробничому процесі (такі матеріали можуть бути списані у витрати, як 
застарілі або зношені) або надлишків (такі матеріали можуть бути реалізовані іншим 
підприємствам). 

Третій етап охоплює формування плану закупівель, приймаючи до уваги результати 
аналізу отримані на другому етапі та план виробничого циклу також до цього етапу 
відноситься оцінка потреб підприємства у інноваціях та можливість їх впровадження. 

Четвертий етап – це організація постачання. Він охоплює вивчення ринку, вибір 
постачальника, укладання договору, транспортування та зберігання товарно-матеріальних 
цінностей. Необхідний механізм для вибору найкращого постачальника та ведення «чорного 
списку» постачальників, які виявились не благодійними партнерами. Таким чином, необхідний 
контроль, облік та аналіз отриманих матеріалів не тільки за об’ємом і кількістю, а і за 
дотриманням усіх пунктів договору таких як строки поставок, відповідність плану закупівель, 
асортименту, якості.Недотримання умов договору може серйозно вплинути на зупинку випуску 
товару, знизити якість та призвести до фінансових збитків. 

П’ятий етап – це оцінка ефективного використання матеріальних ресурсів.Тут 
відбувається порівняння фактичних витрат з плановими та аналізом об’ємів виробленої 
продукції та її якості. Якщо витрати менші запланованих, це свідчить про отриману економію і 
ефективне використання матеріальних ресурсів. Якщо витрати вище запланованих необхідно 
виявити причини та сформувати заходи їх ліквідації. Це може бути невірний розподіл 
матеріальних ресурсів, як результат невірного складення відповідності виробничого процесу і 
необхідних ресурсів; перевищення витрат матеріалів на одиницю продукції, в результаті 
застаріння технічного устаткування; завищена кількість браку відносно допустимої норми, як 
результат несправності, невідповідності обладнання або некваліфікованого його використання 
обладнання; порушення виробничого процесу, внаслідок низької кваліфікації співробітників – 
все це будуть відображати розраховані показники збалансованої системи. Заходами вирішення 
проблемних факторів можуть бути заходи: навчання співробітників та підвищення кваліфікації, 
заміна або ремонт проблемних факторів. 

Слід зазначити, що сам процес матеріально-технічного забезпечення охоплює не тільки 
витрати на власне предмети праці, їх закупівлі і розподіл, а також на ідеї та процеси 
модернізації, вдосконалення виробництва, впровадження інноваційну діяльність. 

Таким чином, для безперебійної роботи будь-яке підприємство повинно підтримувати 
необхідний стан матеріально-технічного забезпечення, який необхідний для сталого ведення 
виробничого процесу. Ресурси внаслідок їх обмеженості необхідно раціонально 
використовувати для збільшення об’ємів виробництва і покращання конкурентоспроможності 
– все це потребує застосування ефективного механізму, який буде враховувати зовнішні і 
внутрішні умови, збалансованість серед ресурсів та необхідний рівень контролю і аналіз їх 
стану для забезпечення головних цілей підприємства. 
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Інноваційна діяльність підприємств є однією з головних завдань в області конкурентного 

розвитку, оскільки без впровадження інновацій не можливо отримати таких результатів, що 
могли б конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. У зв'язку з інтенсивним 
розвитком техніки, технологій, логістики та засобів зв’язку найважливішими факторами 
досягнення й утримання переваги над конкурентами стають не лише інновації, а й 
взаємозв'язки між підприємствами, що забезпечує умови щодо створення мережевих структур - 
кластерів. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів формування кластерів отримало 
значного розвитку завдяки роботам А. Маршала, М. Портера, М. Енрайта, Е.Леммера, 
Семенової Н.Н. До того ж кластери як категорію, їх роль та сутність активно вивчають провідні 
українські вчені: В.Базилевич, Є.Безвушко, І.Бураковський, З.Варналій, М.Войнаренко, 
В.Геєць, Б.Губський, П.Єщенко, Я.Жаліло, Б.Кваснюк, Ю.М.Ковальов, С.Кримський, 
Д.Лук’яненко, І.Михасюк, А.Мокій, С.Мочерний, В.Новицький, Ю.Павленко, А.Поручник, 
Є.Савельєв, В.Савченко, О.Д.Сєрік, В.Сизоненко, С.І. Соколенко, М.Тимчук, А.Філіпенко, 
О.Шнирков та інші.  

Вперше на термін «кластер» використав А. Маршал [1], що, розглядаючи особливості 
промислових регіонів, відзначив тенденцію до концентрації спеціалізованих компаній у таких 
регіонах. Пізніше М. Портер дає широковідоме визначення кластера: "Кластер, або промислова 
група, – це група близьких, географічно взаємозалежних копаній і пов’язаних з ними 
організацій, які спільно діють у певному виді бізнесу, характеризуються спільністю напрямів 
діяльності й взаємодоповнюють один одного" [2, с. 258]. 

При побудові кластера використовують три типи кластерної політики: «зверху-вниз», 
«знизу-вгору » і змішаний варіант [3]. Ініціаторами проведення першого типу кластерної 
політики є центральні або регіональні органи влади. Наприклад , результатом такої політики є 
високоефективні кластери Фінляндії , де уряд ініціював створення кластерів і гарантувало їх 
функціонування . При проведенні кластерної політики «знизу-вгору» ініціатива йде, в 
основному, з боку місцевих органів влади та об'єднань місцевих підприємців, а об'єктом 
проведення такої політики зазвичай стають просторові (регіональні або локальні) кластери. У 
практиці зазвичай застосовується змішаний варіант, коли паралельно в часі поєднуються 
обидва підходи . Так, у Німеччині, де більшість кластерів утворилися спонтанно, держава 
підтримала формування ряду нових інноваційних кластерів, наприклад, біотехнологічний 
кластер «Bio Regio». У Великобританії політика держави спрямована не на створення нових 
кластерів, а на використання існуючих регіональних ресурсів . У США створення і розвиток 
кластерів здійснюється за ініціативи місцевих органів управління..   
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Кластерний підхід має наступні переваги у порівнянні з іншими формами організації 
економічної діяльності: 

 отримання синергетичного ефекту, що виражається у підвищенні 
конкурентоспроможності всієї системи в порівнянні з окремими господарюючими 
суб'єктами; 

 значне спрощення доступу підприємств, що входять в кластер до різних видів 
ресурсів; 

 підвищення ефективності збуту продукції за рахунок стійкості логістичних потоків 
між підприємствами кластера; 

 зниження фінансових і кредитних ризиків з одного боку, і підвищення стабільності та 
прогнозованості грошових потоків - з іншого; 

 кластерний підхід дає можливість визначити підприємства, які можна віднести до того 
чи іншого кластеру, частку кожного підприємства у формуванні кінцевого продукту і 
сукупного економічного ефекту. 

Незважаючи на всі переваги кластеризації економіки вона має ряд ризиків: 
 надмірна концентрація підприємств на внутрішніх зв'язках та ігнорування середовища 

за межами кластера можуть привести до застарівання технологій і зниження їх 
конкурентоспроможності; 

 відсутність конкурентів в рамках окремого кластеру «знищує» необхідність 
постійного вдосконалення виробничого та збутового процесу; 

 залежність результатів роботи всього кластера від ефективності діяльності кожного з 
його учасників. 

У країнах-членах ЄС кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності 
економіки регіонів та держави. Зокрема, економіка Фінляндії повністю кластеризована і в ній 
виділено 9 кластерів, а економіка Нідерландів розбита на 20 "мегакластрів", на основі 
функціонування яких визначені пріоритети інноваційної політики держави. У Данії функціонує 
29 кластерів, в яких беруть участь 40 відсотків усіх підприємств країни, які забезпечують 60 
відсотків експорту, та розробляється концепція кластеризації. В Австрії діють трансграничні 
кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною, активізувались зв’язки з Францією 
та Великобританією. Розроблена політика стимулювання розвитку зв’язків між дослідними 
інститутами та промисловим сектором, знижені регуляторні бар'єри в інноваційних програмах, 
формуються центри конкурентоспроможності. Світова практика свідчить, що в останні два 
десятиліття процес формування кластерів відбувався досить активно. В цілому, за оцінкою 
експертів, до теперішнього часу кластеризацією охоплено близько 50% економік провідних 
країн світу. На рис. 1 представлена кількість кластерів провідних країн світу[4].  

 
 

Рис. 1. Кількість кластерів провідних країн світу  

У США в рамках кластерів працює більше половини підприємств, а частка ВВП, 
виробленого в них, перевищила 60 %. У ЄС у кластерах зайнято 38 % його робочої сили. У 
країнах північної Європи кількість підприємств, охоплених кластерами, досягає 90 %. 
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Повністю охоплені кластеризацією датська, фінська, норвезька і шведська промисловість. Так, 
Фінляндія, чия економічна політика базується на кластеризації, протягом 2000-х років займає 
провідні місця у світових рейтингах конкурентоспроможності. На промислові кластери Італії 
припадає 43 % чисельності зайнятих у галузі і більше 30 % обсягу національного експорту. 
Успішно функціонують кластерні структури в Німеччині (хімія і машинобудування), у Франції 
(виробництво продуктів харчування , косметики).  

Використовуючи зарубіжний досвід, а також потужний потенціал України, обумовлений 
своїми виробничими ресурсами, фізико-географічними особливостями, є реально можливим 
розвиток існуючих і, що найважливіше, створення нових напрямків кластеризації економіки 
країни. Це дасть змогу відновити втрачений інноваційний потенціал та закласти основу 
економічного зростання на принципово новій інтелектуальній та матеріально-технічній основі. 
В Україні в цілому сформовано законодавство, яким визначено організаційно-правові форми 
об'єднань підприємств та наявні передумови для формування нових виробничих систем 
(кластерів) в різних сферах господарської діяльності. 

Реалізація кластерної політики в регіонах країни може сприяти інноваційному розвитку 
підприємств шляхом:  

 реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера, пов'язаного з їх 
географічно близьким розташуванням; 

 отримання підприємствами кластеру можливості виходу на висококонкурентні 
міжнародні ринки; 

 налагодження інтелектуальної та технологічної кооперації між підприємствами 
кластеру; 

 кооперації з науково-дослідними, дослідно-конструкторськими та освітніми 
установами; 

 більшого доступу до ресурсів, у тому числі фінансових; 
 інтеграції ринків, що, в свою чергу, сприятиме розширенню міжнародних 

інвестиційних потоків і збільшенню конкуренції регіонів; 
 збільшення наукового та інноваційного потенціал регіону за рахунок міжнародного 

трансферту технологій. 
Таким чином реалізація кластерної політики дає широкі можливості для підприємств, які 

входять в кластер, щодо їх інноваційного розвитку. 
Стримувальними чинниками інноваційного розвитку економіки України є надзвичайна 

розбалансованість її системи, некерованість як в адміністративному розумінні, так і в сфері дії 
економічних законів, низька якість управління бізнесом, відсутність орієнтації багатьох 
підприємств на міжнародний ринок. Вирішення цих проблем залежить від впровадження в 
Україні нової регіональної економічної політики на кластерній основі, політики регіонального 
саморозвитку, в основі якої закладається можливість досягнення економічної збалансованості в 
першу чергу в складі самих низових територіальних рівнів, що дозволить забезпечити 
збалансованість функціонування економіки в цілому в державі.  

Таким чином лідерство у сучасній жорсткій міжнародній конкуренції може бути 
досягнуто тільки за умов концентрації зусиль держави з досягнення стратегічної ефективності 
розвитку галузей та регіонів України, зростання їх інноваційного потенціалу і на цій основі – 
економічного розвитку. 
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Європи [Електронний ресурс] http://www.clusterobservatory.eu  

http://www.clusterobservatory.eu/
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ:  
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І МЕТОДИ ОЦІНКИ 

 
О.В. Нікішина, к.е.н., с.н.с. 

 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

м. Одеса, Україна 
 

В умовах транзитивної економіки необхідною умовою сталого економічного зростання 
держави є ефективне функціонування інтегрованих товарних ринків (далі – ІТР) як головних 
структуроутворюючих одиниць національної макросистеми. Обґрунтування напрямів та 
інструментів підвищення ефективності ІТР з урахуванням специфіки відтворювальних процесів 
актуалізує завдання розробки нових теоретико-методичних підходів до оцінки ефективності 
ринків, орієнтованих на прикладні методи їх державного регулювання. 

Економічну сутність дефініцій «ефективність» і «результативність» учені інтерпретують 
по-різному; найпоширеніші трактування узагальнено автором у таблиці 1. В ході проведеного 
дослідження виділено п’ять головних ознак, які дозволяють об’єднати сукупність 
неоднорідних трактувань у групи, а саме: (1) вибір або досягнення цілі; (2) раціональне 
використання ресурсів; (3) співвідношення результату з витратами; (4) ступінь реалізації 
планових показників; (5) результат діяльності, зокрема, управлінської.  

Таблиця 1 
Сутність економічних категорій «ефективність» і «результативність»  

в трактуванні різних авторів* 

Головна ознака Автори Визначення дефініцій 

І. Вибір цілей 
 
 
Досягнення цілей 

Долан Е.Дж. 
 

Ефективність – це вибір правильних цілей, на яких 
фокусується вся енергія 

Очірова Т. Б. 
[1, с.20] 
 

Ефективність системи – властивість процесу 
функціонування системи, яке характеризує рівень її 
пристосованості до досягнення поставленої цілі 

ІІ. Оптимальне 
(раціональне) 
використання 
ресурсів 

Економічний глосарій 
[2] 

Ефективність – продуктивність використання ресурсів у 
досягненні певної цілі 

Устенко О. Л., 
Шеремет А. Д., 
Сайфулін Р. С.  

Ефективність відображає результат (ефект) з точки зору 
оптимального використання ресурсів (матеріальних, 
фінансових, трудових) 

Стандарт ISO 
9000:2005 [3] 

Ефективність – зв'язок між досягнутим результатом і 
використаними ресурсами 

С. Івашковський 
(економічний 
глосарій) [2] 

Ефективність досягається тоді, коли ресурси розподілені 
таким чином, що при їх використанні отримують 
максимально можливий чистий виграш  

ІІІ. Співвідно-
шення результату 
з витратами 

Мочерний С. В. 
П. Т. Саблук, 
В. Г. Андрійчук [4] 

Ефективність – це завжди певне співвідношення 
(результату з цілями або результату з витратами на його 
отримання), тобто величина відносна. 

Райзберг Б. А., 
Лозовський Л. 
(економічний 
глосарій) [2] 

Ефективність – відносний ефект; результативність 
процесу, операції, проекту, яка визначається як відношення 
ефекту, результату до витрат, що обумовили, забезпечили 
його отримання 

ІV. Ступінь 
реалізації 
планових 
показників 

Стандарт ISO 
9000:2005 [3] 

Результативність – ступінь реалізації запланованої 
діяльності та досягнення запланованих результатів 

Райзберг Б. А. 
[5, с.72] 

Результативність (органу управління) – ступінь 
практичного виходу на задані, встановлені концепціями, 
стратегіями, планами, програмами рубежі з урахуванням 
масштабів бюджетного фінансування цільових задач 

V. Результат 
діяльності 

Алієв У. І.  
[6, с.28] 

Результативність – абсолютний показник безпосередніх 
результатів управлінської праці 

* Узагальнено автором із використанням джерел [1- 6] 

Представниками цільового підходу є Е. Дж. Долан, який визначає ефективність як 
«правильний вибір цілей, на яких фокусується вся енергія», та Т. Б. Очірова, яка акцентує увагу 
на рівні пристосованості вихідної дефініції до досягнення цілі. Енциклопедичні інтернет-
ресурси поєднують цільовий і ресурсний підходи, інтерпретуючи ефективність як 
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«продуктивність використання ресурсів у досягненні певної цілі» [2]. Представники ресурсного 
підходу акцентують увагу на економічних ефектах у площині оптимального використання 
ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), виробництві товарів за найменших витрат 
ресурсів, отримання максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів (див. табл. 1). 
Ресурсний підхід пропагує міжнародний стандарт ISO 9000:2005, який визначає категорію 
ефективності як зв'язок між досягнутим результатом і використаними ресурсами [3]. 

Учені С. В. Мочерний, П. Т. Саблук, В. Г. Андрійчук, Б. А. Райзберг вважають, що 
ефективність – це не просто результативність, а співвідношення результату з витратами на його 
отримання, тобто величина відносна. Множинність визначень ефективності як багатоаспектної 
категорії не вичерпується переліком, наведеним в табл. 1. Існують й інші трактування 
(наприклад, відношення цінності результату до цінності витрат [4, с.508]) в межах третього 
відносного підходу до означеної дефініції. Четвертий та п’ятий підходи відображають ключові 
напрями ідентифікації категорії результативності як ступеня досягнення запланованих 
показників та абсолютного кількісного показника результатів діяльності, зокрема, 
управлінської.  

Зважаючи на множинність видів ефективності, їх різну концептуальну сутність та 
методики розрахунку, доцільним є аналіз найпоширеніших класифікацій ефективності. 
Результати досліджень автора в даному напрямі узагальнено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Види ефективності та їх сутність у дослідженнях різних учених* 

Автори Види ефективності Сутність категорії 

Точилін В. О., 
Осташко Т. О., 
Пустовойт О. В. 
 
[7, с. 281] 

Технічна 
ефективність 

Відображає зв'язок між вхідними ресурсами і продукцією 
та полягає у максимізації випуску на одиницю ресурсів 

Ефективність 
розподілу ресурсів 

Мінімізація виробничих витрат за певного фіксованого 
рівня виробництва 

Економічна 
ефективність 

Комбінація технічної ефективності і ефективності 
розподілу ресурсів 

Мочерний С. В. 
[4, с. 513-516] 

Ефективність 
суспільного 
виробництва 

Відношення величини створених товарів і послуг до 
сукупних витрат суспільної праці. Показники: 
продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача 

Техніко-економічна 
ефективність 

Відображає результативність розвитку технологічного 
способу виробництва; має продуктивну і продуктивно-
речову сторони 

Соціальна 
ефективність 

Відповідність результатів господарської діяльності 
основним соціальним потребам і цілям суспільства. 
Інтегруючим показником є підвищення народного 
добробуту, якості життя 

Ефективність 
ринкового 
регулювання 

Результативність розв’язання суперечностей між масою 
товарів та послуг і платоспроможністю суспільства, між 
суб’єктами ринку, між зростанням потреб і дефіцитом 
ресурсів та ін. 

Райзберг Б. А. 
[5, с.75] 

Економічна 
ефективність 
(органу управління) 

Ефективність діяльності сукупності організацій і 
підприємств галузі, регіону, територіального утворення, 
що управляються державним органом виконавчої влади 

Управлінська 
ефективність 

Ефективність діяльності органу управління, що 
визначається як відсотковий рівень досягнення 
запланованих цільових орієнтирів за звітний період 

Економічний 
глосарій 
[2] 

Ресурсна (факторна) 
економічна 
ефективність 

Визначається як співвідношення результату до одного із 
факторів виробництва. Показники: продуктивність праці, 
матеріаловіддача, матеріаломісткість тощо 

Загальна економічна 
ефективність 

Знаходить вираз у показниках рентабельності 
виробництва, рентабельності капіталу і т.д. 

* Узагальнено автором із використанням джерел [2, 4, 5, 7]. 

Враховуючи результати досліджень концептуальної сутності категорії «ефективність» 
(див. табл. 1) та секторної структури ІТР [8, c. 87]., ми пропонуємо виокремити два показника 
ефективності – сектору та ринку – і розкрити їх природу з позицій різних підходів. 
Ефективність сектору ІТР можна трактувати у площині відносного підходу як співвідношення 
результату до витрат, що забезпечили його отримання. Оскільки в межах певного сектору 
здійснюється виробництво однотипної продукції, ефективність діяльності його суб’єктів можна 
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оцінити секторними показниками ефективності мікросистем, зокрема, рентабельністю 
продукції, продуктивністю праці тощо. Ефективність інтегрованого товарного ринку доцільно 
трактувати з позицій ресурсно-цільового підходу як продуктивність використання 
матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів у досягненні збалансованого 
(рівноважного) розвитку системи суміжних до релевантного ринків із забезпеченням 
пріоритету економічних інтересів держави. Важливо, щоб категорія ефективності ринку 
відображала збалансований розвиток відтворювальної системи, орієнтувалася на розширене 
відтворення ресурсів у секторах ринку.  

Наразі існує безліч методик з визначення ефективності та результативності систем. 
Методичні підходи для мікроекономічних систем (підприємства) розроблені достатньо 
детально та включають низку показників як ресурсної (продуктивність праці, матеріаловіддача, 
фондовіддача та ін.), так і загальної ефективності (рентабельність продукції, виробництва, 
капіталу тощо). Для оцінки ефективності макросистем використовують показники рівня 
економічного розвитку країни (середньодушовий ВВП, рівень і якість життя населення тощо). 
Водночас методики оцінки ефективності мезоекономічних систем, зокрема, товарних ринків, 
знаходяться на стадії розробки. Слід відзначити, що розвиток мезосистем підпорядкований 
економічним інтересам держави, а не суб’єктів ринку, відтак, показник ефективності ІТР 
повинен оцінювати ступінь реалізації державних інтересів, навіть якщо сукупна дія 
регуляторних заходів знижує рівень рентабельності діяльності окремих підприємств. Склад і 
характеристика системи показників для оцінки ефективності складових секторів ІТР наведено в 
таблиці 3. 

Таблиця 3 
Система показників секторної ефективності інтегрованого товарного ринку* 

Показники Характеристика Формула розрахунку 

1. Секторна додана 
вартість (ДВС) 

Відображає реальний вклад кожного 
сектору в створення вартості товару 
на ІТР 

Сума рентних платежів, заробітної 
плати, амортизації ОЗ та прибутку 

2. Секторна 
фондовіддача (Фос) 

Ефективність використання 
основних засобів (ОЗ) у секторах 
інтегрованого ринку 

Фос = ДВС / ОЗС  , 
де ОЗС – середньорічна вартість ОЗ 

3. Секторна 
продуктивність 
праці (ППс) 

Ефективність використання 
трудових ресурсів у секторах 
інтегрованого ринку 

ППс = ДВС / ЧС ,  де ЧС – чисельність 
зайнятих у секторі ринку 

4. Секторна 
рентабельність 
продукції (РпС) 

Рівень рентабельності продукції у 
ресурсоутворюючих (виробничих) 
секторах ІТР 

Рпс = Пс / Вс, де ПС – секторний 
прибуток від реалізації продукції; Вс – 
секторні витрати на її виробництво та 
реалізацію  

5. Секторна 
рентабельність 
операційної 
діяльності (РодС) 

Рівень рентабельності операційної 
діяльності у секторах ІТР. 
Використовується для розрахунку 
міжсекторного балансу 
рентабельності ринку 

РодС = Подс / Водс , 
де Подс – секторний прибуток від 
операційної діяльності;   Водс – секторні 
витрати від операційної діяльності 

6. Секторна 
ресурсовіддача 
(Рос) 

Загальний секторний показник 
ресурсної ефективності 

Рос = ДВС / ОЗС× ОК × ФОП,  
де ОК – середня вартість обігових 
коштів; 
ФОП – фонд оплати праці 

7. Секторна 
рентабельність 
ресурсів (РрС) 

Узагальнюючий показник 
рентабельності ресурсів 

РрС = Подс / (ОЗС + ОК + ФОП)×100% 

8. Інтегральний 
показник секторної 
ефективності (Ес) 

Добуток секторної ресурсовіддачі 
(6) та секторної рентабельності 
ресурсів (7) 

Ес = Рос × РрС 
Використовується для міжсекторного 
порівняльний аналізу 

* Розроблено автором із використанням джерел [9-11]. 

Система показників секторної ефективності об’єднує головні результуючі показники 
(фондовіддача, продуктивність праці, рентабельність продукції і операційної діяльності) 
суб’єктів господарювання у розрізі секторів ІТР, дозволяючи проводити міжсекторний аналіз 
ефективності використання ресурсів. Інтегральний показник секторної ефективності 
розраховується як добуток секторних показників ресурсовіддачі та рентабельності ресурсів. 

Слід відзначити, що для розрахунку фондовіддачі, продуктивності праці та 
ресурсовіддачі (див. табл. 3) автор пропонує використовувати параметр секторної доданої 
вартості (ДВС), а не поширені в економічному аналізі показники чистої виручки від реалізації 
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продукції [11, с. 128] або товарообороту в порівняних цінах [10, с. 173-179]. Доданою є 
вартість, створена в процесі виробництва (надання послуг) суб’єктами господарювання певного 
сектору, що відображає реальний вклад даного сектору в створення вартості товару на 
інтегрованому ринку. ДВС належить до категорії оціночних критеріїв із найвищим ступенем 
регуляторної здатності: дві складові доданої вартості (заробітна плата та прибуток) формують 
базу оподаткування для розрахунку соціальних відрахувань і податку на прибуток, загальний її 
показник є базою для ПДВ. Відтак, показник ДВС характеризується високим рівнем податкової 
еластичності, дозволяючи визначити приріст (зменшення) перелічених податків у результаті 
впровадження регуляторних заходів, що змінюють одну або декілька складових критерію ДВС. 
Вищевикладене доводить доцільність використання ДВС для розрахунку показників ресурсної 
ефективності та дослідження їх змін (поряд із податками) у ході моделювання державного 
впливу на розвиток ринку і вибору альтернативних заходів регулювання. 

Агрегований показник ефективності ІТР повинен поєднувати кількісні та якісні оцінки 
стану і динаміки відтворювальних процесів, відтак, група показників секторної ефективності 
(див. табл. 3) є лише однією із складових багаторівневої системи критеріїв для оцінки 
ефективності сучасних ринкових мезосистем, конструювання якої визначає перспективи 
подальших досліджень у даному науково-практичному напрямі. 
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Погіршення макроекономічних показників, зниження показників будівельної галузі та 
обсягів імпорту суспензійного ПВХ свідчать про загострення збутової ситуації на ринку 
світлопрозорих конструкцій. Звичайно підприємства цього ринку працюють на ринках B2B та 
B2C. І відсутність у них чіткого позиціонування в роздрібному сегменті призводить до 
підвищення ризиків та погіршення ринкового становища. На 2013 рік в Одеській області на 
ринку світлопрозорих конструкцій функціонувало близько 270 підприємств. ТОВ «Паритет» є 
типовим представником підприємства на даному ринку. Підприємство має значну частку на 
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ринку юридичних осіб і великий потенціал зростання на ринку фізичних осіб. Орієнтація на 
товари з низькою доданою вартістю є неефективною через високий рівень конкуренції і 
неможливість цінової конкуренції в низькому ціновому сегменті. Там ключовим чинником є 
ціна, а у підприємств-«гаражників», що виробляють менш якісну продукцію, собівартість 
нижча [1, 2]. 

Тому для ТОВ «Паритет» як типового представника підприємств ринку світлопрозорих 
конструкцій доцільною є стратегія розробки нового товару, спрямована на пропозицію ринку 
інноваційних товарів з високим рівнем енерго- і теплозбереження. Для роботи з клієнтами у 
сегменті, орієнтованому на інноваційні рішення енерго- і теплозбереження можливими є два 
варіанти маркетингової стратегії: 

— стратегія інтенсивного маркетингу — характеризується тим, що на товари 
встановлюється висока ціна, і витрачаються значні кошти на стимулювання збуту. Високою 
ціною забезпечується приріст прибутку, а значні зусилля по стимулюванню збуту дозволяють 
швидко зайняти новий сегмент. Така стратегія доцільна при умові, якщо більшість потенційних 
покупців не інформовані про товар, виправдовують високу ціну, необхідно протидіяти 
конкуренції і виробляти у потенційних покупців краще ставлення до товару; 

— стратегія вибіркового проникнення — характеризується тим, що на продукцію 
встановлюється висока ціна при незначних витратах стимулювання збуту, використовується за 
умови, коли місткість ринку невелика, товар більшості покупців відомий, покупці готові 
платити високу ціну за товар, конкуренція незначна. 

У зв’язку з високою місткістю ринку і високим рівнем конкуренції доцільним є вибір 
стратегії інтенсивного маркетингу. Для обґрунтування обраної маркетингової стратегії у серпні 
2013 року спільно із відділом маркетингу ТОВ «Паритет» було проведено маркетингове 
дослідження потенційних споживачів підприємства. Метою було визначення маркетингових 
ризиків для ТОВ «Паритет» в процесі реалізації обраної стратегії інтенсивного маркетингу. 

Для оцінки розміру середнього замовлення ТОВ «Паритет» за 2013 рік на ринку фізичних 
осіб проаналізовано дані n=457 договорів. Метою дослідження стало обґрунтування ціни на 
інноваційну продукцію. На основі отриманих даних побудувано довірчий інтервал для 

генерального середнього. Середня вартість за всіма договорами склала 45,4580x  грн. 

Стандартне відхилення  Побудуємо довірчий інтервал генерального 

середнього — вартості одного замовлення за формулою: 
 xx  , 

де 
n

t


 . 

При різних рівнях довіри  отримаємо довірчі інтервали з різними рівнями 

ризику (табл. 1). 
Таблиця 1 

Розрахунки довірчого інтервалу середнього замовлення продукції ТОВ «Паритет» 
 Рівень 

довіри 
Рівень 
ризику 

t 
 

Довірчий 
інтервал 

Інтерпретація 

1 
  

t=1,65 
 

[4535,78; 
4625,12] 

Ризик того, що розмір середньої 
вартості одного замовлення 
опиниться за межами довірчого 
інтервалу дорівнює 10%. Причому 
ризик того, що середня вартість буде 
меншою за 4535,78, або більшою за 
4625,12 грн. дорівнює 5%. 

2 
  

t=1,96 
 

[4527,39; 
4633,51] 

Ризик того, що розмір середньої 
вартості однієї покупки опиниться за 
межами довірчого інтервалу 
дорівнює 5%. Причому ризик того, 
що середня вартість буде меншою за 
4527,39, або більшою за 4633,51 грн. 
дорівнює 2,5%. 

3 
  

t=2,58 
 

[4510,61; 
4650,29] 

Ризик того, що розмір середньої 
вартості однієї покупки опиниться за 
межами довірчого інтервалу 
дорівнює 1%. Причому ризик того, 
що середня вартість буде меншою за 
4510,61, або більшою за 4650,29 грн. 
дорівнює 0,5%. 
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Отримана оцінка середньої вартості одного замовлення на ринку фізичних осіб з 
відповідними ризиками, що надає інструмент для прогнозування обсягів майбутніх 
замовлень. Зокрема, найбільш придатною для зростання обсягів збуту є знаходження 
ціни у межах 4510,614650,29 грн. 

Анкета маркетингового дослідження містила три питання: 
1. Які асоціації у Вас виникають при назві «Паритет»? 
2. Звідки Ви дізналися про підприємство «Паритет»? 
3. Які виробники світлопрозорих конструкцій Вам відомі? 
Друге питання респондентам задавали при позитивній відповіді на перше 

питання. 
Вибірка у дослідженні склала 400 осіб для гарантії 5% похибки (ризику). В 

кожному районі міста за систематичним відбором було опитано по 100 респондентів. 
З 400 опитаних про виробника світлопрозорих конструкцій «Паритет» знали 180. 

З них 130 відзначили, що дізналися про підприємство з реклами в Інтернеті, 30 — 
бачили зовнішню рекламу, 20 — чули від знайомих. З 400 опитаних на третє питання 
250 вказали на ТОВ «Паритет», 150 — на СП «Интервиндоус», 75 — на ПП «Гефест», 
50 — не змогли згадати жодного. 

Побудуємо довірчий інтервал частки респондентів, які згадали виробника під 
брендом «Паритет». Частка тих, хто згадав виробника склала у опитуванні 

45,0
400

180
w . Довірчий інтервал частки ознаки у генеральній сукупності знайдемо 

за формулою: 

 ww  , 

n

ww
t

)1( 


. 

При різних рівнях довіри  отримаємо довірчі інтервали з різними рівнями 

ризику (табл. 2). 
Таблиця 2 

 
Частка потенційних споживачів, які знають про виробника «Паритет» 

 Рівень 
довіри 

Рівень 
ризику 

t  (%) Довірчий 
інтервал 

(%) 

Інтерпретація 

1 
  

t=1,65 
 

[40,8; 49,13] Ризик того, що частка 
потенційних покупців, які 
знайомі з брендом «Паритет», 
опиниться за межами довірчого 
інтервалу дорівнює 10% 

2 
  

t=1,96 
 

[40,1; 49,9] Ризик того, що частка 
потенційних покупців, які 
знайомі з брендом «Паритет», 
опиниться за межами довірчого 
інтервалу дорівнює 5% 

3 
  

t=2,58 
 

[38,55;51,45
] 

Ризик того, що частка 
потенційних покупців, які 
знайомі з брендом «Паритет», 
опиниться за межами довірчого 
інтервалу дорівнює 1% 

 
За цими даними отримано оцінки щодо частки потенційних споживачів, яким 

відоме ТОВ «Паритет». 
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б) Частка потенційних покупців, які бачили рекламу в Інтернеті складає 

72,0
180

130
1 w , частка тих, хто бачив зовнішню рекламу — 17,0

180

30
2 w , частка 

тих, хто чув від знайомих — 11,0
180

20
3 w . 

Побудуємо 95% довірчі інтервали (ризик 5%) для кожної ознаки (табл. 3). 
Таблиця 3 

Частка потенційних споживачів, які чули про виробника «Паритет» з джерела 
 Джерело 

інформації 
 (%) Довірчий 

інтервал, (%) 
Інтерпретація 

1 Інтернет-
реклама  

[65,4; 78,6] Ризик того, що частка потенційних покупців, які 
бачили рекламу «Паритет» в Інтернет, опиниться за 
межами довірчого інтервалу дорівнює 5% 

2 Зовнішня 
реклама  

[11,5; 22,5] Ризик того, що частка потенційних покупців, які 
бачили зовнішню рекламу «Паритет», опиниться за 
межами довірчого інтервалу дорівнює 5% 

3 Чули від 
знайомих  

[6,4; 15,6] Ризик того, що частка потенційних покупців, які чули 
про «Паритет» від знайомих, опиниться за межами 
довірчого інтервалу дорівнює 5% 

 

За даними табл. 3 отримана інформація про дійсну частку потенційних покупців, 
які дізналися про підприємство з того чи іншого джерела, що дозволить підвищити 
ефективність планування та корекції рекламної кампанії. 
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Ринок залізобетонних виробів і конструкцій є складовою ринку бетону, який 

представлений наступними сегментами: товарний бетон, залізобетонні конструкції (ЗБК), 
залізобетонні вироби (ЗБВ), вогнетривкі бетони. Обсяг ринку в 2013 році склав 21,0 млн. т. і 
демонструє помірний темп зростання, в середньому на 12 % на рік [1]. 

Основною силою, що стимулює розвиток ринку є інвестиційно-будівельна активність на 
внутрішньому ринку України. Конкуренція на цьому українському ринку має низький або 
середній рівень концентрації, що дозволяє говорити про нормальний рівень конкуренції і про 
економічно обґрунтовані ціни на продукцію. Опитування, проведене серед працівників 
найбільших підприємств галузі, показує, що ринок активно розвивається під впливом попиту 
будівельників інфраструктурних та комерційних об'єктів, житлового будівництва. Оператори 
активно освоюють продукцію для сільськогосподарського будівництва, збірні ЗБК для 
енергетичного будівництва, конструкції для дорожнього та мостового будівництва, 
великопролітні плити перекриттів у комерційному будівництві. Найбільшим попитом 
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споживачів користуються сходові майданчики і залізобетонні сходові марші. У той же час 
зростають вимоги, які будівельні компанії пред’являють до готових виробів. Вони повинні не 
тільки задовольняти вимогам української проектної документації та діючих ДСТУ, а й 
відповідати світовим стандартам на даний вид виробів. 

На ринку починає формуватися інвестиційний попит на бетонні підприємства біля міст- 
мільйонників або підприємства, які можуть постачати конкурентоспроможну продукцію на 
зовнішні ринки. Інвестори використовують переважно стратегію покупки виробничих активів 
для розширення власної виробничої мережі або побудови вертикально-інтегрованих структур. 
В цілому переважаючими тенденціями ринку ЗБВ і ЗБК є наступні [2]: 

 укрупнення бізнесу (створення холдингів і вертикально-інтегрованих структур); 
 модернізація виробництв для переходу на більш матеріалоефективні технології 

виробництва; 
 розвиток суміжних, високорентабельних сегментів – тротуарної плитки і 

декоративних видів бетонних цегли і блоків; 
 збільшення частки експорту в структурі збуту (переважно в сегменті енергетичного 

ЗБВ, ЗБВ для сільськогосподарських будівель, вогнетривкого бетону). 
Стратегічний аналіз галузі показує, що український ринок ЗБВ і ЗБК має потенціал 

зростання +200 % [3]. 
Проте негативним чинником для ринку залізобетонних виробів є стагнація ринку 

нерухомості. Слабкий попит, відсутність інвестицій, низькі доходи населення і обмеженість 
кредитування поставили під загрозу розвиток будівництва і суміжних з ним галузей. У той же 
час сприятимуть розвитку ринку ЗБВ наступні сегменти будівництва [4]: 

 будівництво житла бізнес і преміум-класу. На даний момент пропозиція якісного 
житла в даних сегментах є недостатньою. У той же час кількість заможних громадян , 
які хочуть покращити свої житлові умови, не зменшується. Серед потенційних 
покупців житла преміум-класу практично немає потреби в кредитуванні; 

 будівництво офісної комерційної нерухомості. Ринок офісної нерухомості як і раніше 
зростає. Потенційні орендодавці підвищують якісні вимоги до нерухомості. У великих 
містах зняти гарний офіс бажають багато підприємств. У найближчі роки можна 
прогнозувати, що сегмент офісної нерухомості буде рости за якісними і кількісними 
параметрами; 

 торговельно-розважальна нерухомість. З 2012 року спостерігається тенденція 
зміщення будівництва ТРЦ з міст-мільйонників у великі промислові міста та обласні 
центри. У боротьбі за нові ринки збуту торгові мережі продовжують свою експансію 
на регіональні ринки. Стикаючись з відсутністю якісної пропозиції комерційної 
нерухомості, вони все частіше приймають рішення про самостійне будівництво 
торгових центрів; 

 нерухомість готельного типу. Ринок готельної нерухомості в Україні протягом 
останніх років розвивався вкрай нерівномірно. Проведення Євро-2012 вимагало 
великої кількості готелів високого рівня (4 і 5 зірок). Однак після завершення 
чемпіонату велика частина з номерного фонду преміум-класу залишилася 
незатребуваною. У той же час розвиток внутрішнього туризму підвищує попит на 
недорогі готелі (категорії 2-3 зірки). Існуюча пропозиція готелів даної категорії в 
багатьох містах є явно недостатньою. Це визнають багато операторів готельного 
ринку. 

Перераховані сегменти нерухомості мають всі шанси успішного розвитку. Навіть в 
умовах спаду економіки і несприятливих подій на фінансовому ринку ці сегменти менш 
схильні до ризику зменшення обсягів будівництва, ніж ринок нерухомості в цілому. 

У той же час продовжують знижуватися обсяги будівництва житла економічного класу. 
Головнимиі причинами стагнації в даному сегменті ринку є: 

 відсутність платоспроможного споживчого попиту; 
 підвищення нижньої межі вартості житла економкласу; 
 зростання вартості більшості будівельних матеріалів; 
 підвищення цін на енергоресурси, перевезення і сировину; 
 відсутність довгострокових джерел фінансування. 
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У докризовий період (до 2008 року) вартість і темпи будівництва житла економічного 
класу підтримувалося за рахунок доступності кредитування. У попередні роки ринок підігрівав 
спекулятивний попит. Однак сьогодні на ринку нерухомості відсутні перспективи підвищення 
вартості. Це стримує спекулятивний попит і підвищує вимоги банків до ліквідності застави, а 
також термінів кредитування. Останні законодавчі зміни щодо зміцнення статусу кредитора, 
остаточно відбивають у позичальника бажання звертатися в банк за кредитом. 

Анонсовані урядом програми будівництва доступного житла та численні програми 
підтримки будівельної галузі (молодіжне будівництво, будівництво житла для 
військовослужбовців та інш.) були попросту провалені. Успішна реалізація даних програм 
можлива в наступних випадках: 

 наявності довгострокових і дешевих джерел фінансування (фінансування будівництва 
за програмами доступного житла за рахунок бюджетних коштів було досить 
обмеженим і вибірковим); 

 створення механізмів для зниження вартості житла для забудовників (передача 
земельних ділянок будівельникам на безкоштовній основі, звільнення забудовників 
від обов'язкових внесків на розвиток соціальної інфраструктури, прокладка 
інженерних комунікацій (тепло, вода, газ, енергомережі) до будівельних ділянкам за 
рахунок коштів муніципальних бюджеті); 

 спрощення дозвільних процедур при будівництві нового житла. 
 

Література 
 

1. Сайт Держкомстату України. Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua 
2. Украинский рынок бетона: тенденция к росту год [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-betona-tendentsiya-k-rostu// 
3. Рынок железобетонных изделий демонстрирует рост [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.investukr.com.ua/get-news/1866/ 
4. Украинский рынок строительства и перспектива развития на 2013 год [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-stroitelstva-i-
perspektiva-razvit/ 

 
 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

А.Л. Перчак 
 

Донецкий национальный университет 
г. Донецк, Украина 

 

В связи с развитием компьютерных технологий и возрастанием их роли в деятельности 
предприятий, учреждений и организаций (в дальнейшем предприятий) в различных сферах в 
настоящее время все острее встает проблема эффективного управления функционированием 
информационно-технологических подразделений — ИТ-подразделений (ИТ-служб) [1]. 

Для эффективного управления деятельностью ИТ-подразделения необходимо 
соответствующее программное, организационное и техническое обеспечение. При этом 
важную роль играет возможность быстрой адаптации деятельности ИТ-службы к изменениям 
во внешней среде (АСУ ИТ-подразделения предприятия). Примерами таких изменений могут 
служить изменения в наборе функций, возложенных на ИТ-службу, изменение количественных 
и качественных характеристик выполняемых функций и т.п. [6] 

Существуют различные подходы к построению автоматизированных систем управления 
(АСУ), которые определяются особенностями предметных областей и применяемыми 
методиками проектирования. В любом случае, построение АСУ деятельностью ИТ-
подразделения предприятия выполняется в рамках обоснованно выбранного подхода или 
методики проектирования. 

http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-stroitelstva-i-perspektiva-razvit-31-05-2013/
http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-betona-tendentsiya-k-rostu-31-05-2013/
http://www.investukr.com.ua/get-news/1866/
http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-stroitelstva-i-perspektiva-razvit-31-05-2013/
http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/Ukrainskii-rynok-stroitelstva-i-perspektiva-razvit-31-05-2013/
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Перспективным подходом к организации работы ИТ-служб предприятий и оценки 
качества их деятельности является установление качественно-количественного отношений 
вида «клиент - поставщик услуг» между «бизнесом» и ИТ-службой. При этом ИТ-служба 
рассматривается как поставщик множества ИТ-услуг (сервисов), перечень и параметры 
которых определяет «бизнес», исходя из своих потребностей и доступных ресурсов. Решения 
задачи сводится к поиску оценки качества затрат различных ресурсов для достижения 
заданных параметров сервиса. Кроме того, необходимо оперативно применять и 
оптимизировать организационную структуру ИТ-службы под изменения в наборе и параметрах 
предоставляемых ею сервисов [7]. 

Целью работы является совершенствование методологии сервисного подхода к 
управлению деятельностью информационно-технологической службы предприятия на основе 
типовой модели деловых процессов.  

Процессы первой группы поддержки услуг называют также оперативными, поскольку 
они включают в себя повседневные функции ИТ-подразделения, обеспечивающего реализацию 
ИТ-сервисов. Процессы второй группы относят к тактическим процессам, гарантирующим 
предоставление услуг с заданным качеством.  

Объектом исследования выбран процесс «управления проблемами» (Problem 
Management), в нем для взаимодействия с пользователями используется служба (help-desk). В 
рамках процессного подхода к ИТ-услугам процесс выполняет функции приема и обработки 
обращений от пользователей по различным вопросам, связанным с обработкой инцидентов, 
запросов на их обслуживание и изменение, а также последующий анализ и интерпретацию. 
Служба help-desk должна решать и предотвращать проблемы клиентов ИТ-подразделения с 
программным обеспечением для максимального удовлетворения их требований.  

Рассматриваемая концепция функционирования бизнес-процессов службы поддержки 
help-desk в рамках ИТ-подразделения предприятия, основаная на процессном управлении, 
аутсорсинге и использовании современных информационных технологий. Ее внедрение 
позволит оперативно оценивать изменения в деятельности в соответствии с современными 
тенденциями развития информационно-коммуникационных технологий. Структурная схема 
службы поддержки ИТ-сервисов help-desk предприятия изображена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис.1. Структура службы поддержки Help-Desk в рамках ИТ-подразделения 

 
Выделены три уровня (эшелона) помощи, которые поддерживаются специалистами 

предприятия и аутсорсинговыми центрами и реализуются через help-desk (рис.1 блок 1):  
1) help-desk поддержка общего профиля, одновременно являющаяся точкой входа в 

систему поддержки; 
2) help-desk по приложениям и углубленным консультациям специалистов (аутсорсинг) и 

разработчиков по конкретным системам;  
3) help-desk сопряжения с бизнес-процессами.  
В рассмотренной концепции используется критерий оценки качества сервисов help-desk. 

Для описания критерия оценки качества сервисов help-desk введем следующие формальные 
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обозначения:  
число типов (классов) запросов пользователей в службу help-desk. При построении 

критерия оценки качества сервисов help-desk используются следующие типы запросов: 
разрешение проблем (диагностируемых ситуаций), обработка инцидентов, обработка запросов 

на обновление, Nn ..1 ; 

число уровней обработки запросов в help-desk, Mm ..1 ; При рассмотрении критерия 
оценки качества сервисов help-desk используются следующие уровни: внешних служб, 
диспетчерской службы, оперативной продержки, программной поддержки проблем и запросов 
на обновление;  

km – число специалистов, работающих на m-ом уровне поддержки help-desk;  
k*m – предельное число специалистов, которое может быть задействовано на каждом 

уровне поддержки help-desk. Согласно ограничениям кадровой политики, число специалистов 
каждого уровня ограничено: km <k*m ; 

λn – интенсивность поступления запросов n-го типа в службу сервисной поддержки help-
desk;  

tr – среднее время регистрации запроса в базе данных службы поддержки help-desk;  
tk – среднее время классификации (назначения на уровень поддержки) запроса в службу 

поддержки help-desk;  
tn,m – время обслуживания запроса n-го типа на m-ом уровне поддержки help-desk;  
Тn – допустимое время, выделяемое на обработку запроса n-го типа (восстановление 

сервиса) в службе поддержке сервисов help-desk; 

JjjzZ
,1

}{


 – набор критериев качества поддержки сервисов, в рамках метрик SLA. 

Набор критериев качества сервисов приведен в таблице 1;  

Jj
jzZ

,1

** }{


 – набор предельных значений параметров качества сервисов, в рамках 

соглашения об уровне оказания сервисных услуг.  
 

Таблица 1 
 Критерии качества сервисов 
zj Наименование критерия 
z1 Время ответа на проблему 
z2 Время ответа на запрос на модификацию 
z3 Время ответа на инцидент операторного уровня поддержки 
z4 Время ответа на инцидент программного уровня поддержки 
z5 Время ответа на запрос внешнего уровня поддержки 

6{ iz

 

Процент запросов, превысивших уровень SLA по времени ответа по 
каждому типу запросов 

 
Заданный уровень качества сервисов обеспечивается при соблюдении ограничений:  

Jjzz jj ..1,
*

 . 

С учетом возможности эскалации запроса пользователя на новый уровень поддержки 
справедливо ограничение, показывающее, что каждый запрос пользователя должен быть 
обработан в пределах заданного порогового времени обслуживания, в расчете на одного 
специалиста данного уровня: 





M

m
nmnkr Tttt

1
, .        (1) 

С помощью экспертного оценивания определяется важность каждого из параметров 
сервисного обслуживания – α j, при этом соблюдаются условия:  
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На основании введенных формальных обозначений определим комплексный критерий 
оценки уровня качества сервисов, оказываемых службой поддержки help-desk:  
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Результаты вычисления интерпретируется следующим образом: 
F < 1, служба поддержки help-desk выполняет все запросы, то есть количество 

специалистов превосходит количество запросов от пользователей, свидетельствует о 
избыточности специалистов; 

F = 1, является наиболее эффективным показателем работы службы поддержки, что 
соответствует достаточному соотношению количества запросов от пользователей и уровню 
квалификации специалистов. 

F > 1, служба поддержки help-desk не справляется с запросами от пользователей, что 
свидетельствует о недостаточном уровне квалификации специалистов; 

Выводы. Предложенная концепция позволяет достичь ИТ-службе предприятия 
следующих показателей: 

повышение эффективности бизнес-процессов поддержки функционирования 
информационно-коммуникационных технологий и систем. Если ИТ-служба предприятия 
может быстро отвечать на запросы пользователей, то предприятие уменьшает для себя 
неопределенность в отношении колебаний сроков выполнения основных бизнес-процессов; 

повышения эффективности принятия управленческих решений. Эффективно 
функционирующие информационно-коммуникационные технологии и системы позитивно 
влияют на планирование и оценку альтернатив функционирования предприятия; 

повышение оперативности и достоверности циркулирующей в контуре управления 
информации. Коммуникации в реальном времени между подразделениями предприятия 
обеспечивают поступление повседневной оперативной информации, такой как состояние 
выполнения основных бизнес-процессов, что способствует выработки своевременных и 
эффективных управленческих решений в этом направлении. 

Дальнейшие исследования направлены на выбор наиболее эффективной стратегии 
обслуживания ИТ-клиентов в условиях изменяющихся входных информационных потоков. 
Представляет интерес модификация модели оценки качества сервисов с целью учета данных о 
состоянии системы, поступающих от внешних служб мониторинга обслуживаемых 
информационных систем. 
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м. Кіровоград, Україна 
 

В умовах формування інноваційної моделі економіки в Україні, проблеми забезпечення 
ефективної зайнятості населення в інноваційній сфері набувають першочергового значення, 
оскільки зайнятість населення віддзеркалює стан економіки країни загалом та окремих її 
секторів. Сучасний стан зайнятості населення в інноваційному секторі економіки можна 
досліджувати різними методами (інтегральна оцінка, кластерний аналіз, індексний метод, 
метод середніх величин, методи динаміки, математичне моделювання, рейтингова оцінка 
тощо). Але під час проведення дослідження стану зайнятості населення в інноваційній сфері 
особливої практичної значущості набувають методи, які дозволяють оцінити об’єкт 
дослідження комплексно, тобто за допомогою сукупності взаємопов’язаних показників. 
Зазначеним критеріям цілком відповідає застосування методики рейтингової оцінки, яка 
дозволяє як оцінити та проаналізувати диференціацію між регіонами країни за кожним 
окремим показником, так і за їх групами, а також розрахувати рейтинг кожного регіону, 
визначивши його місце серед інших.  

Рейтингова система оцінки зайнятості населення в інноваційному секторі економіки 
дозволяє кількісно охарактеризувати тенденції в розвитку регіону, вказує на слабкі місця, які 
необхідно усунути з ціллю покращення його рейтингу. 

Рейтинг (англ. rating) – це числовий або порядковий показник успішності або 
популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища. Показник 
оцінки діяльності, популярності, авторитету якогось об’єкта у певний час, що визначається 
соціологічним опитуванням, голосуванням та ін., і присвоєнням місця, яке вони посідають 
серед собі подібних. Рейтинг забезпечує комплексність і порівнянність оцінки об’єктів 
дослідження (регіонів). При цьому під комплексністю оцінки регіону розуміється 
характеристика, отримана в результаті одночасного і узгодженого вивчення показників, які 
відображають всі (або більшість) сторін дослідження і дозволяє зробити узагальнюючі 
висновки на основі виявлених якісних та кількісних відмінностей від бази порівняння. 

Для інтегрування числових значень окремих показників, які характеризують зайнятість 
населення в інноваційному секторі економіки, можна виділити такі основні методи: 

 метод інтеграції за сумою місць, що займає кожен регіон за відповідними 
показниками; 

 метод зваженої суми окремих показників; 
 метод середньої геометричної; 
 метод "Pattern";  
 метод багатовимірної середньої. 
Для комплексної оцінки регіону або його окремих сторін застосовують різні статистичні 

та економіко-математичні методи, зокрема: метод сум, середньої арифметичної зваженої, 
метод суми місць, метод бальної оцінки, метод суми відносної економії за виробничими і 
фінансовими ресурсами, "метод відстаней", детальна характеристика яких наведена в (табл. 1). 

Також для рейтингової оцінки зайнятості населення в інноваційному секторі економіки 
на основі проведення системного аналізу пропонується використовувати методи 
детермінованої і стохастичної комплексної оцінки. 

В межах методу детермінованої комплексної оцінки, пропонується визначати 
інтегрований індикатор комплексної оцінки, а потім і ранг регіону за одним обраним методом: 
метод сум, геометричної середньої, суми місць, метод відстаней.  

Останніми роками ідея інтегрованих індикаторів набуває все більш широкого поширення 
при побудові індексів і рейтингів, зокрема для оцінки підприємницького і інноваційного 
клімату, інвестиційній і зовнішньоторговельній привабливості регіонів з метою об’єктивізації 
уявлень про умови розвитку одних і тих самих видів економічної діяльності в різних умовах. 
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Таблиця 1 
Характеристика методів комплексної рейтингової оцінки стану зайнятості населення в 

інноваційній сфері регіону чи її окремих сторін 
 

№ 
з/п 

Методи 
комплексної 
рейтингової 

оцінки  

 
 

Характеристика методів 

1 2 3 
1 Метод сум  

 
Метод сум полягає у розрахунку загального інтегрального показника як суми його 
фактичних значень, виражених в абсолютних або відносних величинах. 

Для підсумовування абсолютних показників застосовують формулу: 
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Із відносних показників інтегральний показник визначається так: 
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ix – базове та фактичне значення і-го показника на j-му об'єкті, і = 1, 2,..., 

n. 
Метод сум використовується тоді, коли має місце односпрямованість 
досліджуваних показників (стимулятори або дестимулятори).  
Недосконалістю інтегрального показника, розрахованого методом сум, є 
нівелювання низьких значень величин за рахунок перекриття їх іншими, вищими, 
показниками. Тобто, може бути висока інтегральна оцінка при надто низьких 
рівнях часткових показників. Крім того, не враховується значимість показників. 
Для усунення останнього недоліку можна додатково ввести вагові коефіцієнти d, 
які здебільшого визначаються експертним шляхом і дозволяють диференціювати 

відібрані показники за рівнем їх важливості: 1
1
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показник можна розрахувати за формулою: 
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  [1]. 

2 Середня 
арифметична 

зважена 

Зважена середня арифметична використовується у тих випадках, коли значення 
ознаки подано у вигляді варіаційного ряду, в якому чисельність одиниць у 
варіантах неоднакова. Формула середньої арифметичної зваженої має вигляд:  
Хсер = (x1f1 + x2 f2+ … + xnfn) / f1 + f2 + …+ fn = ∑xf / ∑f 
де  
xсер - середнє значення досліджуваної ознаки; 
x, x1 або хn — кожне індивідуальне значення усереднюваної ознаки (варіанта) в 
варіаційному ряду; 
f, f1 або fn – частота повторень (вага) індивідуальної ознаки в варіаційному ряду; 
xf - обсяг значень ознаки; 
n — кількість одиниць досліджуваної ознаки [2]. 
Середня арифметична зважена застосовується також при обчисленні середньої з 
інтервального ряду розподілу та при обчисленні загальної середньої з групових 
середніх [3]. 

3 Метод суми 
місць 

Метод суми місць передбачає попереднє ранжування всіх досліджуваних 
структурних об'єктів за окремими показниками. Кожному об'єкту відповідає певне 
значення і-го показника Ху, яке є показником його місця серед інших. Зважаючи 
на значущість кожного показника складають таблицю за показниками і 
розраховують конкретне значення узагальнюючої оцінки [4]. 
Метод суми місць полягає у попередньому розподілі кожного показника 
досліджуваних об'єктів за місцями серед інших однойменних показників з 
наступним їх додаванням для визначенням кращих об'єктів. 
Для цього застосовують ранжування визначеної суми місць. Критерій оцінки 
найкращого об'єкта – мінімальна сума місць, бо чим менша сума місць, тим кращі 
результати роботи. 
Може виникнути ситуація, коли за розрахованою сумою місць кілька 
досліджуваних об'єктів порівняльного аналізу претендують на одне і те саме 
місце. Першість буде мати той із них, хто при підрахунку суми місць набере 
більше додатних і менше від'ємних значень [1]. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

4 Метод 
геометричної 

середньої 

Середню геометричну застосовують, коли загальний обсяг явища є не сума, а 
добуток значень ознаки. Ця середня використовується здебільшого для 
розрахунку середніх коефіцієнтів (темпів) зростання і приросту при вивченні 
динаміки явищ.  
Величина середньої геометричної залежить тільки від співвідношення кінцевого і 
початкового рівнів. Якщо не будуть змінюватися в цих межах інші рівні, величина 
середньої не зміниться [5]. 

5 Метод 
бальної 
оцінки 

При використанні бального методу кожному техніко-економічному параметру 
об’єкта дають експертну чи споживчу оцінку (у балах чи реальних одиницях 
вимірювання), а потім за спеціальною методикою оцінюють загальний техніко-
економічний рівень товару, тобто визначають інтегральну його оцінку. 
Орієнтовну ціну нового об’єкту розраховують шляхом добутку інтегральної 
оцінки нового виду продукції і ціни базового виробу, котра забезпечує зростання 
цін пропорційно підвищенню якості товарів (поліпшенню оцінок параметрів). 
Метод балів доцільно застосовувати при формуванні цін на ті товари, параметри 
яких різноманітні та не піддаються безпосередньому кількісному порівнянню 
(зручність, дизайн, потужність, колір, запах, смак та ін.), тому він поширений у 
багатьох галузях виробництва продукції та послуг [6]. 
Бали, приписані вихідним показникам, можуть бути отримані різними способами: 
або на основі попередніх угод, або на основі ранжирування значень показників 
господарської діяльності.  
Бальний метод дозволяє значною мірою подолати труднощі оцінки, пов’язані з 
неоднорідністю порівнюваних показників.  
 За допомогою ранжирування значень вихідних показників здійснюється 
нормування різнопланових напрямів діяльності в сукупності порівнюваних 
показників [5]. 

6 Метод суми 
відносної 

економії за 
виробничими 

та 
фінансовими 

ресурсами 

Ця методика дозволяє визначити сукупний ефект, отриманий завдяки більш 
інтенсивному використанню виробничих та фінансових ресурсів, і оцінити вплив 
на нього окремих чинників. У абсолютному вираженні ця методика оцінюється за 
допомогою сукупного ефекту, вона вбирає у себе такі чинники, як собівартість 
продукції, прирощення обсягу продукції, підвищення якості і асортимент тощо, 
але й відбиває результати застосування ресурсів, тобто авансування капіталу, що 
виявляється у показнику рентабельності. 
Методика комплексного аналізу та оцінки ефективності господарської діяльності 
має важливе місце в управлінському аналізі. Її застосування забезпечує такі 
переваги: 
1) об'єктивна оцінка минулої діяльності, пошук резервів підвищення ефективності 
господарювання; 
2) техніко-економічне обґрунтування переходу налаштувалася на нові форми 
власності і господарювання; 
3) порівняльна оцінка товаровиробників у конкурентній боротьбі й виборі 
партнерів [7]. 

7 "Метод 
відстаней" 

Метод відстаней – метод комплексної оцінки, який полягає в оцінці результатів 
діяльності порівняно з еталоном, до якого прагне об’єкт дослідження. Він 
ґрунтується на визначенні ступеня близькості об'єктів, які вивчаються, до об'єкта, 
що виступає в ролі еталона [1]. 
Метод відстаней полягає у тому, що найкращу оцінку отримують об'єкти, 
максимально наближені до еталона. За еталон приймають умовний об'єкт з 
максимальними оцінками за всіма показниками [8]. 
Метод достатньо наочний і дозволяє здійснити достатньо гнучкий підхід до 
оцінки діяльності різних об’єктів. Крім того, згідно з даним методом вихідні дані 
розглядаються як незалежні, що перекриваються, не дублюються і 
ототожнюються з незалежними координатами n-мірного простору [5]. 

 
Зведення ряду показників в єдиний інтегральний показник дозволяє зробити висновок 

про поліпшення (погіршення) стану регіонів в досліджуваному періоді. Висновки, отримані на 
базі інтегрального показника, носять орієнтовний характер, який сприяє встановленню місця 
регіону в сукупності порівнюваних об'єктів. 

Рейтингова оцінка зайнятості населення в інноваційному секторі економіки необхідна для 
того, щоб за значенням синтетичного показника можна було визначити місце регіону у всій їх 
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сукупності: найбільше значення показника відповідатиме першому місцю, а найменше – 
останньому. 

Тому, в ході проведеного дослідження методів рейтингової оцінки зайнятості населення в 
інноваційному секторі економіки, обрано як найбільш доцільний для практичного застосування 
"метод суми місць", оскільки він найбільш ґрунтовно дозволяє вивчити проблематику даного 
дослідження, передбачає попереднє ранжування всіх досліджуваних структурних об'єктів 
(регіонів) за окремими показниками та детально проаналізувати диференціацію між ними. 
Після цього регіони ранжуються за мінімальною сумою місць, що, в свою чергу, дозволяє 
оцінити загальне місце кожного з регіонів серед сукупності інших.  
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Сталий розвиток економіки України знаходиться під впливом наслідків світової 

фінансової кризи. Згортання інвестиційної активності під час кризи стало одним з основних 
ризиків розвитку реального сектору економіки. Для прискорення інвестиційної активності 
необхідно сформувати дієвий механізм залучення інвестицій та регуляторів їх ефективного 
використання. Для забезпечення комплексного розвитку економічних систем обсяг внутрішніх 
фінансових ресурсів зазвичай є недостатнім, саме тому необхідним є залучення інвестиційних 
ресурсів. Зацікавленість інвесторів залежить від інвестиційного клімату від якого у значній 
ступені залежать потенційні ризики інвестування. Економічна криза змусила багато урядів 
світу радикально скорочувати бюджетні витрати. Україна не є винятком – саме дефіцит 
бюджету є головним макроекономічним ризиком для інвесторів. 

У відповідності до групувань інвестицій проведемо їх аналіз з метою виявлення 
потенційних можливостей прийнятої інвестиційної реформи України на більш тривалий 
період. Динаміка капітальних інвестицій за період 2002 – 2011 роки представлена в таблиці. 
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Таблиця 
Показники динамічного ряду капітальних інвестицій 

Роки 

Капітальні 
інвестиції, млн.
грн. (у фактич-

них цінах) 

Абсолютний приріст, 
млн. грн. 

Темп росту, % Темп приросту, % 
Абсолютне 
значення  

1 % приросту, 
млн. грн. 

ланцюго
-вий 

базисний 
ланцюго- 

вий 
базисний 

ланцюго- 
вий 

базисний 

2002 46 563,0 - - - - - - - 

2003 59 899,0 13 336,0 13 336,0 128,6 128,6 28,6 28,6 465,6 

2004 89 314,0 29 415,0 42 751,0 149,1 191,8 49,1 91,8 599,0 

2005 111 174,0 21 860,0 64 611,0 124,5 238,8 24,5 138,8 893,1 

2006 148 972,0 37 798,0 102 409,0 134,0 319,9 34,0 219,9 1 111,7 

2007 222 679,0 73 707,0 176 116,0 149,5 478,2 49,5 378,2 1 489,7 

2008 272 074,0 49 395,0 225 511,0 122,2 584,3 22,2 484,3 2 226,8 

2009 192 878,0 -79 196,0 146 315,0 70,9 414,2 -29,1 314,2 2 720,7 

2010 189 061,0 -3 817,0 142 498,0 98,0 406,0 -2,0 306,0 1 928,8 

2011 259 932,0 70 871,0 213 369,0 137,5 558,2 37,5 458,2 1 890,6 

Джерело: Власна розробка на основі [1] 

 
Як бачимо, наслідки системної кризи вплинули й на процеси інвестування, про що 

свічнить зменшення величини капітальних інвестицій 192878 млн. грн., 189061 млн. грн. 
відповідно у 2009 та 2010 роках. Для порівняння катітальні інвестиції на початок системної 
кризи у 2008 році становили 272 074 млн. грн.Однак позитивну динаміку ми вже можемо 
спостерігати у 20011 році де величина капітальних інвестицій збільшилася до 259932 млн.грн. 
В цілому за наведені останні три роки спостерігається абсолютний приріст капітальних 
інвестицій на 67054 млн.грн., а середньорічний темп прпиросту за цей період становив 16,1%. 
Таку динаміку можна вважати позитивною. Звернемо увагу на темпи росту капітальних інвестицій . 
Як бачимо темпи росту капітальних інвестицій поступово збільшувались в докризовий період. Однак 
системна криза 2008–2009 років суттєво вплинула на динаміку капітальних інвестицій і вже у 
2008 році темп росту склав 122,2 % в порівнянні із 149,5 % у 2007 році. У 2009 році спостерігається 
суттеве зменшення темпу росту капітальних інвестицій який склав 70,9 %. Аналогічна тенденція спаду 
інвестиційної активності спостерігалась і у 2010 році, хоча темп росту склав 98,0 %. І тільки у 
2011 році спостерігається позитивна динаміка, де темп росту становив 137,5 %, хоча і не вдалося 
вийти на рівень до кризового періоду. Заслуговує на увагу тенденція такого показника як 
абсолютне значення 1 % приросту капітальних інвестицій. Якщо у 2006 та 2007 році, тобто у до 
кризовий період цей показник становив, відповідно, 1111,7 млн. грн. та 1489,7 млн. грн., то у 
період системної кризи 2008–2009 років цей показник був на рівні 2226,8 млн. грн. та 
2720,7 млн. грн. В посткризовий період абсолютне значення 1 % приросту капітальних інвестицій 
становило 1928,8 млн. грн. та 1890,6 млн. грн. 

Для того, щоб інвестори вкладали капітал в український бізнес, їм потрібна стабільна 
ситуація в Україні – як політична, так і економічна. З цією метою 6 квітня 2011 року було 
прийнято Інвестиційну реформу України. Основною метою цієї реформи було активне 
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави; формування позитивного 
інвестиційного іміджу України в світі; позиціонування України як фінансового, політичного та 
бізнес-центру Східної Європи. В організаційному плані на рівні держави виникає необхідність 
існування структури, яка узгоджує діяльність у сфері інвестицій. Указом Президента України 
[2] створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 
шляхом реорганізації Державного агентства України з управління національними проектами та 
Державного агентства України з інвестицій та розвитку. З метою виконання поставлених перед 
Держінвестпроектом завдань на рівні регіонів він утворює та координує роботу регіональних 
центрів з інвестицій та розвитку. Такі центри утворюються з метою розбудови регіональної 
інвестиційної інфраструктури, активізації інвестиційної діяльності в регіоні та сприяння 
розвитку економіки регіону. 

Основними завданнями таких Центрів є: 
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1) участь в реалізації складових національних інвестиційних проектів на території регіону; 
2) забезпечення підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного 

вікна»; 
3) ресурсне забезпечення інвестиційного розвитку регіону; 
4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо формування інвестиційної 

привабливості території (маркетинг територій); 
5) моніторинг за дотриманням вимог інвестиційного законодавства з питань підготовки і 

реалізації національних та інвестиційних проектів, які впроваджуються за державної 
підтримки. 

Таким чином Держінвестпроект та Регіональні центри з інвестицій та розвитку 
призначені для підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб'єктам 
інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних 
проектів, за принципом "єдиного вікна". Це стосується й інвестицій у логістичну сферу. 

На підставі наведеного можливо зробити наступні узагальнення. В умовах розвитку 
економічної активності дуже важливе значення слід приділяти процесам інвестування. При 
цьому слід зауважити, що процес інвестування регламентується наперед визначеними умовами, 
які залишаючись сталими за своєю сутністю будуть приймати різні за вагомістю значення для 
окремих учасників інвестиційних процесів мають як правило різні не тільки цілі, а й функції. 

Досягнення максимально можливих результатів корпоративних цілей учасників 
інвестування обумовлює необхідність розвитку інвестиційних процесів на засадах 
інвестиційної логістики. Тому досить важливими завданнями постають подальший розвиток 
теоретичних і прикладних положень інвестування і визначення закономірностей інвестиційної 
логістики. 
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Відповідно до синергетичного підходу, самоорганізовані системи підтримують 
впорядкованість і організованість за рахунок впливів зовнішнього середовища: щоб зберегти 
нерівноважний стан, вони повинні здійснювати постійний інформаційно-енергетичний обмін з 
довкіллям, а також отримувати ззовні потік негентропії, адекватний до обсягу внутрішньої 
ентропії [1, c. 52]. За наявності реальної відкритості системи, когерентна робота її компонентів 
забезпечує мінімальний ефект внутрішньої ентропії, а відтак і максимальну нерівноважність. 
Система самостійно обирає аттрактор, котрий виражає власну тенденцію природного розвитку. 
Водночас в системі завжди зберігається область параметрів – так звані резонансні зони, які 
навіть за незначних зовнішніх впливів суттєво прискорюють слідування системи вектором 
власного розвитку [2, c. 43]. Тому «управління реагуванням соціуму на зміну зовнішніх і 
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внутрішніх умов в ідеалі зводиться до пошуку «резонансних зон», де величина результату 
визначається на силою впливу, а узгодженістю з його внутрішніми властивостями» [3, c . 54].  

Універсальність теорії синергетики та, відповідно, концепції «резонансних зон», дає 
підстави застосувати її методичні підходи до управління розвитком торгівлею [4]. 
Акцентування управління торгівлею на «резонансних зонах» означає, що достатньо знайти 
невелику кількість особливо чутливих сфер впливу (в їх основу, на нашу думку, має бути 
покладена інформація про нагальні потреби торгівців) і застосувати до них механізми 
державного регулювання. Сприйнявши відповідні до внутрішньої організації стимулювальні 
впливи (це може бути податкова, кадрова, інноваційна політика тощо), торгівля самостійно 
побудує необхідну структуру. При цьому варто мати на увазі, що умовою ефективного впливу є 
не його сила, а правильна топологія («просторове розташування), тобто узгодженість з 
іманентними якостями і характеристиками системи, що є передумовою її розвитку в напрямку 
досягнення поставлених цілей. 

Еволюція інституту підприємництва в торгівлі має загалом характер спонтанної 
самоорганізації, в основу якої покладено реалізацію потреб, прагнень, інтересів і цінностей 
суб’єктів. Інституційні відносини та особливості господарювання, таким чином, визначаються 
появою та інституціоналізацією господарських вимог торгівців, що проявляються як домінуючі 
в певний конкретно-історичний період. Управління розвитком торгівлі можливе лише з 
врахуванням цієї обставини і повинне базуватися на актуалізованих потребах і інтересах 
суб’єктів, тобто бути інтересоцентричним.  

Отже, управління розвитком торгівлі доцільно здійснювати спираючись на реальні 
потреби підприємців. За інформацією Фонду «Ефективне управління», яке регулярно 
проводить опитування підприємців, найпроблемнішими факторами для ведення торгового 
бізнесу є такі (в дужках зазначено відсоток відповідей підприємців) [5]: 

1) нестабільність державної політики (16,4%); 

2) податкова політика (15,9%); 

3) корупція (12,6%); 

4) податкові ставки (11,7%); 

5) неефективність держапарату (в тому числі дозвільної системи) (8,7%).; 

6) нестабільність місцевої та державної влади (6,6%); 

7) інфляція (7,4%); 

8) доступ до фінансування (4%); 

9) низька кваліфікація робочої сили (3,5%); 

10) нерозвинена інфраструктура (2,8%); 

11) доступ до земельних ресурсів (1,7%); 

12) обмежувальне трудове законодавство (2,3%); 

13) регіональна митна політика (2,8%); 

14) валютне регулювання (2,2%); 

15) злочинність і крадіжки (1,4%). 

Ідея полягає в тому, щоб зосередитися не на всіх позиціях, визначених підприємцями як 
проблемні, а тільки на найбільш важливих. Таким чином, з п’ятнадцяти пунктів доцільно 
обрати першу п’ятірку як найбільш вагомі фактори. Ці позиції потрібно кваліфікувати як 
агреговану основу для визначення «резонансних зон» торгівлі. Такими агрегованими зонами на 
сучасному етапі передусім є:  

 система адміністрування, в тому числі дозвільна підсистема; 
 система оподаткування; 
 захист прав власності; 
 механізми зворотного зв’язку між бізнесом і державою; 
 механізми контролю (нагляду) за дотриманням законодавства усіма суб’єктами 

відносин. 
На другому етапі потрібно більш детально вивчати кожну з агрегованих зон з метою 

визначення найбільш «чутливих» з позицій підприємництва точок. Для цього потрібно 
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проводити глибокі якісні соціологічні дослідження торгівельного бізнесу, з опитуваннями 
керівників, менеджерів середньої ланки та деяких працівників нижчого рівня.  

На сучасному етапі визначені нами «резонансні зони» торгівлі є дороговказом щодо 
напрямів наукового обґрунтування та розроблення прикладних коригувальних заходів у 
створенні сприятливого інституціонального середовища.  
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ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА 
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Г.Б. Свінарьова, к.е.н., доц. 

 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 
 
В сучасних умовах господарювання вітчизняних промислових підприємств потрібно 

своєчасно та безперервно реагувати на динамічні зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що потребує, в свою чергу, створення та використання сучасних інструментів в 
системі управління підприємства.  

В зв’язку з тим, що промислові підприємства мають великий розмір та застарілу 
централізовану систему управління, яка в сучасних умовах не може ефективно справлятися з 
зростанням потоків оперативної інформації для прийняття управлінських рішень, що створює 
певні перешкоди для подальшого їх розвитку, виникає потреба в переході до децентралізованої 
системи управління. 

Одним із сучасних механізмів впровадження децентралізованого управління на крупному 
промисловому підприємстві є формування системи обліку за центрами відповідальності. Такий 
підхід дає можливість менеджерам різних рівнів управління самостійно та оперативно 
приймати управлінські рішення в рамка їх компетенції.  

Останнім часом, дослідження організаційних засад формування системи обліку за 
центрами відповідальності викликає науковий інтерес вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Питання організації обліку за центрами відповідальності знайшли відображення в роботах Р.А. 
Алборова, С.Ф. Голова, В.С. Леня, Л.В. Нападовської, А.Д. Шеремета, Г.О. Бутинеця, Ч. 
Хорнгрена, К. Друри та ін.  

Для впровадження системи обліку за центрами відповідальності на промисловому 
підприємстві, вперш за все, необхідно розробити фінансову структуру підприємства, в рамках 
якої відбувається виділення центрів відповідальності (рис. 1). Фінансова структура 
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розробляється на основі організаційної структури промислового підприємства з урахуванням 
загальної стратегії розвитку підприємства.  

 
Результатом розробки фінансової структури є її схема, яка наглядно демонструє набір та 

класифікацію центрів відповідальності підприємства. 
На другому етапі ми пропонуємо сформувати систему бюджетів для кожного центру 

відповідальності підприємства, тому що основою для прийняття управлінських рішень є 
бюджети витрат і доходів за центрами відповідальності. На цьому етапі необхідно визначити 
які бюджети потрібне розробити для обліку відповідальності усіх центрів підприємства. Також 
на даному етапі ми пропонуємо сформувати формати обраних бюджетів. У форматі бюджету 
необхідно зазначити обрані показники, вказати шаг бюджетування, визначити деталізацію 
складання бюджетів для кожного центру відповідальності. 

Етапи організації обліку за центрами відповідальності (ЦВ) 

1. Розробка фінансової структури промислового підприємства 

Організаційна структура 
підприємства 

Визначення центрів  
відповідальності (ЦВ) 

Класифікація ЦВ  
по типам 

Розробка схеми  
фінансової структури  

2. Розробка системи бюджетів для центрів відповідальності 

Визначення набору бюджетів для 
кожного ЦВ 

Розробка форматів бюджетів 
ЦВ 

3. Організація процесу складання бюджетів 

Визначення  
послідовності  

складання бюджетів 

 

Визначення термінів 
складання бюджетів  

Визначення схеми 
консолідації  

бюджетів 

4. Контроль виконання бюджетів центрів відповідальності 

Визначення  
показників і 
нормативів 

Розробка  
форматів  

звітності для  
кожного ЦВ  

Розрахунок  
та аналіз  

відхилень  

5. Облік відхилень 

Стимулювання 
за  

виконання 
бюджетів  
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На третьому етапі необхідно розробити організаційні заходи щодо процесу складання 
бюджетів, а саме: 

 визначити послідовність складання бюджетів кожного центру відповідальності; 
 визначити терміни складання бюджетів; 
 розробити схему консолідації бюджетів центрів відповідальності для складання 

головного бюджету усього підприємства; 
 розробити графік документообігу для об’єднання усіх процедур та регламентів 

бюджетування в єдину систему. 
Контроль виконання бюджетів здійснюється на четвертому етапі організації обліку за 

центрами відповідальності, який охоплює наступні етапи: 
 визначення показників і нормативів; 
 розробка звітності для кожного центру відповідальності про результати виконання 

бюджетів; 
 розрахунок та аналіз відхилень; 
 стимулювання за виконання бюджетів.  

Та на п’ятому етапі здійснюєтеся облік виявлених у ході аналізу відхилень. 
 
 
 

ОЗНАКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СФЕРИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Н.С. Ситник, к.е.н., доцент 
 

Львівська державна фінансова академія 
м. Львів, Україна 

 
Вирішення проблеми формування конкурентоспроможної сфери товарного обігу важливе 

з огляду на соціальну і економічну значимість споживчого ринку України. Здорова конкуренція 
та належна конкурентоспроможність галузі спонукає суб’єктів торговельного підприємництва 
до зростання ефективності діяльності, якісного задоволення потреб юридичних і фізичних осіб 
у товарах, зниження цін, підвищення якості і розширення асортименту товарів і послуг.  

Слід зазначити, що питання конкурентоспроможності розглядали у своїх працях 
А. Гайдуцький [1], Л. Ковальська [2, с.350-355], І. Крючкова [3, с.11], однак залишаються 
недостатньо розглянутими питання щодо систематизації підсистем конкурентоспроможної 
сфери внутрішньої торгівлі та пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування 
вітчизняної сфери товарного обігу. 

На даний час у нашій державі ще не достатньо приділяється увага проблемам організації 
і управління розвитком сфери товарного обігу. Функції планування та організації розвитку 
сфери товарного обігу належним чином не забезпечуються, відтак вона розвивається значною 
мірою еволюційно.  

Цілісне уявлення про ознаки конкурентоспроможності сфери внутрішньої торгівлі дає 
рис. 1. 
Деталізація і формалізація ознак, дозволяє встановити відповідні індикатори 
конкурентоспроможності внутрішньої торгівлі. Вони можуть бути виражені кількісно у 
конкретному вимірі або умовно в балах за методикою світового економічного форуму 
«Щорічник світової конкурентоспроможності» та Міжнародним інститутом менеджменту та 
розвитку. 

Однією з найважливіших в складі конкурентоспроможності сфери товарного обігу є 
підсистема її економічної ефективності. Відомо, що не може функціонувати та стало 
розвиватися економічна система будь-якого рівня за умови збитковості чи тривалого періоду 
неефективного використання ресурсного забезпечення, без належної віддачі вкладеного 
капіталу.  

Зокрема, недостатньо ефективною є на сьогодні діяльність мережі суб’єктів, що 
забезпечують продаж продукції сільського господарства та АПК, харчової і переробної, легкої 
промисловості, машинобудування. На вирішення саме цих проблем доцільно спрямувати 
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механізми державно-приватного партнерства. Такого роду співпраця держави та приватних 
структур може спрямовуватися на вирішення багатьох проблемних аспектів подальшого 
розвитку сфери товарного обігу в Україні. 

Підвищенню ефективності функціонування сфери товарного обігу сприятиме й 
реалізація комплексу заходів зі зміцнення маркетингової складової її конкурентоспроможності. 
У цьому напрямі доцільними є заходи влади, орієнтовані на посилення інтегрованості 
вітчизняних (бажано місцевих) підприємств – виробників продукції та торговельних 
підприємств, інших суб’єктів сфери товарного обігу.  

У зв’язку із монополізацією галузі (розвиток крупних мереж гіпер- та супермаркетів), 
управлінським органам торгівлі слід працювати над зміцненням торгово-технологічної 
підсистеми конкурентоспроможності сфери товарного обігу. Відповідно, цільовими 
орієнтирами такої діяльності передусім є удосконалення та підвищення ефективності торгово-
технологічних процесів підприємств торгівлі різних розмірів, видів, форматів та спеціалізації. 
Зрозуміло, що головною перешкодою таких позитивних намірів є брак інвестиційних ресурсів 
на модернізацію матеріально-технічної та торгово-технологічної бази.  

Окреме важливе місце у розвитку конкурентоспроможності вітчизняної сфери товарного 
обігу відводиться інтелектуально-кадровому та товарному забезпеченню. Підвищення 
ефективності господарювання та покращення якості торговельних послуг безпосередньо 
залежать від формування і ефективного використання інтелектуально-кадрового потенціалу 
економічних агентів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні ознаки конкурентоспроможної сфери внутрішньої торгівлі 
(розроблено автором) 
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В сучасних умовах глобалізації та зростання конкуренції на внутрішньому споживчому 
ринку, забезпечити розвиток вітчизняних суб’єктів сфери товарного обігу можливо лише 
шляхом посилення її інноваційної компоненти, активного впровадження передових технологій 
та маркетингу, реалізації інформаційних, технічних та технологічних інноваційних проектів 
розвитку.  

Таким чином, формування конкурентоспроможної сфери внутрішньої торгівлі можливо 
на базі якісно оновлених її підсистем в процесі модернізації при сприятливому зовнішньому 
середовищі і високої соціально-економічної ефективності функціонування. 

 
Література 

 
1. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства України. – Офіційний інтерент-

ресурс Кабінету Міністрів України. – режим доступу: http//me.gov.ua. 
2. Ковальська Л.Л. Значення конкурентних переваг регіону у забезпеченні його 

конкурентоспроможності / Ковальська Л. Л. // Вісник Львівської комерційної академії. – Вип. 20. 
– Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. – С. 350-355. – (Сер.екон.). 

3. Крючкова І.В. Концепція «Державної програми підвищення конкурентоспроможності  
4. національної економіки на 2007-2015 роки» / Крючкова І. В. – К.: ДУ «Институт 
5. економіки та прогнозування» НАН України, 2007. – С. 11. 

 
 
 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ 
 

Г.А. Смоквіна к.е.н., доц. 
Амурова Е. 

 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Украина 

 
За період своєї незалежності Україна пережила суттєві зміни соціальної політики, що 

покликані вирішити багато складних проблем, які сталися за останній період.  
Головна мета соціальної політики полягає в тому щобзняти всі обмеження на шляху до 

вільної економічної діяльності, дати можливість кожному працівнику, кожному трудовому 
колективу одержувати доходи відповідно до реального внеску в збільшення суспільного 
багатства і задоволення потреб суспільства та населення держави.  

Метоюстатті є аналіз основних напрямків здійснення та визначення існуючих проблем 
соціальної політики України. 

Для практичного вирішення назрілих соціальних проблем необхідно проводити активну 
соціальну політику держави, яка сприяє утвердженню економічної незалежності людини. А для 
цього необхідна повсякденна державна підтримка потенційно активних членів суспільства, 
створення належних (сприятливих) умов для праці та їхсоціально-економічної діяльності [6]. 

Слід видокремити функції соціальної політики, дояких відносяться:  
 вираження, захист, узгодження інтересів певних соціальних груп суспільства, а 

такожокремих його членів;  
 оптимальне розв’язання суспільних суперечностей;  
 широка інтеграція різних верств населення, гармонізація їхніх інтересів, створення 

умов длясуспільної злагоди;  
 соціальний захист населення;  
 управління соціальними процесами та інші. 
На характер і основні напрямки соціальної політики активний вплив справляє і зрілість 

суб’єктивного фактора — спроможність та готовність управлінських структур та інших 
суб’єктів політики забезпечити соціальну спрямованість економіки, достойні умови праці й 
побуту громадян та цивілізований характер соціальних відносин[3]. 
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Проблема ефективності соціальної політики в регіонах України є нині предметом 
багатьох досліджень. Це пов’язано з розумінням того, що цілісність і благополуччя держави 
залежать не тільки від характеру політико-адміністративних відносин між центром і регіонами, 
а й від якості життя населення в кожному суб’єкті держави.  

Важливістю соціальної політики є соціальний захист населення від впливу негативних 
наслідків ринкових відносин в економіці. Це передбачає: створення сприятливих умов для 
поліпшення житлових умов громадян; розвиток сфери послуг для населення, задоволення його 
попиту на якість товарів і послуг; розширення матеріальної бази зміцнення здоров'я населення, 
зростання його освіченості і культури. Також, важливе місце політики держави належить 
забезпеченню соціальної справедливості в суспільстві. Соціальна справедливість має 
конкретизуватися і доповнюватися системою соціальної роботи на місцях[2]. 

Влада України здійснює необхідні кроки вирішення проблем розвитку духовної сфери, 
освіти, науки та культури. Водночас стимулюватиметься розвиток недержавних закладів науки, 
культури, освіти, становлення страхової медицини, здійснення партнерства держави з 
приватними інституціями у вирішенні багатоаспектних питань соціальної політики[1]. 

Важливою складовою соціальної політики є молодіжна політика, політика підтримки 
сім’ї, материнства та дитинства. Уже відбувається активна підготовка проектів постанов та 
законів, щодо регулювання цієї сфери. Здійснюватимуться заходи з соціальної адаптації молоді 
до умов ринкової економіки, надання юнакам та дівчатам гарантованих можливостей для 
отримання освіти, професійної підготовки та працевлаштування. Буде запроваджено систему 
довгострокового кредитування підготовки кадрів, розвитку студентства та молодіжного 
підприємництва [4]. 

Зважаючи на те, що Україна в найближчі роки планує увійти до числа найбільш 
розвинених країн світу, владі необхідно обрати найбільш вдалі напрямки розвитку соціальної 
політики, яка зможе забезпечити підвищення стану збіднілих верств населення і водночас 
пригальмовувати збільшення частки заможних громадян, щоб вирівняти різницю між 
зростанням доходів тих та інших. 

Таким чином,відсоціальноїполітики залежитьвнутрішня політикадержави. 
Вонабезпосередньовідноситьсядо суспільства, людей, таїхнього життя.Основні принципи 
державної соціальної політики наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Принципи державної соціальної політики [5] 
Принципи державної соціальної політики 

Принципи Зміст 

1. Науковість  
Створення обґрунтованих соціальних нормативів , відрахувань із державного 
бюджету на фінансування соціальної сфери та ін . 

2. Запобігливість Недопущення масового зубожіння населення, соціальних аномалій тощо. 

3. Досягнення оптимальної 
рівноваги між цілями соціальної 
політики та ресурсним 
забезпеченням  

Облік обмежених ресурсів у країні та окремих регіонах і розробка 
оптимальних комбінацій усіх видів ресурсів і напрямів їх використання. 

4.Соціальнереагування на зміну у
мов життєдіяльності людей  

Проведення індексації доходів, створення нових форм соціальної допомоги, 
розробка цільових комплексних програм соціального розвитку тощо. 

5. Соціальна справедливість  Усі громадяни повинні мати основні соціальні гарантії. 

6. Фінансування соціальної сфери 
на змішаній державно- ринковій 
основі  

Забезпечення пріоритетності соціальної сфери при розподілі додаткових 
бюджетних доходів. 

7. Економічна ефективність 
соціальних програм 

Забезпечення відчутних результатів на конкретних етапах соціально- 
економічного розвитку суспільства з використанням раціональних обсягів 
видатків. 
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Продовження табл. 1 

8. Суспільна доцільність  
Обмеження контингенту тих , хто соціально захищається в суспільстві , тими, 
хто позбавлений можливості самозабезпечення. 

9. Самостійність органів місцевої 
влади  

Розширення кола соціальних проблем , вирішуваних органами місцевої 
влади, при пріоритетності державного підходу. 

10. Інформування населення про 
соціальну політику держави  

Висвітлення державними органами завдань збереження та розвитку 
соціального альянсу суспільства. 

11. Державна підтримка різних 
форм залучення окремих верств 
населення до ринкової структури 

Забезпечення державної підтримки всіх форм підприємництва , 
зокрема середнього і малого бізнесу. 

 
З огляду на зазначене вище, складовими завдання соціальної політики держави та 

соціально- економічного розвитку України повинно стати:  
 стимулювання соціально-економічної активності населення та адаптація його до 

ринку;  
 забезпечення стабілізації рівня життя населення; 
 забезпечення рівного доступу населення до соціальних благ;  
 розробка державної стратегії формування середнього класу, механізму дотримання 

пропорції співвідношення між рівнями доходів різних верств населення; 
 здійснення реформ у найважливіших напрямах соціальної політики: трудових 

відносин та оплати праці, рівня життя, зайнятості та соціального захисту населення, 
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку і туризму; 

 орієнтація соціальної політики на економічно активне населення 
 увага до підростаючого покоління та здоров'я нації. 
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В останні роки спостерігається значний попит на імітаційне моделювання, як потужний 
математичний інструмент аналізу, прогнозування і оптимізації економічних процесів та систем. 
Значні досягнення у цій галузі висвітлені у багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Водночас існують певні проблеми стосовно обрання методології побудови моделей, 
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планування та програмної реалізації імітаційних експериментів. Вдале вирішення наведених 
проблем визначає ступінь ефективності розроблених модельних додатків. 

Проблема вибору методології тісно пов’язана з вибором рівня абстракції та ступеня 
агрегації досліджуваних процесів. Згідно з цим можливою є одна з найбільш розвинутих 
сучасних методологій – дискретно-подійна, системно-динамічна, мультиагентна -- або їх 
гібрид.  

Системна динаміка оперує з процесами, безперервними у часі, тоді як дискретно-подійна 
ідеологія та мультиагентний підхід вивчають дискретні процеси. Системна динаміка замінює 
індивідуальні об’єкти їх агрегатами та передбачає найвищий рівень абстракції. Дискретно-
подійне моделювання працює на нижчому та середньому рівнях абстракції. Агентні моделі 
можуть використовуватися на будь-якому рівні та у будь-якому масштабі. 

Дискретно-подійне моделювання використовується найчастіше для рішення оперативно-
тактичних задач, які передбачають дезагрегацію досліджуваної системи на індивідуальні 
об’єкти, у деяких випадках – для рішення стратегічних задач, у яких потрібен значний рівень 
дезагрегації. Основою дискретно-подійного підходу є концепція замовлень (транзактів, 
entities), ресурсів та потокових діаграм (flowcharts), які визначають потоки замовлень і 
використання ресурсів. Найбільш розповсюджені програмні платформи підтримки підходу – 
GPSS/PC, GPSS/H, GPSS World, Object GPSS, Arena, SimProcess, Enterprise, Dynamics, Auto-
Mod. 

Системно-динамічна методологія призначена для рішення, як правило, стратегічних 
задач; визначення загальних тенденцій розвитку процесів. Вона передбачає високий рівень 
агрегації об’єктів. Системно-динамічний підхід використовується тоді, коли динаміка об’єкту 
моделювання визначається у вигляді еволюційних змін, без відтворення окремих елементарних 
подій. Моделі реальних об’єктів при цьому представлені у вигляді взаємодії потоків 
різноманітної природи. Моделі системної динаміки – це динамічні моделі зі зворотними 
зв’язками. Формування моделі за методом системної динаміки здійснюється за допомогою 
діаграм причинно-наслідкових зв’язків. Діаграми – розмічені графи, що визначають, в яких 
відношеннях знаходяться між собою змінні. Програмні платформи реалізації системно-
динамічної методології – DYNAMO, Stella, Vensim, PowerSim, Ithink, Rethink, ModelMaker та 
ін. 

Агентне (мультиагентне) моделювання (agent-based modeling) базується на визначенні 
досліджуваного об’єкту у вигляді окремих специфікованих активних підсистем (агентів). Така 
методологія реалізує погляд на систему як на сукупність активних об’єктів з завданням їх 
індивідуальної поведінки та взаємодії. Згідно з цим агентні моделі використовуються для 
дослідження децентралізованих систем, динаміка функціонування яких визначається не 
глобальними правилами та законами, а навпаки, ці глобальні правила та закони є результатом 
індивідуальної активності членів групи. Всі агентні моделі поєднує децентралізований 
характер їх організації і функціонування. Агентне моделювання називають ще моделюванням 
«знизу – наверх», тому що, перш за все, визначається поведінка на індивідуальному рівні, а 
глобальна поведінка виникає як результат діяльності багатьох (десятків, сотень, тисяч, 
мільйонів) агентів, кожен з яких слідує власним правилам, живе у загальному середовищі, 
взаємодіє з цим середовищем та з іншими агентами. 

Активному просуванню наведеного підходу в останній час сприяє той факт, що в галузі 
економіки не зовсім адекватні моделі сталих рівноважних режимів. Більш адекватними є 
моделі, які дозволяють виповнити аналіз формування правил та тенденцій глобальної 
поведінки як інтегральних характеристик поведінки багатьох активних гравців. 

В той же час агентні моделі є більш трудомісткими у побудові та калібруванні. Тому при 
виборі конкретного підходу треба враховувати, що додаткові ускладнення не виправдовуються, 
якщо систему можна описати більш простими засобами. Найбільш поширені програмні 
платформи реалізації мультиагентної методології – SWARM, RePast, AScape, AnyLogic. 

Водночас наявна велика кількість задач, розв’язання яких потребує використання 
гібридних методологій.  

Зростаючий попит на комплексне дослідження складних процесів, що протікають на 
реальних економічних об’єктах, з боку бізнесу та державних структур сприяють об’єднанню 
різних підходів. Це надає більш повну картину взаємодії окремих процесів різноманітної 
природи. З точки зору стратегічного розвитку економічних об’єктів та процесів достатнім є їх 
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вивчення у агрегованому вигляді, на рівні загальної динаміки. Однак важливою рисою 
складних соціально-економічних систем є наявність значного числа суб’єктів, які діють 
відносно відокремлено, але мають можливість впливати на систему та інших суб’єктів через 
прийняття конкретних рішень. Тому аналіз розвитку системи потребує як агрегованого, так і 
деталізованого дослідження.  

Аналіз наведених методологічних підходів доводить, що обрання інструментарію імітації 
залежить від специфіки об’єкту дослідження, а також від задач, які постають перед 
дослідником у конкретних ситуаціях. Узагальнюючи існуючі відомості, можна виділити 
основні сценарії використання імітаційних моделей в практиці роботи реальних об’єктів: 

 Моделі створюються для розробки оптимальної стратегії поведінки або для аналізу і 
вибору можливих варіантів стратегічних та тактичних рішень. 

 Моделі створюються для динамічної візуалізації, тобто демонстрації роботи об’єктів, 
що досліджуються. 

 Моделі використовуються як тренажери для відпрацювання конкретних 
управлінських рішень, особливо у критичних ситуаціях, які можуть виникнути в 
процесі роботи об’єкту.  

 Моделі повністю вбудовані у виробничі або управлінські процеси та мають 
автоматично запускатися при виконанні конкретних операцій. 

 Моделі оформлені у вигляді стандартних програм, які запускаються у ході прийняття 
оперативних рішень. 

Однак, у вітчизняній економіці на рівні серйозних прикладних проектів імітаційне 
моделювання використовується ще недостатньо. Певний інтерес викликає структура попиту по 
галузям його впровадження. Хоча конкретна статистика відділів консалтингу фірм-розробників 
у зведеному вигляді по українському ринку імітаційних додатків практично відсутня, наявна 
деяка інформація по російському ринку. Узагальнюючи ці дані, можна зробити висновок, що 
найбільш розповсюдженими сферами впровадження імітаційних моделей є логістика, окремі 
галузі виробництва (зокрема, металургія, харчова та легка промисловість), IT-системи та 
телекомунікації. В останні роки спостерігається певне зростання кількості прикладних додатків 
та поступове розширення сфер використання математичного апарату. Так, є приклади 
створення імітаційних моделей дослідження інфраструктури (шляхів, комунікацій), 
енергетичних об’єктів, динаміки населення на мезо- та макрорівнях тощо. 

Очевидно, що попит на імітаційне моделювання з боку держави та бізнес-структур буде 
поширюватися. Цьому сприяє, зокрема, тренажерний характер моделей, можливість 
дослідження поведінки економічних систем в динаміці із врахуванням впливу багатьох 
стохастичних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. За допомогою імітаційних 
експериментів реалізується набір реалістичних сценаріїв майбутнього розвитку об’єкту, що 
сприяє впровадженню обґрунтованих управлінських рішень. Використання різноманітних 
методологій імітаційного моделювання сприяє вирішенню задач практично необмеженої 
складності. 
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В современных условиях хозяйствования особую остроту для предприятий 
промышленности приобретает проблема повышения конкурентоспособности производимой 
продукции. Из-за некачественного менеджмента, несовершенства бизнесов-процессов, 
требований к качеству продукции этой отрасли экономики и других причин, большое 
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количество промышленных предприятий оказались не готовыми к адекватному активному 
поведению на рынке. 

На сегодняшний день промышленность рассматривается как наибольший комплекс, от 
деятельности которого зависит конкурентоспособность товаров и услуг, как на внутреннем, так 
и на международном рынках. По данным Государственной службы статистики Украины [1], 
комплекс насчитывает 48103 активных промышленных предприятий. Стоимость основных 
средств промышленности составляет 1101199 млн. грн, а количество работающих в ней 
составляет более чем 3 млн человек. 

В промышленности доминируют третий и четвертый технологические уклады. Их доля в 
промышленном производстве составляет 95 %. Основой этих укладов является 
металлургическая, химическая, легкая промышленность, топливно-энергетический комплекс, 
большинство отраслей машиностроения. Доля пятого и шестого технологических укладов не 
превышает 5 %. Основой этих укладов является электронная промышленность, 
вычислительная, волоконно-оптическая техника, программное обеспечение, 
телекоммуникации, роботостроение, информационные услуги, биотехнологии. 

Промышленные предприятия являются наиболее пострадавшими от финансово-
экономического кризиса. Из-за уменьшения внешнего спроса произошло снижение экспорта 
промышленной продукции, уменьшение объемов производства и увеличение количества 
готовой продукции на складах, снижение финансовых результатов, ухудшение финансового 
состояния. И хотя большое количество предприятий промышленности получают значительные 
прибыли, тем не менее рентабельность операционной деятельности за последние 5 лет не 
превышала 5 %. Более чем 40 % промышленных предприятий от их общего количества в 2012 
году были убыточными.  

Доля экспорта промышленной продукции в ВВП составляет около 40 %, однако его 
структура неудовлетворительная из-за преобладания сырьевой составляющей, которая 
превышает 60 %. Продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей в общем объеме 
составляет лишь 15 %. 

Следует также отметить наметившуюся негативную тенденцию снижения объемов 
производства. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом выпуск продукции в легкой 
промышленности сократился на 5,3 %, в перерабатывающей – на 3,7 %, в обработке древесины 
и производстве изделий из нее – на 1,8 %, в металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий – на 5,2 %, в машиностроении – на 6 %, в отрасли 
производства прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,8 %. По остальным 
отраслям хоть и наблюдался незначительный рост объемов выпуска продукции [1], общее 
снижение промышленного производства в 2012 году по сравнению с предыдущим годом 
составило 1,8 %. Ситуация в 2013 году также неутешительная: в январе-июле 2013 года по 
сравнению с соответствующим периодом 2012 года индекс промышленной продукции 
составил 94,7 %, в т.ч. химической продукции – 81,1 %, продукции машиностроения – 86,7 %, 
продукции перерабатывающей промышленности – 92,5 % и т.д. Увеличение объемов выпуска 
за 7 месяцев 2013 года наблюдалось только в изготовлении изделий из дерева, производстве 
бумаги, полиграфической деятельности – на 3,6 % и в производстве основных 
фармацевтических продуктов и препаратов – на 19,7 % [1]. 

Одной из основных причин такого положения дел в промышленности является 
отсутствии надлежащего уровня обеспечения конкурентоспособности производимой 
продукции.  

В условиях конкурентного рынка размер прибыли промышленного предприятия во 
многом зависит от наличия конкурентных преимуществ, привлекающих потребителей. 
Добиться конкурентного преимущества – это значит делать для потребителей продукты более 
привлекательными, чем у других фирм. 

В создавшихся условиях важно, чтобы конкурентная политика относительно 
производимой продукции принимала во внимание ее способность удовлетворять совокупные 
потребности покупателя лучше, чем продукты-конкуренты, т.е. функциональное назначение, 
надежность, долговечность, удобство использования, эстетичность внешнего вида, упаковку, 
обслуживание, гарантию, сопроводительные документы, инструкции и другие характеристики. 
Необходимо обеспечивать создание такой потребительской ценности, которая включала бы в 
себя всю совокупность свойств продукта, а также сопутствующих ему свойств.  
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Руководство промышленного предприятия, ориентируясь на создание 
конкурентоспособной продукции, может применять следующие стратегии: 

 добиться отличия продуктов предприятия в глазах покупателей от продуктов 
конкурентов; 

 выбрать из намеченных к производству продуктов один, являющийся наиболее 
привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на 
рынке; 

 найти новое применение выпускаемым продуктам; 
 своевременно изъять экономически неэффективный продукт из сбытовой программы 

предприятия: 
 найти выход на новые рынки, как со старыми, так и с новыми продуктами; 
 осуществлять модификацию выпускаемых продуктов в соответствии с новыми 

вкусами и потребностями покупателей; 
 регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания и систему 

стимулирования сбыта в целом; 
Широкое распространение конкуренции под воздействием международного разделения 

труда и научно-технического прогресса подталкивает промышленные предприятия к усилен-
ному поиску новых конкурентоспособных продуктов и новых рынков их сбыта. 

В международной практике считается целесообразным выпускать не одно изделие, а их 
достаточно широкий параметрический ряд, образующий ассортиментный набор. Чем обширнее 
параметрические ряды и ассортиментные наборы, тем выше вероятность того, что потребитель 
найдет для себя оптимальный вариант. Каждому потребителю с учетом конкретных условий 
необходимы определенные свойства покупаемых продуктов. Если продавец способен их 
обеспечить, покупка состоится, если нет, покупатель будет искать другого продавца. 

Ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности продукции играет ее оценка. 
Чтобы оценить конкурентоспособность производимых продуктов, необходимо решить 
широкий круг вопросов и, прежде всего, получить объективную информацию о тех рынках, где 
уже реализуется или предполагается сбывать продукт, о его конкурентах. Анализу рынков 
необходимо уделять основное внимание. Особенно это относится к оценке тех потребностей, 
которые предполагаемый продукт не удовлетворяет, к выявлению отрицательных и 
положительных свойств этого продукта, которые отмечают потребители. В заключение следует 
выяснить, соответствует ли в данный момент производимая продукция по техническому 
уровню и качеству требованиям конечных потребителей, и оценить ее конкурентоспособность 
в результате комплексного исследования рынка. 

Исходя из оценки существующей и перспективной конкурентоспособности продукта, 
принимается решение о дальнейшей производственно-сбытовой политике: 

 продолжать производство данного продукта и его сбыт; 
 провести модернизацию для превращения продукта в товар рыночной новизны; 
 снять продукт с производства и приступить к выпуску нового; 
 приступить к поиску нового рынка сбыта с учетом достаточности финансовых и 

материальных ресурсов, наличия товаропроводящей и сбытовой сети, возможностей 
обеспечения сервиса реализованного товара. 

Несомненно, должен изучаться вопрос со стороны промышленного предприятия о 
собственных возможностях обеспечения такого объема производства продукции, который 
позволил бы овладеть запланированными долями намеченного рынка в целях обеспечения 
рентабельности производства и сбыта. Здесь важен также анализ ресурсного обеспечения 
промышленного предприятия, т.е. возможностей приобрести необходимые материалы, 
комплектующие изделия, полуфабрикаты, привлечь требуемые финансовые ресурсы и 
необходимые с соответствующим уровнем квалификации кадры. 

Важным моментом в завоевании позиций на рынке относительно многочисленных 
конкурентов, и повышения уровня конкурентоспособности является своевременное обновление 
производимых продуктов, подготовка и организация производства новых видов продукции. В 
условиях промышленного производства создание и производство новых видов продукции 
имеют решающее значение для процветания предприятия.  
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Согласно статистическим данным после освоения новой продукции, темп роста ее 
реализации примерно вдвое выше, чем у конкурентов. Выпуск новой продукции, и расширение 
ее ассортимента, позволит снизить зависимость от одного вида, который может в любое время 
с учетом непредсказуемых изменений рынка привести к банкротству.  

Однако создание нового продукта является сложным процессом, требующим как 
конструкторско-технологических решений, так и модернизации производственной базы с 
целью создания такой товарной массы, которая полностью отвечает требованиям рынка. Из-
вестно, что примерно 80 % новых продуктов, выведенных на рынок, терпит коммерческий 
провал. Основными причинами являются недостаточное владение состоянием спроса, 
технические и эксплуатационные дефекты, неэффективная реклама, завышенная цена, 
непредвиденные ответные действия конкурентов, неверно выбранное время для выхода на 
рынок, нерешенные производственные проблемы, т.е. неверно спрогнозированная 
конкурентная политика. 

В основе концепции создания нового продукта сегодня должно быть, по нашему мнению, 
не столько соблюдение традиционных стремлений к достижению новых технических и 
технико-экономических параметров, сколько стремление создать продукт с рыночной 
новизной, с высоким уровнем конкурентоспособности относительно других аналогичных 
продуктов. 

Следовательно, основу предварительной оценки идей о создании нового продукта 
должны составлять: 

 тщательный анализ преимущества потребителя при переходе на покупку новой 
продукции;  

 анализ емкости рынка и трудностей проникновения на него;  
 анализ характера и остроты конкуренции по аналогичной продукции;  
 оценка возможностей выхода конкурентов на этот же рынок с аналогичной 

продукцией,  
Далее следует оценить экономическую эффективность выпуска нового изделия, 

составить калькуляцию себестоимости изготовления и сбыта и определить возможные 
поступления средств от продаж. Сопоставление расходов с доходами позволяет решить вопрос 
о целесообразности запуска нового производства.  

Затем разрабатывается детальный бизнес-план выпуска нового изделия, исследуются 
источники снабжения и разрабатывается комплекс мер по обеспечению реализации продукта 
от рекламы до технического обслуживания. 

При выработке рыночной стратегии очень важно научиться своевременно изымать 
экономически неэффективный продукт из производственной программы промышленного 
предприятия. 

Необходимо, изымать морально устаревшие на отдельных рынках товары. Ситуацию на 
рынке необходимо постоянно контролировать, только в этом случае возможно принятие 
правильного решения о производстве новых изделий и снятии устаревших. 

При выборе направлений повышения конкурентоспособности продукции нередко бывает 
очень своевременным решение не о запуске нового, не о снятии с производства морально ус-
таревшего, а о модификации производимого продукта. Решение о его модификации 
принимается в целях удовлетворения особых требований покупателей для получения большей 
прибыли. 

Бесспорным является и развитие такого направления повышения конкурентоспособности 
продукции, как сервисное обслуживание, т.е. своевременное оказание комплекса услуг, 
связанных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой промышленной 
продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к высокоэффективной эксплуатации. 
При умелой организации сервис может стать существенным фактором повышения 
конкурентоспособности, так как цены на запасные части, как правило, ниже, чем цены на 
комплектующие, используемые в производстве. 

В отдельных отраслях промышленности существует практика, в соответствии, с которой 
производитель гарантирует поставку запасных частей к продаваемым изделиям в течение 
определенного более или менее длительного периода, после снятия их с производства, что 
весьма привлекательно для пользователей. При этом очень важным является тот факт, что 
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работники службы сервиса, ежедневно соприкасающиеся с установленным оборудованием, 
служат источником наиболее ценных идей, касающихся повышения уровня 
конкурентоспособности имеющихся и новых изделий. 

В поиске направлений повышения конкурентоспособности продукции с каждым годом 
все возрастающее значение приобретает проблема выбора, и освоения новых рынков сбыта. В 
связи с этим на любом промышленном предприятии очень важны аналитико-поисковые усилия 
в этой области. Новые рынки сбыта решающим образом могут изменить конкурентос-
пособность продукции и рентабельность сбытовой деятельности. Внедряя продукт на новый 
рынок, можно продлить его жизненный цикл. Сезонные колебания в спросе могут 
способствовать успешной реализации одного и того же продукта на разных рынках. А увеличе-
ние объема продаж на новых рынках позволит снизить издержки производства на единицу 
продукции, прежде всего за счет использования дешевой рабочей силы, достаточно низких 
уровней налогов и таможенных пошлин и ряда других факторов на новых рынках сбыта. 
Поэтому важнейшим направлением повышения уровня конкурентоспособности продукта, 
прежде чем перейти к новому или его модификации, либо снятию с производства, попытаться 
выйти с ним на новые рынки сбыта и, прежде всего, международные.  

Подводя итоги, следует сказать, что в повышении конкурентоспособности 
промышленной продукции задействовано множество факторов, таких как приемлемые цены, 
высокое качество, эффективный менеджмент, продуманная реклама и т.д.  

Ключевыми же, на наш взгляд, направлениями повышения конкурентоспособности 
продукции промышленных предприятий является организация эффективной инновационной 
деятельности, в основе которой должна лежать работа по стратегическому маркетингу, 
НИОКР, организационно технологической подготовке производства, работа по производству и 
оформлению новинок, их внедрению и распространению в другие сферы деятельности, а также 
разработка высокотехнологичной продукции, создание которой невозможно без 
совершенствования научно-технического потенциала промышленного предприятия. 
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Найважливішим напрямом державної політики у галузі охорони здоров’я є зміцнення та 

збереження здоров’я людей. Оскільки високий стан здоров’я населення впливає на 
продуктивності країни.  

Отже доцільним є дослідження рівня потенціалу соціально-демографічного розвитку 
регіонів України та визначення факторів впливу на стан здоров’я населення.  

Для проведення рейтингу регіонів за рівнем потенціалу соціально-демографічного 
розвитку регіонів було відібрано шість вихідних інтегральних показників: медично-кадровий 

потенціал 1
~
Y , фінансовий потенціал 2

~
Y , медичні ресурси 3

~
Y , стан здоров’я 4

~
Y , демографічні 

очікування 5
~
Y  та екологічний стан 6

~
Y . Дані інтегральні показники є найбільш 

інформативними та характеризують різні аспекти функціонування галузі охорони здоров’я та 
фактори, що впливають на загальний рівень регіонального соціально-демографічного розвитку 
населення України.  
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У дослідженні використовувались статистичні показники функціонування галузі 
охорони здоров’я за 2011 рік Центру медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я 
України [1], а також дані Державної статистики України [2], [3], [4]. 

Для моделювання рейтингу регіонів України за рівнем потенціалу соціально-
демографічного розвитку побудований узагальнений показник, що базується на оцінках 
інтегральних критеріїв та відповідних вагових коефіцієнтах.  

Розрахунок узагальненого показника рівня потенціалу соціально-демографічного 
розвитку Z розраховувався за формулою: 

j

m

j=
jYwZ=
~

1
 ,      (1) 

де wj – ваговий коефіцієнт j-ї уніфікованої ознаки jY
~

, що враховується при розрахунку 

узагальненого показника, при цьому виконуються наступні умови: wj ≥ 0, 1∑
1


m

j=

jw . 

Таким чином, задача визначення узагальненого показника рівня потенціалу соціально-
демографічного розвитку Z зводиться до визначення відповідних вагових коефіцієнтів wj, які 
відображають внесок кожного локального критерію у формування спільного показника. 

Для визначення значень вагових коефіцієнтів wj було застосовано три метода: метод 
модифікованої головної компоненти, що є одним з методів факторного аналізу [5], метод 
співставлення дисперсії D(Yj) показника Yj в загальній дисперсії усіх вихідних інтегральних 
показників та метод експертних оцінок. 

Використовуючи метод модифікованої головної компоненти [5], в якості ваг wj 

використовуються квадрати j-ої компоненти власного вектору l
*
i відповідного найбільшому 

власному значенню λ
*
1 : 

 

*
1

2*


iI

j

l
w        (2) 

 
За другим методом, значення вагових коефіцієнтів також визначались як частка дисперсії 

)
~

( jYD  інтегрального уніфікованого показника jY
~

 у загальній дисперсії усіх вихідних 

інтегральних уніфікованих показників:  
 

∑
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~
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(
m
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jII
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YD
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       (3) 

 
Згідно методу експертних оцінок, вагові коефіцієнти визначались як частка кількості 

голосів експертів за той інтегральний показник, що на їх думку,найбільш точно визначає рівень 
потенціалу соціально-демографічного розвитку регіонів України:  

∑
1

)
~

(

)
~

(
m

j

j

jIII
j

Yq

Yq
w



 ,      (4) 

де q( jY
~

) – кількість голосів експертів за j-й інтегральний показник. 

Вибір методу, якому можна надати перевагу визначає особа, яка буде приймати рішення. 
На основі вказаних методик побудовано узагальнений показник рівня потенціалу 

соціально-демографічного розвитку регіонів України.  
Розрахунок вагових коефіцієнтів по трьом методам (табл. 1) проводився із застосуванням 

пакету SPSS та електронних таблиць MS Excel. 
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Таблиця 1 
Розрахунок вагових коефіцієнтів за першим, другим та третім методами 

 

Основні 

показники 

Вагові коефіцієнти 

I
jw  

II
jw  

III
jw  

У1 0,011 0,085 0,014 

У2 0,249 0,215 0,201 

У3 0,07 0,076 0,073 

У4 0,195 0,109 0,176 

У5 0,402 0,300 0,375 

У6 0,135 0,216 0,161 

Сума 1,00 1,00 1,00 

Примітка: Розраховано автором 
Рівняння моделі узагальненого показника рівня потенціалу соціально-демографічного 

розвитку регіонів України, що отримано за результатами проведених розрахунків методом 
модифікованої головної компоненти Z(I): 

 

Z(I) = 0,011 1
~
Y  + 0,249 2

~
Y  + 0,07 3

~
Y  + 0,195 4

~
Y  + 0,402 5

~
Y  + 0,135 6

~
Y . (5) 

 
За другим методом рівняння моделі узагальненого показника рівня потенціалу соціально-

демографічного розвитку регіонів України Z(II) за 2011 рік має наступний вигляд: 
 

Z(II) = 0,085 1
~
Y  + 0,215 2

~
Y  + 0,076 3

~
Y  + 0,109 4

~
Y  + 0,300 5

~
Y  + 0,216 6

~
Y .  (6) 

 
Рівняння моделі узагальненого показника рівня регіонального потенціалу соціально-

демографічного розвитку Z(III)за методом експертних оцінок: 
 

Z(III) = 0,014 1
~
Y  + 0,201 2

~
Y  + 0,073 3

~
Y  + 0,176 4

~
Y  + 0,375 5

~
Y  + 0,161 6

~
Y . (7) 

 
Слід зазначити, що значення розрахованих узагальнених показників рівня потенціалу 

регіонального соціально-демографічного розвитку за першою Z(I), другою Z(II) та третьою Z(III) 
методиками мають достатньо схожі результати, та відхилення не більш ніж на одне місце в 
рейтингу (табл. 2), отже можна казати, що всі використані методи достатньо добре 
узгоджуються між собою та кожен з них дає реальні результати.  

На базі значень узагальнених показників рівня потенціалу регіонального соціально-
демографічного розвитку Z(I), Z(II),Z(III) проведено рейтингування регіонів України, результати 
якого представлені у таблиці 2. 

До трійки лідерів, за найвищим рівнем потенціалу соціально-демографічного розвитку за 
трьома методами Z(I), Z(II),Z(III) увійшли Львівська, Тернопільська та Iвано-Франкiвська області, 
далі за першим Z(I) і третім методами Z(III) відповідно йдуть Чернівецька та Вінницька області. У 
групу регіонів-аутсайдерів, потрапили Чернiгiвська, Донецька, Миколаївська, Луганська, 
Херсонська,та Кіровоградська області. 
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Таблиця 2 
Рейтинг регіонів України за узагальненим показником показників рівня потенціалу соціально-

демографічного розвитку регіонів України Z(I), Z( II),Z(III) 

 
№ 

Область 
Z(I) Z(II) Z(III) 

місце місце місце 
1 Львівська 1 1 1 

2 Тернопільська 2 2 2 

3 Iвано-Франкiвська 3 3 3 

4 Чернівецька 4 5 4 

5 Вінницька 5 4 5 

6 Харківська 6 6 6 

7 А Р Крим 7 7 7 

8 Хмельницька 8 10 9 

9 Рівненська 9 8 8 

10 Полтавська 10 9 10 

11 Запорізька 11 11 11 

12 Волинська 12 12 12 

13 Черкаська 13 13 13 

14 Сумська 14 15 14 

15 Київська 15 14 15 

16 Дніпропетровська 16 18 18 

17 Одеська 17 16 17 

18 Закарпатська 18 17 16 

19 Житомирська 19 19 19 

20 Чернiгiвська 20 21 20 

21 Донецька 21 25 23 

22 Миколаївська 22 20 21 

23 Луганська 23 22 22 

24 Херсонська 24 23 24 

25 Кіровоградська 25 24 25 

 
Проведений аналіз рівня потенціалу соціально-демографічного розвитку регіонів України 

на базі побудованого узагальненого показника, показав, що найвищий потенціал соціально-
демографічного розвитку мають західні регіони. Це пояснюється тим, що показнику 

демографічних очікувань ( 5
~
Y ) відповідає найбільше значення вагового коефіцієнту (w5) за 

всіма методами, що використовувались при аналізі. Оскільки Львівська, Тернопільська, Iвано-
Франкiвська, Чернівецька та Вінницька області мають найвищі значення показника 
демографічних очікувань, на який безумовно впливає й високий екологічний стан зазначених 
регіонів, вони мають найвищий потенціал соціально-демографічного розвитку.  

Найнищий життєвий потенціал мають промислово розвинені регіони, в яких фінансовий 
потенціал є найвищим по країні, але найгірші показники стану здоров’я, що можна пояснити 
достатньо великим впливом екологічних забруднень. 

Отже, проведене моделювання рейтингу регіонів за рівнем потенціалу соціально-
демографічного розвитку, дало змогу виявити відмінності демографічного стану регіонів, а 
також інтегральних показників функціонування галузі охорони здоров’я, що, в свою чергу, 
вимагає ведення більш ефективного розподілу коштів на галузь охорони здоров’я, враховуючи 
особливості кожної області окремо та ведення більш раціональної політики з боку держави, 
використовуючи відповідні інструменти та механізми для покращення рівня розвитку галузі у 
регіонах. 
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Державний науково-дослідний інститут митної справи 

м. Хмельницький, України 
 

З 1 січня 2014 року суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, за власним бажанням можуть замовити в територіальних органах Міндоходів 
України проведення електронної перевірки. Таке право визначено Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та 
зборів» від 20.11.2012 № 5503-VI [5]. Новацією даного законодавчого акту є запровадження 
нового виду перевірок платників податків – електронної перевірки. У п. 75.1.2 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) дається визначення документальної невиїзної позапланової 
електронної перевірки – перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником 
податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ПКУ, до 
контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку [4]. При цьому перелік 
ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.  

Розподіл за ступенями ризику визначається рядом критеріїв, які відображені у чинному 
наказі Державної податкової служби України «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів 
господарювання» від 27.06.2012 № 553 [6]. Даними Методичними рекомендаціями визначено 
періодичність проведення документальних планових перевірок відповідно до поділу суб’єктів 
господарювання за трьома ступенями ризику: високим, середнім та незначним. 

Критерієм розподілу платників-фізичних осіб на групи та підгрупи є дані податкових 
декларацій (від здійснення підприємницької діяльності, інші види доходів платників податків-
фізичних осіб), Звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи та дані податкових 
декларацій з ПДВ за минулий рік. Розрізняють три групи платників податків-фізичних осіб 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Критерії класифікаційного відбору контролюючими органами платників податків 

– фізичних осіб 
 

При цьому критерії відбору для проведення перевірок контролюючими органами 
платників із незначним ступенем ризику відображені у табл. 1. 

Таблиця 1  
Критерії відбору суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику 
 

Суб’єкти 
господарюва

ння 
Критерії відбору 

Фізичні 
особи 

1) несвоєчасне нарахування та сплата ПДВ; 

2) займаються зовнішньоекономічною діяльністю. 

Юридичні 
особи 

1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 % суми витрат, що враховуються 
при визначенні об’єкта оподаткування; 

2) несвоєчасне нарахування та сплата ПДВ; 

3) збільшення суми податкового кредиту звітного податкового періоду порівняно з сумою 
податкового кредиту попереднього звітного податкового періоду на 10 млн. грн. або більше ніж у 
2 рази, та задекларована сума усього податкового кредиту становить 1 млн. грн. і більше; 

4) збільшення суми податкового кредиту першого звітного податкового періоду більше або на 
рівні 50 % суми статутного фонду для новоутвореного платника ПДВ; 

5) повторна реєстрація суб’єкта господарювання платником ПДВ у разі анулювання свідоцтва 
платника ПДВ за ініціативою контролюючого органу; 

Група 1 
Великі платники податків 

(загальний 
оподатковуваний (валовий) 
дохід або обсяги реалізації 
з ПДВ понад 500 тис. грн.) 

Група 2 
Середні платники податків 

(загальний 
оподатковуваний (валовий) 
дохід або обсяги реалізації 
з ПДВ від 50 до 500 тис. 

грн.) 

Група 3 
Малі платники податків 

(загальний 
оподатковуваний (валовий) 
дохід або обсяги реалізації 

з ПДВ до 50 тис. грн.) 

1) декларують нульові 
значення річного чистого 
доходу або зобов’язання з 

ПДВ; 

2) декларують позитивні суми 
річного чистого доходу або 

зобов’язання з ПДВ. 

1) декларують нульові 
значення чистого 

оподатковуваного доходу за 
рік; 

2) сума чистого 
оподатковуваного доходу за 
рік становить 50 тис. грн. і 

більше; 

3) сума чистого 
оподатковуваного доходу за 
рік становить менше 50 тис. 

грн.; 

4) платники єдиного податку, 
зареєстровані як платники 

ПДВ, не включені до групи 1. 

1) декларують нульові 
значення чистого 

оподатковуваного доходу за 
рік; 

2) сума чистого 
оподатковуваного доходу за 
рік становить 10 тис. грн. і 

більше; 

3) сума чистого 
оподатковуваного доходу за 
рік становить менше 10 тис. 

грн.; 

4) платники єдиного податку, 
зареєстровані як платники 

ПДВ, не включені до груп 1, 2. 

Критерії розподілу платників – фізичних осіб на групи та 
підгрупи 
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Продовження табл. 1 

 

для суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки у сфері готівкового обігу, такі 
критерії: 

1) перевищення (заданими суб’єкта господарювання) суми витрат за звітний період суми продажу 
на 10 %; 

2) значне відхилення сум виторгів господарського об’єкта порівняно з іншими господарськими 
об’єктами суб’єктів господарювання, які працюють на одній території, займаються однаковим 
видом діяльності і мають однакові умови отримання доходу; 

3) негативна динаміка виторгів, тенденція до спаду, значне зменшення суми продажу порівняно з 
попередніми періодами; 

4) перевищення суб’єктами господарювання граничного розміру річного обсягу розрахункових 
операцій з продажу товарів; 

5) подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій протягом останніх 
трьох звітних періодів із зазначенням відсутності виторгів за останній звітний період; 

6) проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного реєстратора розрахункових 
операцій, не пов’язаних з плановим технічним обслуговуванням. 

 
Підставою для проведення електронної перевірки є заява, яка має бути подана за 10 днів 

до передбачуваної дати початку її проведення. Форма та порядок подання заяви визначається 
наказом Міндоходів України «Про затвердження Порядку подання платником податків заяви 
про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття 
рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої 
перевірки» від 03.06.2013 № 143. Платник податків у заяві, крім загальних облікових даних, в 
обов’язковому порядку зазначає інформація про:  

1) податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці; 
2) систему оподаткування, що застосовується платником податків; 
3) перелік податків, які будуть перевірені територіальним органом Міндоходів України; 
4) ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій; 

5) ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують 
правомірність ведення бухгалтерського обліку; 

6) надання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів 
України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб документів, які відповідно до ПКУ пов’язані з обчисленням та сплатою 
податків і зборів, у визначеному форматі; 

7) спосіб надання документів для електронної перевірки (за допомогою каналу, яким 
передається електронна звітність, або електронного носія інформації). 

Заяву можна подати територіальному органу Міндоходів України одним із визначених 
способів: листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного; безпосередньо до 
територіального органу Міндоходів України; в електронному вигляді. Заява вважається 
отриманою після отримання підписаного підтвердження від територіального органу 
Міндоходів України. 

Після отримання заяви територіальний орган Міндоходів України на основі її аналізу та 
доданих до неї документів для проведення електронної перевірки, податкової інформації, 
приймає рішення про проведення або непроведення електронної перевірки. Підставами для 
непроведення електронної перевірки можуть бути: 

1) Заяву подано з порушенням встановленої форми, у тому числі не заповнено 
(неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою платника 
податків (за наявності); 

2) платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно 
до п. 77.2 ПКУ; 

3) облікові дані платника, отримані територіальними органами Міндоходів України у 
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встановленому законодавством порядку, не відповідають даним, зазначеним у Заяві; 
4) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, не відповідає базовому податковому 

(звітному) періоду з відповідного податку (збору); 
5) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною 

плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір 
перевірити); 

6) бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій;; 

7) ненадання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів 
України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб документів, які відповідно до ПКУ пов’язані з обчисленням та сплатою 
податків і зборів, у форматі, встановленому відповідно до п. 85.2 ПКУ; 

8) фактична діяльність платника податків підпадає під діяльність, передбачену 
пп. 291.5.1 ПКУ, при здійсненні якої платник податків не може бути платником єдиного 
податку; 

9) інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну 
перевірку електронним способом [7]. 

За результатами електронної перевірки територіальним органом Міндоходів України 
складається довідка у двох примірниках, яка згідно вимог ПКУ надсилається платнику податку 
для ознайомлення та підписання. У разі незгоди платника податків або його законних 
представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній 
за результатами електронної перевірки, вони зобов’язані підписати таку довідку та мають 
право подати свої заперечення, які є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним 
примірником довідки. 

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днів з 
дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ПКУ 
для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід’ємною 
частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його 
уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що 
він зазначає у поданих запереченнях. 

Фахівці Міндоходів впевнені, що проведення електронних перевірок дозволить не тільки 
підвищити якість і ефективність податкового аудиту, але й знизить адміністративне 
навантаження на платника податків. Тому перевагами електронної перевірки є: дистанційне 
обслуговування платників податків; мінімізація впливу людського фактора; підвищення якості 
проведення перевірки; зменшення терміну проведення перевірки; впевненість у правильності 
та повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій [1]. Крім того, 
Міндоходів України розроблено програмне забезпечення для автоматизованого проведення 
камеральних електронних перевірок, яке реалізує наступні функції: 

 арифметичний контроль показників податкової звітності; 
 автоматичне формування електронного повідомлення за виявленими помилками та 

надсилання його на електронну адресу платника податків для самостійного 
виправлення; 

 автоматизована перевірка правильності складання та узгодженості показників 
податкової звітності з ПДВ; 

 автоматизована перевірка доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 
підприємства відображених у податковій звітності з податку на прибуток; 

 виявлення та попередження можливих порушень податкового законодавства з податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та інших податків і зборів; 

 автоматичне формування акта камеральної електронної перевірки. 
Не зважаючи на переваги проведення електронних перевірок, проблемними питаннями 

для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування 
залишаються:  

1) не кожен суб’єкт господарювання має технічні можливості для перепрограмування 
своїх баз даних щодо ведення обліку та складання звітності у формат необхідний для подачі 
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територіальному органу Міндоходів України; 
2) невпевненість щодо належності до підприємства із незначним ступенем ризику; 
3) неготовність суб’єктів господарювання за результатами електронної перевірки до 

сплати донарахованих податкових зобов’язань згідно уточнюючих розрахунків або проведення 
додаткових планових виїзних документальних перевірок. 
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Економічні і правові аспекти діяльності підприємства тісно пов'язані з його договірною 
діяльністю.Ведення договірної діяльності на підприємстві безпосередньо залежить від його 
фінансових стосунків з контрагентами. Дисциплина господарсько-договірних стосунків 
визначає міру надійності кожного з контрагентів. 

Нестабільність в процесах постачання продукції і відповідних послуг, як правило, 
приводить до збоїв у роботі підприємств і порушення їх виробничого ритму [1]. Це у свою 
чергу створює на підприємстві уразливість, що може призвести до втрати позицій на 
внутрішньому і на зовнішньому ринках. 

Здобуття прибутку за надання послуг або постачання товарно-матеріальних цінностей 
формує головну мету функціонування будь-якого підприємства. Тому невчасне виконання 
договірних стосунків призводить до порушення його функціональної діяльності [2]. Джерелом 
таких ситуацій можуть бути не лише внутрішні чинники (низька кваліфікація персоналу, 
недостатнє фінансування, знос устаткування, незадовільна сировинна база і так далі), але і 
головним чином неефективні взаємини з контрагентами. 
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Мінімізаціяризиків фінансової і економічної безпеки при веденні господарсько-
договірних стосунків з контрагентами на стадії роботи з ними є дуже важливим аспектом [3]. 
Це визначає необхідність в розробці і вживанні методики оцінки надійності роботи 
контрагентів, з врахуванням ведення штрафних балів, що допоможе в прийнятті управлінських 
рішень щодо своєчасного блокування взаємодії з контрагентами при фіксації порушень. 

Проте не завжди виявлення порушень визначає необхідність блокування договірних 
відносин. Іноді по контрагенту може бути виявлено багато порушень, але штрафи можуть 
виявитись не значними відносно до сум постачань або надання послуг. Таким чином виникає 
необхідність додаткового аналізу оцінки виконання господарсько-договірних 
відносин.тарозробкb механізму оцінки контрагента з врахуванням значущості сум постачань 
продукції та надання послуг відносно фіксованих штрафних балів порушень за певний період. 

Взаємодія з контрагентами в ході договірної діяльності підприємства передбачає як 
процеси оцінки потенціалу контрагента, так і оцінки його дій в ході виконання умов договору. 
Модель визначення оцінки категорії надійності ведення договірних відносин складається з 
розрахунку початкової оцінки (процедура предкваліфікації) та штрафних балів: 

 

      (1) 
 

де,  – початкова оцінка i-го контрагента, 

 – кількість штрафних балів порушень i-го контрагента. 
На рисунку 1 представлена схема процесу визначення оцінки контрагента з врахуванням 

штрафних балів та обробки додаткової інформації щодо сум постачань.  
Предквалфікація характеризується аналізом та обробкою вхідною документації з метою 

визначення початкової оцінки та категорії(надійний, задовільний, ненадійний, термінове 
блокування або чорна) контрагента. Іншими словами – це відправна точка укладення 
господарських договорів з контрагентом. 

В ході виконання господарських операцій з контрагентом відповідальними особами 
фіксуються порушення відносно якості та своєчасності виконання обов’язків контрагентом. 
Фіксація порушень ініціює процедуру перерахунку оцінки контрагента. 

Перерахунок оцінки контрагента після порушення не завжди змінює категорію 
контрагента. Деякі порушення впливають на оцінку лише кількісно. Але коли в ході 
перерахунку оцінки по контрагенту змінилась категорія по якій він перебував, то це є 
відправною точкою щодо прийняття управлінських рішень відносно необхідності подовження 
договірних відносин. 

Відповідальними особами проводиться аналіз всіх порушень контрагента за звітний 
період та формується запит до активів щодо отримання інформації по всім сумам постачань по 
цьому контрагенту. Отримання сум постачань дозволить визначити коефіцієнт зваженості 
штрафних балів, який впливатиме на подальший перерахунок оцінки штрафних балівта 
категоризації контрагента (формула 2). 

 
(2) 

 

(3) 

 –значення оцінки j-го порушення у i-го контрагента за визначений термін; 

 – ваговий коефіцієнт критичності j-го порушення у i-го контрагента за визначений 

термін; 

 – коефіцієнт зваженості штрафних балів визначених типівj-ихпорушеньщодо 

значимостіпостачань i-го контрагента (відношення сум порушень до сум постачань); 

 – функція, що визначає значення відносно типуj-го порушення: 

 «0» – якщо для j-го порушення сума постачанняне впливаєжодної ролі або сума 
постачань не визначена; 
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 «1» – якщо для j-го порушеннянеобхідно зважуваннязначення штрафних балів щодо 
суми постачання; 

 – сума (з ПДВ) j-го порушення у i-го контрагента за визначений термін; 

 – сума постачаньу i-го контрагента по k-му активу за визначений термін; 

 – кількістьпорушень у i-го контрагента за визначений термін; 

 – кількістьсумпостачань у i-го контрагента за визначений термін. 
 

 
 

Рис.1. Схема процесу визначення оцінки контрагента з врахуванням штрафних балів та 
обробки додаткової інформації щодо сум постачань 

 
Оскільки коефіцієнт зваженості впливає лише на ті типи порушень, що пов’язані з 

сумами постачань, то формулу 2 можна представити в наступному виді: 
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(4) 

де  – кілікістьпорушень у i-го контрагента, що потребують участі коефіцієнта 
зваженості штрафних балів щодо значимості постачань. 

До таких типів порушень можна віднести: 
1. Зрив термінів постачання, передоплата; 

2. Зрив термінів постачання, відстрочення платежів; 

3. Постачання контрафактної продукції; 

4. Постачання неякісної продукції; 

5. Контрагент знаходиться у стадії банкротства; 

6. Постачання неякісної продукції, що сприяло виникненню аварійної ситуації, або 

зупинці технологічного устаткування. 

Таким чином запропонований механізм додає елемент реабілітації контрагентів в 
комплексі корпоративно-договірних відносин, якщо за ним були зафіксовані порушення, але 
значення сум постачань має більший вплив, що забезпечує непопадання контрагента до 
«чорного» списку або блокування договірних відносин з ним. 

Запропонований метод перерахунку оцінки штрафних балів дозволить не тільки знизити 
ризики співпраці підприємства з неблагонадійними контрагентами, але й запобігатиме 
вилученню раптових управлінських рішень щодо блокування контрагентів по значимих 
постачанням, що сприятиме уникненню фінансових втрат. 
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Функціонування суб’єктів господарювання ринкової економіки вимагає постійної 

трансформації форм організації і механізмів управління, які б забезпечували їм переваги у 
конкурентній боротьбі. За офіційними даними Україна займає 47 місце в світі за індексом 
інноваційного середовища. При цьому внаслідок технологічного відставання вітчизняні 
металургійні підприємства не дотримують понад 24% річного прибутку, паливно-
енергетичного комплексу – 18%, транспорту – 12%, агропромислового комплексу – 11%. В 
умовах нових реалій світових процесів пріоритетним завданням розвитку економіки України є 
використання сучасних інструментальних засобів менеджменту в управлінні підприємствами.  

Інструментальні засоби управління якістю використовуються різними підприємствами в 
усіх країнах. На українському ринку такі засоби присутні відносно недавно, експерименти з 
використанням даних засобів на вітчизняних підприємствах стали проводиться в основному з 
початку 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється десятками, більшість з них приносять 
позитивний ефект підприємствам. Інтерес до таких інструментальних засобів управління не 



Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 165

зменшується. Однак у сучасних дослідженнях недостатньо інформації про аналіз використання 
цих засобів [1].  

У сучасних умовах господарювання результативність функціонування підприємств 
залежить від застосування сучасних інструментальних засобів менеджменту в управлінні 
підприємствами. Розглянемо основні соціально-економічні показники країн СНД у січні-жовтні 
2013 року (см. Таблиця 1) [2]. 

 
Таблиця 1 

Основні соціально-економічні показники країн СНД у січні-жовтні 2013 року (за даними 
публікації Статкомітету СНД 

“Соціально-економічний стан країн СНД у січні-жовтні 2013 року“) 

   

Валовий 
внутрішні
й продукт 

(у 
постійних 

цінах) 

Промислова 
продукція (у 

постійних 
цінах) 

Індекси цін 
виробників 

промислової 
продукції  

Індекси 
споживчих 

цін  

Оборот 
роздрібної 
торгівлі (у 
постійних 

цінах; за всіма 
каналами 
реалізації) 

Перевезення 
вантажів 

підприємства
ми 

транспорту 
(без трубо 
проводів) 

Азербайджан 105,7 101,5 94,4 100,9 109,7 104,3 

Білорусь 101,1 95,4 108,4 112,0 118,5 93,8 

Вірменія 102,6 107,8 104,8 103,5 100,5 102,1 

Казахстан 105,7 102,3 100,2 103,6 112,7 108,6 

Киргизстан 110,2 130,9 90,5 102,0 107,8 104,7 

Молдова  104,9 106,3 103,3 103,6 101,25 121,2 

Росія 101,3 100,0 104,2 105,3 103,8 97,8 

Таджикистан 107,4 103,5 104,7 103,1 117,9 101,9 

Туркменістан 110,0 … … 99,5 119,9 107,3 

Узбекистан 108,1 109,4 … … 114,7 104,4 

Україна 98,7 94,8 102,3 99,8 109,5 96,6 

СНД 102,0 99,9 103,6 104,1 105,3 102,1 

 
Соціально-економічні перетворення в Україні відбуваються під впливом внутрішніх 

суперечностей та загальносвітових кризових тенденцій внаслідок збільшення експортних 
операцій суб’єктів господарювання, поширення процесів інтеграції та глобалізації. Ситуація, в 
якій сьогодні доводиться здійснювати господарську діяльність вітчизняним промисловим 
підприємствам, є доволі нестабільною. Проаналізувавши дані соціально-економічних 
показників різних країн, ми бачимо, що практично в усіх показниках Україна займає останнє 
місце. З проведеного аналізу стану економіки України випливає висновок, що необхідно 
модернізувати системи управління якості підприємств для адаптивності економіки в умовах 
збільшеного рівня конкуренції і технологічної переваги країн, що вибрали інноваційний шлях 
розвитку. 

В даний час існує безліч інструментальних засобів управління якості підприємства. 
Розглянемо деякі з них:  

1. Інформаційні технології (відеотехнології, мультимедіатехнології, нейрокомп'ютерні 
технології, інтернет-технології тощо). 

2. Система збалансованих показників. 
3. Контролінг. 
Домінуючі тенденції розвитку інформаційних технологій орієнтовані на 

багатопрофільність і структурну складність управління підприємствами. Для ефективної і 
конкурентоспроможної діяльності потрібно інформаційно зв'язати й об'єднати всі підрозділи на 
якісно новому управлінському рівні. Зробити це дозволяють нові, сучасні інформаційні 
технології. 

Збалансована система показників - аналітичний інструмент, що дозволяє пов'язати 
стратегію підприємства з оперативним управлінням. BSC-система або Відомості збалансованих 
показників - це широка управлінська система, основне призначення якої - переклад 
стратегічних планів у форму показників поточної діяльності та взаємодія стратегічного рівня 
управління з більш низькими рівнями управління підприємством [3-5]. За останні п'ятнадцять 
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років збалансована система показників перетворилася на потужний інструмент для реалізації 
стратегій і безперервної оцінки їх ефективності. Компанії, які успішно впровадили систему, 
домоглися значного зростання фінансової ефективності і багато з них зайняли провідні місця 
на своїх ринках. 

Контролінг, як інструмент управління, надає зростання впливу на всі сторони 
господарської діяльності підприємства, що пред'являє якісно нові вимоги до його організації та 
функціонування. Даний процес активніше розширюється в міру розвитку та вдосконалення 
процесів виробництва, ускладнення системи управління підприємством, підвищення вимог до 
достовірності і точності надходить внутрішньої і зовнішньої інформації. 

Висновки. Управління якістю є пріоритетним напрямком менеджменту в умовах ринкової 
економіки, що відрізняється високою динамікою інновацій. Саме за допомогою сучасних 
інструментальних засобів управління якістю передові зарубіжні фірми домоглися лідируючих 
позицій на різних ринках. В даний час ефективне використання різних інструментальних 
засобів управління якістю стає вирішальним фактором успіху підприємств на ринку. Розвиток 
таких засобів, їх вдосконалення і поява принципово нових інструментів привело в наші дні до 
зміни підходів інформатизації виробництва. 

З проведених досліджень можна зробити висновок, що багато великих підприємств світу 
поліпшили своє економічне становище завдяки сучасним інструментальним засобам 
управління якістю. Недоліків у цих засобів практично немає. Головне - визначитися, який засіб 
буде дійсно ефективний в управлінні підприємством. Саме модернізація економіки, яка 
обґрунтована на використанні різних інструментальних засобів управління якістю, реалізації 
сучасних систем управління та ефективне залучення в господарський оборот інноваційних 
розробок, дозволить забезпечити зростання економіки України. 
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Характеристика нових явищ, які спостерігаються в економіці, потребує корегування 
традиційних підходів і формування нових методологічних засад екологоорієнтованого 
«зеленого» розвитку. 

Перед економікою України стоїть завдання її глибокої реструктуризації та оновлення, 
створення умов для прискореного технологічного переозброєння виробництва, забезпечення 
конкурентоспроможної продукції з одночасним зменшенням рівня впливу на довкілля. При 
цьому, в умовах глобалізації екологічних проблем, економічна політика може бути ефективною 
тільки за умови інтеграції питань збереження довкілля з процесами оптимізації прийняття 
рішень у різних секторах (галузях) економіки.  
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Зараз Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання природних благ, 
а в структурі її виробництва переважають сировинні та природомістки галузі. Всупереч 
світових тенденцій, за останні двадцять років енергоємність одиниці ВВП України збільшилась 
майже вдвічі.  

У рішеннях багатьох зустрічей високого рівня світова спільнота висловлює необхідність 
переходу до «зеленого» й більш чистого розвитку. Зокрема, у Декларації про екологічно чисте 
зростання, прийнятій ОЕСР у червні 2009 року та Конференції ООН зі сталого розвитку 
«Ріо+20», визначена рішучість ряду країн нарощувати ініціативи щодо подальшої реалізації 
стратегій «зеленого» розвитку і заохочення «зелених» інвестиції, а також стійкого регулювання 
використання природних ресурсів.  

Стратегія екологічно чистого виробництва (ЕЧВ) спрямована на заохочення новітніх 
моделей виробництва та споживання і є одним з механізмів переходу до сталого розвитку. Вона 
здатна формувати систему принципів та механізмів екологізації, тобто «озеленення» 
виробництва і комплексного вирішення екологічних та економічних проблем, паралельно 
враховуючи соціальні аспекти виробничої діяльності (екологічна освіта, безпека, кадрова 
політика, тощо) [1].  

З прийняттям Міжнародної Декларації Більш чистого виробництва (Комісія ООН зі 
сталого розвитку, 1999р.) продовж останніх десятиліть розвинуті країни світу впроваджують 
цю ідеологію в межах спільних проектів, реалізують низки програм та заходів щодо 
впровадження ЕЧВ і передачі нових технологій не тільки на вітчизняних підприємствах, але й 
у країнах з перехідною економікою, в тому числі у Росії, Україні, Молдові. Активну роботу із 
розповсюдження у регіонах практики екологічно чистих виробництв проводять різні 
організації та агентства ООН UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з Промислового розвитку) 
і UNEP (Програма Організації Об’єднаних Націй з охорони навколишнього середовища), які 
об’єднали зусилля для реалізації відповідних програм в Україні. Зокрема у 2012 році під егідою 
UNIDO відкрито Центр ресурсоефективного виробництва в Україні при Національному 
технічному університеті України «Київському політехнічному інституті» метою якого є 
підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоздатності та зменшення впливу на 
оточуюче середовище промисловості України. За період функціонування діяльністю Центру 
охоплено підприємства Вінницької, Запорізької та Київської областей, у перспективі 
розширення діяльності на Львівську, Луганську області та в Автономну Республіку Крим. 

Поширення застосування стратегії ЕЧВ в Україні зумовлено пріоритетами, визначеними 
у міжнародних документах та вітчизняних документах, таких як: Конвенція ООН з 
навколишнього середовища та розвитку (1992), «Декларації тисячоліття» ООН (2000) 
документами Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002), 
рекомендаціями Постанови Верховної ради України «Про рекомендації парламентських 
слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні» (2003) та 
зобов’язаннями України щодо виконання вимог Міжнародної Декларації більш чистого 
виробництва, а також «Національною концепцією впровадження та розвитку екологічно 
чистого виробництва в Україні» яку представлено у виді законопроекту до Кабінету Міністрів 
України (2005 р.).  

Інституційною та правовою базою розвитку ЕЧВ є діючі Закони України «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2012р.) та «Про пріоритетні напрями розвитку 
інноваційної діяльності в Україні» (2011р.), в яких державні стратегічні пріоритети 
безпосередньо пов’язані із широким застосуванням технологій більш чистого виробництва та 
охорони навколишнього природного середовища. В Законі України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих 
місць» (2012р.) основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013–2032 рр. 
базуються на стимулюванні залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, спрямовані 
передусім на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній 
екологічно чистій продукції, високоякісних послугах. 

Також необхідність впровадження ЕЧВ визначена у Основних засадах (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року, Концепції національної 
екологічної політики України на період до 2020 року, Національному плані дій з охорони 
навколишнього природного середовища України на період 2011 - 2015 рр. А в щорічних 
посланнях Президента України на 2012 та 2013 роки реалізація промислової політики та 
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підвищення якості економічного зростання безпосередньо пов’язується із модернізацією та 
впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Отже, ідея переходу до екологічно чистого виробництва набуває обертів та конкретних 
завдань. На порядку денному постають питання розробки організаційно-економічного 
механізму його впровадження та програми дій для вирішення конкретних завдань, стратегічних 
цілей з врахуванням наявних фінансових ресурсів та інституцій здатних втілювати новітні 
управлінські та виробничі технології, в тому числі на регіональному рівні. 

«Чисте виробництво» трактується UNEP як модель використання інтегрованої стратегії 
упередженню забруднення довкілля по відношенню до виробничих процесів, продукції та 
послуг, що також містить енергоспоживання та водоспоживання, з метою зниження викидів 
(скидів) шкідливих речовин, а також відходів, мінімізації ризиків здоров'ю людей та 
навколишньому природному середовищу. 

Стратегія ЕЧВ, передбачає впровадження змін на всіх виробничих процесах, тобто 
формує широке коло інновацій. Стратегія ЕЧВ за своїми характерними цільовими ознаками, 
може однаково успішно бути реалізована і як центральна – на рівні народного господарства та 
регіонів, так і на рівні організацій та підприємств. Регіональна стратегія ЕЧВ координується з 
загальною стратегією суб’єктів господарювання, рівнем їхньої екологічної інноваційності або 
готовності до екологізації виробничих процесів. Базовими в цьому стають дії спрямовані на 
підтримку та проведення власних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 
комерціалізацію екологічних інновацій, створення потужного науково-кваліфікаційного 
потенціалу, організаційно-управлінських новацій, створення маркетингових підрозділів, тощо, 
які є підґрунтям для створення регіональних центрів впровадження ЕЧВ [2]. 

Стратегія ЕЧВ відноситься до проблемо - орієнтованих, і спрямована переважно на 
обґрунтування і вибір найбільше ефективного з можливих варіантів вирішення екологічних 
проблем, та базуються на ідеї недопущення забруднення середовища тобто пріоритетом є 
реалізація превентивних заходів. 

Пріоритетами України та її регіонів в сфері розвитку екологічно чистого виробництва є: 
 забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку на основі раціонального 

використання, охорони та відновлення природно ресурсного потенціалу; 
 досягнення показників ресурсно- та енергоємності, які забезпечили б необхідний 

рівень конкурентоздатності, економічної та екологічної незалежності держави; 
 перехід на замінники традиційної сировини; 
 впровадження відновлювальних енергоресурсів і нових видів палива; 
 реалізація переходу до господарювання на основі принципу максимальної 

продуктивності ресурсів [3]. 
Все це актуально для Одеського регіону, як розвиненого індустріального центру, 

промисловість якого відіграє значну роль в структурі економіки держави, при цьому має 
досить складну екологічну ситуацію. 

Реалізація стратегії ЕЧВ на регіональному рівні має відбуватись з застосуванням 
програмно-цільового підходу шляхом розробки відповідних програм ЕЧВ. Програми ЕЧВ 
формуються з передбаченням комплексу інновацій спрямованих на: 

 оптимізацію виробництва з метою зменшення обсягів споживання сировини, 
матеріалів та енергоносіїв, рециркуляції та повнішого використання матеріалів – 
ресурсо- та енергозбереження; 

 визначення екологічних аспектів протягом життєвого циклу продукції, з урахуванням 
всіх параметрів, що входять до системи виробництва; 

 покращення екологічних параметрів, які інтегруються в базових показниках 
продукції, технології та послуг; 

 зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру; 
 зменшення обсягів утворення відходів, їх переробки та використання за рахунок 

використання високих технологій та біотехнологій; 
 використання відходів одних виробництва у якості сировини для інших; 
 зростання іміджевих переваг у конкурентному середовищі і таке інше. 
На сучасному етапі впровадження у вітчизняну практику екологічно чистого 

виробництва відбувається різними шляхами та з використанням різних інструментів. Зараз 
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підприємства самі, під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів формують свою 
підприємницьку політику, враховують ресурсно-екологічне навантаження, розробляють 
першочергові завдання з урахуванням цього і самі інвестують інноваційні перетворення. 
Практика свідчить, що систематична реалізація продуманих та ефективних природоохоронних 
дій, зокрема ресурсозбереження, зниження екологічних підприємницьких ризиків є частиною 
бізнесових інтересів підприємства, яка здійснюється практично без участі держави. 

Тому є сенс забезпечити координуючу роль регіональних рівнів влади в процесі 
активізації і трансферу інноваційних екологічно чистих технологій крізь призму державної 
підтримки та стимулювання.  

Одним з наскрізних питань в вирішенні цієї проблеми постає розробка регіональної 
концепції та програми впровадження більш чистого виробництва в секторальному розрізі для 
Одеської області та створення Регіонального координаційного центра та науково-
технологічного полігону по формуванню «зеленої» індустрії на засадах більш чистого 
виробництва, енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій і методів управління, 
зокрема в рамках Програми ЄС «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства».  
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Післякризове відновлення економіки України необхідно здійснювати за умов опанування 
моделі економічного розвитку, яка базується на розвитку підприємств реального сектору 
економіки. Інноваційна діяльність визнається невід’ємною складовою сучасної системи 
господарювання промислових підприємств для досягнення ними високого рівня 
конкурентоспроможності. Вирішальний вплив на економічний розвиток має не окреме наукове 
відкриття та його технологічне впровадження, а створення інноваційної системи, яка продукує 
появу та постійне відтворення потоку інновацій. Саме це забезпечує сталий інноваційний 
розвиток економіки країни. 

Теоретичні та прикладні аспекти дослідження особливостей формування інноваційної 
моделі розвитку економіки країни знайшли відображення у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних провідних науковців, як В. Геєць, В. Гриньова, А. Тріфілова, Р. Фатхутдінов, А. 
Яковлєв. Дослідженнями інноваційного розвитку промислових підприємств займалися А. 
Гречан, В. Захарченко, С. Ілляшенко, П. Перерва, С. Філиппова, О. Ястремська.  

Функціонування інноваційної системи як сегменту сучасного господарства потребує на 
практиці значного рівня фінансування. В умовах економіки трансформаційного типу саме 
фінансове забезпечення інноваційної діяльності окремих підприємств та застосування гнучких 
організаційних форм управління, що враховують особливості інноваційної діяльності, мають 
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ключове значення, оскільки становлять підґрунтя для реалізації моделі інноваційного розвитку 
промислового підприємства. Серед сучасних досліджень, які висвітлюють різні аспекти теорії 
та практики фінансового забезпечення інноваційної діяльності, слід відзначити праці Ю.М. 
Бажала, О.С. Гринькевича, О.Є Кузьміна, А.Я. Кузнецової, А. Пересади, Н.А. Хрущ та інших. 

Для реалізації моделі інноваційного розвитку промислових підприємств важливим є 
використання особливостей ризикового фінансування інноваційних проектів, які з одного боку, 
дозволяють урахувати рівень ризику окремого проекту, що прямо залежить від рівня новизни 
проектних рішень, а з другого - необхідність розбудови внутрішньої інфраструктури 
підприємства, що є умовою їх ефективної реалізації. Застосування гнучких організаційних 
структур управління промисловим підприємством дозволяє підвищити якість управління та 
рівень контролю за реалізацією інноваційних проектів.  

Формування фінансового забезпечення інноваційної діяльності є елементом стратегії 
інноваційного розвитку підприємства, але реалізація цього завдання потребує урахування 
вимоги деякого відокремлення цієї частки ресурсів від загальної системи фінансування 
промислового підприємства, впровадження особливих умов контролю за їх використанням. 
Враховуючи, що підприємства функціонують в ринкових умовах, що постійно змінюються, а 
інноваційна діяльність впливає на організаційно-економічні процеси на самому підприємстві та 
змінює їх, виникає необхідність постійного контролю та коригуючих управлінських рішень 
щодо стратегії фінансування підприємства, потребують змін й самі механізми фінансування, 
що призводить до їх трансформації та розвитку. 

Сьогодні вітчизняна промисловість відчуває недолік фінансових ресурсів для оновлення 
основних фондів, освоєння передових технологій та реалізації моделі інноваційного розвитку. 
Так загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність у промисловості України знизився у 2012 
р. у порівнянні з 2011 р. на 19,9% ( з 14333,9 млн. грн. до 11480,6 млн. грн.) та став нижче рівня 
2008 р.( 11994,2 млн. грн.) До того ж основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 
залишаються власні кошти підприємств, частка яких у 2012 р. склала 63,9% від загальної суми 
витрат [1]. Підвищений рівень ризику фінансування саме інноваційних проектів робить 
актуальним використання інструментів ризикового фінансування інвестиційної діяльності, але 
в умовах нестабільної економіки та нерозвиненості фондового ринку стримується 
використання характерних для розвинутих країн джерел венчурного фінансування. 

За таких умов важливим кроком для розвитку ризикового фінансування в Україні, на 
нашу думку, може стати застосування на вітчизняних промислових підприємствах механізмів 
корпоративного венчурного фінансування, зокрема створення на базі великих підприємств 
спеціалізованих відокремлених венчурних підрозділів для реалізації окремих інноваційних 
проектів.  

Створення таких підрозділів повинно супроводжуватися впровадженням у практичну 
діяльність розширеної оцінки впливу окремого проекту на результати господарської діяльності 
підприємства. Першим етапом такої оцінки повинна стати цілеспрямована система відбору 
інноваційних проектів до реалізації, яка ураховуватиме відповідність проекту стратегічним 
цілям підприємства, фінансову ефективність проекту для його учасників, комерційну 
ефективність проекту та вплив його на конкурентоспроможність підприємства. На другому 
етапі, на наш погляд, необхідно визначити доцільність виділення проекту у внутрішній венчур 
та структуру джерел його фінансування. Рішення цієї задачі робить необхідним урахування 
перспективності проекту (як технологічної, так й комерційної), рівня індивідуального ризику 
та розробку системи постійного контролю за результатами, які досягнуті на різних етапах 
проекту. 

Окремо потребують рішення задачі аналізу досягнутих у процесі виконання проекту 
техніко-технологічних рішень та розробка схеми фінансування проекту відповідно до 
виконання проектних термінів і досягнення запланованого рівня окремих технічних 
показників. Перше потребує не тільки оцінки рівня новизни технічних рішень, але й оцінки 
можливості їх реалізації на підприємстві з урахуванням наявного організаційно-технічного 
рівня виробництва, оцінку необхідних заходів з метою його підвищення, розрахунок потреби у 
додатковому фінансуванні на визначені цілі. 

Друге можна вирішити, на наш погляд, шляхом впровадження у практику внутрішнього 
фінансування умови одержання чергового траншу проекту відповідно до дотримання вимог 
поетапного бюджетного обмеження і досягнення основних показників проекту, відповідних 
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визначеним заздалегідь "критичним крапкам", а також загального обмеження термінів 
фінансування окремих проектів за умов перевищення їх бюджету. 

Особливе значення для впровадження дієвих економічних інструментів управління 
інноваційними проектами промислового підприємства має розробка єдиної наскрізної системи 
управління створенням, розробкою і комерціалізацією нової продукції, яка б дозволила 
підвищити якість управлінських рішень щодо оцінки реалізації як окремого проекту, так й 
досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства. Її підґрунтям є формування 
організаційно-економічної складової системи управління інноваційним розвитком 
підприємства. Такий підхід, з одного боку, дозволить підприємству ефективно координувати та 
контролювати здійснення інноваційних проектів, а з іншого – досягти стратегічних цілей 
інноваційного розвитку.  

Таким чином, розробка та впровадження на підприємстві ефективної системи 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності, що дозволяє обґрунтувати оптимальну 
структуру джерел фінансування інноваційних проектів, розробити механізми фінансування, з 
урахуванням всіх зовнішніх та внутрішніх чинників, які можуть визначати ступінь 
ризикованості проекту та впливати на вартість фінансових ресурсів, можливість їх залучення, 
підтримка її впровадження відповідними змінами організаційної структури підприємства, є 
важливим аспектом реалізації моделі інноваційного розвитку підприємства. 
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Світова практика показує, що автомобільна галузь розглядається як стратегічно важлива 

у контексті міжнародної співпраці, що підтримується значним інвестуванням матеріальними та 
нематеріальними ресурсами. Автомобільна галузь України попри нещодавні зміни 
законодавства щодо зміни митних ставок і імпортні автомобілі, все ж перебуває в не 
найкращих умовах. Це можна пояснити рівнем конкурентоспроможності автомобільної 
продукції вітчизняного виробництва. 

Розробку ефективної маркетингової стратегії для вітчизняних автомобілебудівних 
підприємств ускладнює багаторівнева структура ланцюга постачання автомобілів від 
виробника до кінцевого споживача. Кожна ланка посередників має вагомий вплив на 
конкурентоспроможність продукції відповідно до своїх дій у ціновій, комунікаційній чи 
розподільчій політиці. Багаторівневу структуру системи посередників у процесі реалізації 
автомобілів та новітні підходи у позиціонування продукції вітчизняних торгових марок. 

На рис. 1 зображено послідов6ний процес розробки багаторівневої маркетингової 
стратегії автомобілебудівного підприємства. 

На рисунку 1, зображено чотири етапи формування багаторівневої маркетингової 
стратегії автомобілебудівного підприємства, де в основі завершального етапу підприємства 
лежить трикутник багаторівневості функціональних інструментів маркетингу. Запропонований 
алгоритм забезпечить об’єктивну оцінку попередніх стратегій, що використовувались, та 
орієнтацію на цільовий показник конкурентоспроможності у процесі розробки нової більш 
ефективної маркетингової стратегії.  
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Рис. 1. Алгоритм розробки багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівних 
підприємств. Джерело: Власна розробка на основі [1;2;3;4;5] 

 
Скорочення К1-3, Т1-3, Ц1-3, Р1-3 позначають інструменти маркетингової 

комунікаційної, товарної, цінової політики та маркетингової політики розподілу відповідно 
першого (рівень виробника), другого (рівень національного посередника) чи третього (рівень 
регіонального посередника) рівнів, що детальніше описано в табл. 1. 

Першим етапом у процесі розробки ефективної маркетингової стратегії є об’єктивний 
аналіз використовуваних стратегічних інструментів. Даний етап включає визначення методів 
оцінки, системи показників її вимірювання, визначення недоліків та переваг відповідно до 
актуальних ринкових тенденцій. Використовувані підходи можуть бути проаналізовані як з 
кількісної, так і якісної точки зору, адже маркетингова ефективність вимірюється як 
показниками придатними для обчислювання, або математичної інтерпретації, так і 
невимірними показниками, які характеризують рівень лояльності споживачів, рівень 
популярності бренду тощо. 

Другим етапом багаторівневої маркетингової стратегії є встановлення її цілей. У 
дослідженні пропонується використовувати чотири категорії цілей. Всі вони за важливістю для 
підприємства є рівнозначними, але всі вони є залежними від однієї центральної корпоративної 
цілі згідно класичних підходів стратегічного маркетингу.  

Третій етап розробки багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівного 
підприємства забезпечує виявлення та аналіз потенційних перешкод у процесі її реалізації. 
Даний етап є прогнозним і доволі складним в реалізації, тут слід залучити максимальну 
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кількість експертів із різних галузей, адже перешкоди в реалізації стратегії можуть виникнути 
як в технологічному аспекті, так і управлінському. 

Останній етап передбачає розподіл інструментів між ланками посередників. 
Завершальний етап з рисунку 1 деталізовано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Функціональній поділ інструментів між учасниками ланцюга «виробник-

споживач» відповідно до складових комплексу маркетингу 
 

 Маркетингова 
комунікаційна 

політика 

Маркетингова 
товарна політика 

Маркетингова 
цінова політика  

Маркетингова 
політика 
розподілу 

Рівень 
виробника 

К1 -
Концептуальний 

задум 

Т1 - Концепція 
автомобільної ТМ 

Ц1 - Націнка 
виробника 

Р1 - Виробництво і 
розподіл 

автомобілів 
відповідно до 

замовлень і цілей 
п-ва 

Рівень 
національного 
посередника 

К2 - Іміджева 
реклама 

Т2 - Формування 
асортименту для 
національного 

ринку 

Ц2 - Націнка 
національного 
посередника 
(імпортера) 

Р2 - Замовлення 
продукції для 
національного 

ринку 

Рівень 
регіонального 
посередника 

К3 - Регіональна 
реклама 

Т3 - Наявність 
бажаної 

модифікації та 
можливість 

доукомплектації 

Ц3 - Націнка 
регіонального 
посередника 

(дилера) 

Р3 - Формування 
пропозиції з 

модельного ряду 
на які 

прогнозується 
попит 

 
Завершальний етап розробки багаторівневої маркетингової стратегії пояснює саме 

походження доцільності саме «багаторівневої» маркетингової стратегії. У даному контексті 
«багаторівневість» пояснює необхідність розробки відмінних один від одного стратегічних 
елементів для кожного з рівнів ланцюга «виробник-кінцевий споживач» відповідно до 
елементів комплексу маркетингу для максимальної ефективності у процесі забезпечення 
конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств. 

Завершальний етап запропонованого алгоритму базується на трирівневій структурі 
автомобільного ринку України. На вершині трикутника знаходиться саме підприємство-
виробник, на другому рівні (проміжному) знаходяться національні посередники, або імпортери, 
які є сполучною ланкою між виробником та регіональними дилерами, а основу і найширшу 
мережу складають регіональні посередники, що мають найбільший вплив на споживача, адже 
здійснюють безпосередню реалізацію автомобільної продукції кінцевим споживачам.  

Важливо зазначити, що інструментарій, який використовується на кожному з рівнів 
посередників відрізняється один від одного, так як, наприклад, у комунікаційній політиці: 
посередник національного рівня має забезпечувати іміджеве просування, регіональні 
посередники мають максимально ефективно забезпечити просування наявного в них 
модельного ряду в межах своїх регіональних посередників. 

Ринкові тенденції засвідчують високий рівень вимогливості кінцевого споживача до 
автомобільної продукції, що зумовлено широким асортиментом наявної на ринку 
автомобільної продукції. Вітчизняні підприємства даної галузі потребують нових підходів у 
своїй маркетинговій стратегічній діяльності, яка передбачала попередній глибокий аналіз 
маркетингового середовища, що дозволило б запропонувати на ринок нові продукти високого 
рівня конкурентоспроможності і відповідного рівня маркетингового забезпечення реалізації 
поставлених стратегічних цілей.  
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Вітчизняне автомобілебудування – має великий потенціал для збільшення експорту, для 

збільшення продажів в Україні, для вдосконалення технологій. Але на теперішній час воно 
переживає скрутні часи. Проаналізуємо ринок нових легкових автомобілів в Україні. Сьогодні 
на ринку легкових автомобілів представлено чотири національних виробника: ПрАТ «ЗАЗ», 
Корпорація «Богдан», ТОВ «КрАСЗ», ПАТ «Єврокар». 

У передкризовий 2008 рік потужність цих виробників дозволила виробити 402 тис. 
автомобілів. Приріст у виробництві легкових автомобілів у 2004 році складав 69%, а в 2007 
році — 42% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка виробництва легкових автомобілів в Україні у 2003-2013 рр., тис. од. 

[отримано за даними 1] 
 
Але, надалі, виробництво легкових автомобілів стрімко скоротилося. У 2009 році воно 

зменшилося у порівнянні з 2008-м на 84%. Фактором такого скорочення стала світова криза, 
яка спричинила кризу фінансову. Низька купівельна спроможність українців не сприяла 
розігріву ринку у відсутності кредитування. І досі автомобілебудівна галузь не оговталася від 
наслідків кризи. Виробництво легкових автомобілів стрімко зменшується. Рекордно низьким 
воно стало у 2013 році попри низки державних заходів щодо захисту вітчизняного виробника. 

Лідером серед виробників легкових автомобілів в Україні є ПАТ «Запорізький 
автомобільний завод» (ПАТ «ЗАЗ» Корпорації «Укравто») — крупновузлове (SKD) і 
дрібновузлове (MKD) складання легкових автомобілів. ПАТ «ЗАЗ» — єдине в Україні 
підприємство, яке має повний цикл виробництва легкових автомобілів, який включає 
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штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова і складання автомобіля. На 
підприємстві створено і постійно удосконалюється якісно нове сучасне високотехнологічне 
виробництво. Підприємство виготовляє легкові та вантажні автомобілі й автобуси [2]. 

Корпорація «Богдан» (ПАТ «Луцький автомобільний завод» (або ПАТ «ЛуАЗ»), ПрАТ 
«Черкаський автомобільний завод «Богдан» (ПрАТ «Богдан») — крупновузлове і 
дрібновузлове складання легкових автомобілів — об’єднує в собі потужності для виробництва 
автобусів і тролейбусів, легкових автомобілів, вантажної та комерційної техніки, а також має 
власну розгалужену торгівельно-сервісну мережу. Виробничі потужності корпорації «Богдан», 
в створення яких інвестовано понад 440 млн. доларів США, дозволяють виготовляти 120-150 
тис. легкових автомобілів, до 9 тис. автобусів та тролейбусів всіх класів, а також біля 15 тис. 
вантажних автомобілів та спеціалізованої техніки [3]. 

Завод «Єврокар» (ПрАТ «Єврокар») розташований у селі Соломонове Ужгородського 
району Закарпатської області. Це крупновузлове та дрібновузлове виробництво, при якому 
монтаж автомобілів здійснюється на конвеєрній лінії з використанням технологічного процесу, 
аналогічного головному заводу SkodaAuto [4]. 

ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» (або ТОВ «КрАСЗ») —
крупновузлове складання легкових автомобілів. Потужності ТОВ «ВО «КРАСЗ»: цех 
складання легкових автомобілів і цех складання комерційних автомобілів [5]. 

Зміна тенденцій на ринку вітчизняного автомобілебудування досить динамічна (Рис. 
2).Лідер ринку — ПАТ «ЗАЗ» стрімко зменшує обсяги виробництва. Якщо у 2010 році на 
заводі вироблялось більше 42 тис. авто, а у 2011 році більше, ніж 59 тис., то у 2013 році 
виробництво стрімко впало — до 19,5 тис. авто — тобто зменшилося майже втричі у 
порівнянні з 2011 роком (рис. 5.2). Частка «ЗАЗ» у загальному виробництві вітчизняних авто 
зменшилася з 56% у 2010 році до 42% у 2013 році (рис. 3). 
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Рис.2. Тенденції змін динаміки виробництва українських виробників, одиниць 

 
Корпорація «Богдан» також демонструє тенденцію до стрімкого зменшення обсягів 

виробництва й втрати частки ринку. Якщо у 2011 році з заводів корпорації вийшло понад 20 
тис. авто, то у 2013 році — лише 6246 автомобілів. Частка ринку серед виробників України у 
Корпорації «Богдан» зменшилася з 26% у 2010 році до 20 % у 2013 році. 

«КрАСЗ» та «Єврокар», навпаки, демонструють зростання випуску легкових автомобілів. 
Обидва виробники збільшили обсяги виробництва у 1,5 рази з 2010 по 2013 рр. «КрАСЗ» 
збільшив частку ринку з 8% у 2010 році до 20% у 2013 році. «Єврокар» також збільшив частку 
ринку — з 10% у 2010 році до 25% у 2013 році і є найбільш динамічно зростаючим серед інших 
виробників. 
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б) Структура виробництва у 2013 р. 

 
Рис. 3. Структура виробництва легкових автомобілів вітчизняними виробниками 
 
Вітчизняні виробники виробляють та збирають автомобілі різноманітних марок (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Моделі легкових автомобілів, які виробляли в Україні у 2013 році 

Підприємство 
Категорія 
складання 

Моделі 

ПАТ «ЗАЗ» SKD, MKD 

ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Сенс, ЗАЗ Vida, ЗАЗ ForzaЗАЗ 
LanosPick-up 
Припинено виробництво: DaewooLanos, DaewooSens, 
ВАЗ, Chevrolet, KIA, Chance, Славута 

Корпорація«Богдан» SKD, MKD 
LADA десятого сімейства, HyundaiTucson, Elantra XD 
та Accent, Богдан 2111 

ПрАТ «Єврокар» SKD, MKD Skoda (Octavia, Fabia, Superb, Roomster, Yeti) 
ТОВ «КрАСЗ» SKD Gelly, SsangYong (Rexton, Kyron, Action, Korando) 

 
Близько 40% вироблених в Україні авто експортується. За даними Держкомстату в 2011 

році експорт автомобілів складав 39,9 тис. одиниць, тобто 41% від вироблених у цей період 
(283,3 млн. дол. США), а в 2012 році — 27,2 тис. одиниць, що складає 39% від виробництва 
(214,1 млн. дол.. США) [6, С.53]. За даними «Укравтопрому» 95% легкових автомобілів з 
України експортується у Російську Федерацію, 2,5% в Азербайджан, 0,71% — в Сирію, 0,46% 
— в Казахстан, 0,37% — в Беларусь. В країни ЄС експортується 0,02% вітчизняних авто [6]. 

Імпортує Україна значно більше легкових автомобілів, ніж експортує. За даними 
Держкомстату у 2011 році імпортовано 189,9 тис. легкових автомобілів, на суму 2979,5 млн. 
дол., а у 2012 році — 205,0 тис. автомобілів на суму 3247,1 млн. дол. [6, С.53]. За даними 
«Укравтопрому» 21% легкових авто Україна імпортує з Японії, 16,6% — з Російської 
Федерації, 12,7 — з Німеччини, 6,9 — з Південної Кореї [7]. 

У 2011 році експорт складав 21% від імпорту, а в 2012 році — лише 12%. Українські 
споживачі віддають перевагу автомобілям іноземного виробництва. Разом з тим, ємність ринку 
України дозволяє значно збільшити виробництво вітчизняних автомобілів. За даними Асоціації 
автовиробників України «Укравтопром» у 2013 році було продано 213322 одиниці легкових 
авто (табл. 2) [7]. 

Таблиця 2 
Продажі легкових автомобілів в Україні 

Рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201
3 

Обсяг 
збуту, тис. 
од. 

 
193,
8 

 
233,
0 

 
273,
6 

 
378,
0 

 
514,
1 

 
610,
2 

 
175,
2 

 
169,
5 

 
207,
5 

 
237,
6 

 
213,
3 

 
Якщо співвіднести обсяги імпорту з продажем легкових автомобілів у 2011-2012 рр., то 

дістанемо висновку, що від 80 до 90% проданих авто у ці роки було імпортовано. Низьку 
конкурентоспроможність українських автомобілів на внутрішньому та зовнішньому ринках 
дослідники пов’язують з невідповідністю встановленим для автовиробників стандартам, з 
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низькими витратами на наукові дослідження, з недовірою до вітчизняного виробника, яка 
формувалася на протязі десятиліть. Шляхи виходу з ситуації лежать у державній підтримці 
вітчизняних виробників. 

Серед них Пирожкова Ю.В. виділяє такі [8]: 
— створення відкритої державної бази даних та здійснення моніторингу науково-

технічних розробок у сфері автомобілебудування для вдосконалення вітчизняного 
автомобілебудування; 

— з метою створення нових виробництв із впровадження енергозберігаючих технологій 
розробити механізм стимулювання наукових розробок у галузі фундаментальних та 
прикладних досліджень, а саме — затвердити процедуру отримання державних грантів для 
ведення науково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності з розробки автомобільної 
техніки та її компонентів. 

 
Література 
 

1. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://ukrautoprom.com.ua 

2. Офіційний сайт ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» [Електронний ресурс]. Режим 
доступу до сайту: http://www.zaz.ua 

3. Офіційний сайт корпорації «Богдан» [Електронний ресурс]. Режим доступу до сайту: 
http://www.bogdan.ua 

4. Офіційний сайт ПрАТ «ЄвроКар» [Електронний ресурс]. Режим доступу до сайту: 
http://www.eurocar.com.ua 

5. Офіційний сайт ТОВ "ВО «КрАСЗ» [Електронний ресурс]. Режим доступу до сайту: 
http://krasz.com.ua 

6. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2012 році. Статистичний збірник. Т.1 / 
Відповідальний за випуск А.О.Фризоренко. – Державна служба статистики. К.: ДП 
"Інформаційно-аналітичне агенство", 2013. – 139с. 

7. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://ukrautoprom.com.ua. 

8. Пирожкова Ю.В. Особливості правового регулювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств в Україні: сучасний правовий аналіз / Ю.В. Пирожкова // Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2009. – № 1. – С. 106 – 110. 

http://ukrautoprom.com.ua/
http://ukrautoprom.com.ua/

	А.А. Балан, к.е.н.
	О.С. Балан, к.т.н., доц.
	Одеський національний політехнічний університет
	м. Одеса, україна
	Приазовський державний технічний університет
	м.Маріуполь, Україна

	Фонд сприяння розвитку МП в інноваційній сфері, який пропонується, призначено для виконання таких основних завдань: 
	В Україні учасниками фонду (сторонами, що його фінансують) мають бути такі організації:
	1. Інформаційні технології (відеотехнології, мультимедіатехнології, нейрокомп'ютерні технології, інтернет-технології тощо).
	2. Система збалансованих показників.




