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Проноза П.В.

Распознавание патологических кризисных процессов в сельском хо

зяйстве Украины

Стаття присвячена застосуванню концепції ранньої діагностики пато
логічних кризових процесів для аналізу динаміки розвитку сільського господар
ства України в період 2003-2011 pp. Проведений аналіз базується на даних про 

динаміку експорту, імпорту, обсягів випуску, експортних та імпортних цін на 
сільськогосподарську продукцію, обсягів кредитів та інвестицій. Незважаючи 

па те, що єдиною галуззю, яка зберегла в 2008-2009 pp. темпи зростання обся
гу виробництва є сільське господарство, за весь аналізований період спостері
галося чотири кризових роки. Побудована сигнальна панель і структурно- 
логічна модель діагностики розвитку патологічних кризових процесів у  сільсь
кому господарстві України показали, що провідну роль відіграють дефіцит ін
вестиційного балансу, зниження технологічності експорту продукції порівняно 
з імпортом, зростання кредитного внутрішнього виробничого пузиря.

The article is devoted to the application o f  the concept o f  early diagnosis o f  

pathological crisis processes to analyze the dynamics o f  Ukrainian agriculture de
velopment in 2003-2011. The analysis is based on time series o f  export, import, pro
duction volume, export and import prices fo r  agricultural products, the volume o f  

loans and investments. Despite the fac t that the only branch that demonstrated the 
growth o f  output in 2008-2009 is agriculture, there were observed four years o f  crisis 
in agriculture during period under consideration. Built alarm panel and structural- 
logical model o f  pathological crisis processes diagnosis in agriculture o f  Ukraine 

showed that the leading role is played by the investment balance deficit, reducing 
technological level o f  exports compared to imports and growth o f  domestic produc
tion credit bubble.

Ключові слова: патологічні кризові процеси, сільське господарство, сиг
нальна панель, дисбаланс, диспропорція, структурно-логічна модель, діагнос
тика, індикатори кризи.
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Постановка проблемы. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 

2007 г., чуть позже затронул все сектора экономики Украины и особенно нега
тивно отразился на ее реальном секторе. Сельское хозяйство практически един
ственная из отраслей реального сектора экономики Украины, которая смогла 

сохранить положительный прирост производства в период кризис. Высокая до

ля сельского хозяйства в ВВП страны (7,8 % в 2012 г.) и ее социально- 
экономическое значение [1, 3] говорит о необходимости уделять внимание 
своевременному выявлению и предупреждению развития кризисных процессов 

в этой отрасли в связи с потенциальной угрозой всей экономике страны.
Анализ последних исследований и публикаций. В мировой теории и 

практике используются три основных подхода используемые к раннему распо

знаванию кризисных процессов в экономике:

- качественный анализ;
- использование регрессионных логит- и пробит-моделей;

- сигнальных подход.
Большинство подходов и методов ориентируются на предупреждение 

банковских, валютных и биржевых кризисов. Подробный анализ подходов к 

разработке систем раннего распознавания финансовой нестабильности пред
ставлен в [7, 8], банковских кризисов в [ 10, 12, 16], валютных кризисов [14].

Качественный анализ состоит в сопоставлении динамики фундаменталь
ных экономических показателей в период перед кризисом и в бескризисном со

стоянии. Для идентификации кризисных событий применяются два подхода: 

фиксация критических событий и превышение пороговых значений некоторы
ми индикаторами. Первый подход использовался В. Эйнхенгрин, А. Росе, Ч. 

Выплош [11] для идентификации валютного кризиса. Более универсальным 

представляется подход к идентификации кризиса на основании пороговых зна
чений. Этот подход применяется в большинстве работ, посвященных использо
ванию качественного анализа для определения показателей -  предвестников 

валютных и банковских кризисов [ 10, 12].
В ряде работ качественный анализ дополняется статистическими оценка

ми, призванными подтвердить выбор опережающих индикаторов [13]. Дж. 

Азис, Ф. Карамазза, Р. Салгадо [9] проводят сопоставление макроэкономиче
ских показателей в спокойные периоды и в течение «кризисного окна» на осно-
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вин и и сравнения средних значений и оценки существенности их различий с по

мощью критерия Стьюдента. Основным недостатком качественного анализа 

является значительная субъективность в интерпретации динамики индикаторов, 

которая лишь частично может быть исключена с помощью статистических кри
териев.

Эконометрический подход предполагает построение, как правило, мно

гофакторной регрессионной модели, оценивающей взаимосвязь экономических 
показателей с вероятностью кризиса в выбранной сфере. Чаще всего применя
ются ^ и -м о д е л и  и ргоЬи-модели бинарного или множественного выбора. В 

ргоЬП-моделях используются интегральная функция стандартного нормального 

распределения (Ф ф 'х)) [4]. Логистическая функция распределения оценивает 
вероятность кризиса в к^к-моделях [10]. Модель с цензурированными данны

ми (юЬк-модель) [5] предполагает, что зависимая переменная связана правилом 

цензурирования с латентной переменной, а для латентной переменной в свою 
очередь строится линейная регрессионная модель.

Из недостатков эконометрического моделирования для построения си

стем раннего предупреждения кризисов П. Трунин и М. Каменских [7] акценти
руют внимание на том, что главным препятствием для создания эффективной 

системы раннего распознавания на основе эконометрического подхода является 
необходимость достаточно большого количества наблюдавшихся кризисных 

эпизодов в одной стране и выполнение статистических предположений о рас
пределениях индикаторов, что затруднительно обеспечить, если в качестве ин

дикаторов используются синтетические показатели.

Сигнальный подход получил широкое распространение благодаря работе 
1998 г. Г. Каменски, С. Лизондо, С. Рейнхарт, посвященной анализу валютных 

кризисов в 25 странах с 1970 по 1995 г. [14]. Методология сигнального подхода 

подробно изложена авторами в [13]. В основе метода лежит предположение, 
что накануне кризиса экономика ведет себя аномальным образом. Идея сиг

нального подхода состоит в том, чтобы протестировать нулевую гипотезу о 

том, что экономика находится в нормальном состоянии, против альтернативной 
гипотезы о том, что в течение ближайших трех-шести месяцев возможно воз

никновение нестабильности. Как и при тестировании любой статистической 

гипотезы, необходимо выбрать границу (критическое значение), которая разде
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ляет распределение индикатора на две зоны. Если значение индикатора попада
ет в критическую зону, то есть выходит за пороговое значение, то считаем, что 

данный индикатор посылает сигнал. Если индикатор посылает большое коли
чество «хороших» сигналов (то есть отличается высокой работоспособностью), 
то можно ожидать, что вероятность наступления нестабильности при условии 

подачи сигнала будет больше, чем безусловная вероятность.
Среди недостатков сигнального подхода А. Гайтан, Ч. Джонсон [12] ука

зывают на недостаток информации, обусловленный использованием для пред
сказания макроэкономической информации, которая доступна с меньшей ча

стотой, чем необходимо; достаточно произвольный выбор переменных; подход 
не позволяет исследовать силу кризиса; невозможно использовать стандартные 

тесты статистической надежности и учесть региональные различия.
Таким образом, анализ разработок последних 15 лет показал, что для рас

познавания и прогнозирования наступления кризисов используются различные 
методы, но сфера их применения ограничена финансовым сектором экономики. 
Реальному сектору посвящено критически мало работ [6], касающихся кризиса 

в промышленности, а собственно сельское хозяйство вообще не рассматривает

ся.
Цель статьи -  оценить степень развития патологических кризисных про

цессов в сельском хозяйстве Украины и их проявления во время мирового кри

зиса 2007-2009 гг.
Основные результаты. В основе исследования лежит концепция зарожде

ния и развития патологических кризисных процессов в реальном секторе эко

номики страны, предусматривающая анализ фундаментальных угроз развития 
полномасштабного кризиса на основе оценки дисбалансов, диспропорций и ро

ста пузырей в отдельных отраслях реального сектора [2].
Исследование базируется на данных об объемах выпуска, экспорта, им

порта, ВВП, таблицах затраты-выпуск за 2003-2011 гг. [1]. Для определения 
кризисных периодов использовался индекс промышленного производства и ин

декс производства сельскохозяйственной продукции, как основные индикаторы 

для реального сектора экономики [15].
Анализ динамики темпов изменения объемов производства в ведущих 

отраслях реального сектора экономики Украины в 2003-2011 гг. показал, что
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иниОоныисс количество кризисных лет в Украине наблюдалось в производстве 
И|>плу|1 щи нефтепереработки - 6 лет; сельском хозяйстве -  4 года, производстве 

крону* юи питания и металлургическом производство -  по 3 года.
Иниболсс кризисным периодом для всех рассматриваемых видов эконо

мической деятельности были 2008-2009 гт. В это время наибольший спад про- 
итодегиа наблюдался в машиностроении -  55,3 %; металлургическом произ- 

модстве 64,3 %; химической и нефтехимической промышленности -  70,4 % и 
добыче неэпергетических полезных ископаемых -  74,6 %. Единственным видом 

жономичсской деятельности, который сохранил в 2008-2009 гг. темпы роста 

объема производства является сельское хозяйство -  115,0 % (рассчитано по
Д Ш 1И Ы М  11 I ) .

В целом за период 2008-2009 гг. в сельском хозяйстве наблюдался рост 
объемов производства -  на 115,0 % при незначительном спаде в 2009 г. -  

9К.2 % (рис. 1). При этом спад в 2009 г. по отрасли был наименьшим по сравне
нию с остальными ведущими видами экономической деятельности реального 
сектора экономики Украины.

Темп роста объема 
производства, % 

140 |

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 1. Динамика объема производства сельского хозяйства Украины в 
2003-2011 гг. [1]: УР -  устойчивый рост, НР -  неустойчивый рост, ПК -  пред

кризисное состояние, К -  кризисное состояние. То же на рис. 2, табл. 1.

Имеете с тем необходимо заметить, что сельское хозяйство -  это специ
фический вид экономической деятельности реального сектора экономики стра
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ны, развитие которого во многом зависит от погодных условий в том или ином 

году, что видно из рис. 2. За период, который предшествовал мировому финан

совому кризису 2008-2009 гг. в сельском хозяйстве Украины в 2003-2007 гг. 

наблюдался спад или неустойчивый рост производства.
Для исследования будем использовать структурно-логическую модель 

диагностики развития патологических процессов в ведущих отраслях реального 

сектора экономики страны, представленную в [2], основанную на расчете тор
гового (ДБ | ) и инвестиционного (ДБг) дисбалансов, формирующих их диспро

порций и темпов роста внешних и внутренних пузырей.
Как видно из рис. 3, в сельском хозяйстве Украины в 2003-2007 гг. 

наблюдалось устойчивое развитие торгового дисбаланса и предкризисное раз

витие инвестиционного дисбаланса. При этом к концу анализируемого периода 
снизился как профицит торгового дисбаланса так и дефицит инвестиционного 

баланса.

Темпы роста, % 
20

-5̂

Рис. 2. Динамика развития дисбалансов в сельском хозяйстве Украины в 2003- 

2011 гг.: 1 -  торговый дисбаланс; 2 -  инвестиционный дисбаланс (расчеты ав

торов)

Результаты расчетов на основании методический подхода [2] обобщены в 

сигиальной панели индикаторов раннего распознавания патологических про

цессов в сельском хозяйстве Украины в 2003-2011 гг. (табл. 1) и структурно- 

логической модели диагностики патологических кризисных явлений (рис. 3). 

Как видно из табл. 1, диспропорции соотношения внешнего и внутреннего 

спроса (ДШ ) и внешнего и внутреннего предложения (ДПг) в 2003-2007 гг. не 

выходили за пределы устойчивого развития (меньше 15 и 10 % соответственно) 

и к концу анализируемого периода несколько снизились.
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II а образование инвестиционного дисбаланса в сельском хозяйстве 

Укрпимм в 2003-2011 гг. оказала существенное влияние диспропорция в ин- 

шч гиционной достаточности (ДШ ) и долговой нагрузки (ДП 5 ) при незначи- 

И'щ.иом воздействии диспропорции в платежеспособности (ДПб).

К началу финансового кризиса 2008-2009 гг. ценовые внешние и внут

ренние пузыри в сельском хозяйстве Украины практически не надувались В 

то же время к этому периоду наблюдалась тенденция к надуванию кредитно

го внутреннего производственного пузыря, темп роста которого достиг 

631,7 % уровня 2003 г.

Выводы. Основными патологическими процессами, которые развива

лись в сельском хозяйстве Украины в 2003-2007 гг. были:

- дефицит инвестиционного дисбаланса (ДБг);

- снижение технологичности экспорта продукции по сравнению с им

портом (ДПз);

- рост кредитного внутреннего производственного пузыря (П4).

Экспортный пузырь в наибольшей степени определяется ростом креди

тов. Это можно объяснить необходимостью кредитования сельхозпроизво

дителей в период весенне-осенних полевых работ. Импортный пузырь про

воцируется ростом мировых цен, который отражается и в экспортном пузы

ре. Сам импортный пузырь провоцирует рост кредитного пузыря, поскольку 

при росте импортных цен необходимость в кредитах возрастает.

Дальнейшее развития раннего распознавания патологических кризис

ных процессов в сельском хозяйстве будет направлено на выявление индика- 

торов-предвестников кризиса. Наиболее перспективным в этом отношении, 

как показало исследование являются диспропорция платежеспособности и 

инвестиционный дисбаланс.
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УДК 368.8

Н иж ник О.В.

Страхування, як інструмент зниження фінансових ризиків промис
лового підприємства

У статті розкрито сутність поняття «страхування»,наведена її умов
на модель. Запропоновані етапи управління фінансовими ризиками, а також  
розглянуті проблеми, пов'язані з  унікальністю об'єктів страхування.

The article deals with the essence o f  the concept o f  "insurance", given its 

conventional model. The stages o f  financial risk management, as well as the prob
lems associated with unique objects o f  insurance.

К лю чові слова: фінансовий ризик, страхування, нейтралізація ризиків.

Вступ. В умовах економічної ситуації, що швидко змінюється, суб’єкти 

підприємницької діяльності повинні мати змогу застосувати такий високоефек
тивний інструмент хеджування фінансових ризиків, як їхнє страхування, що й 

зумовлює високу актуальність статті.
На сьогодні існує необхідність удосконалення теоретичного забезпечен

ня страхування фінансових ризиків, оскільки немає узгодженого підходу до 

змісту поняття фінансового ризику, класифікації форм фінансового ризику, їх

нього аналізу з позиції страхування, а отже, не існує підгрунтя, яке б забезпечи
ло відповідність нормативно-правового регулювання страхування фінансових 
ризиків їхньому змісту. Недостатньо розвинута оцінка фінансових ризиків, що 
помітно позначається на величині страхових тарифів.Також потребує уваги не

обхідність розширення переліку видів страхування фінансових ризиків із адап

тацією їхніх форм до потреб окремих видів економічної діяльності.
Постановка завдання. Страхування фінансових ризиків є одним із 

найбільш складних та проблемних видів страхування. Отже, напрямок страхо
вої діяльності, пов’язаний із мінімізацією фінансових ризиків. Тому це питання 
є актуальним на сьогоднішній день.Дослідженню теорії фінансових ризиків, 

присвятили свої праці такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як:

I.A. Бланк, М.С. Клапків, H.H. Внукова, Д. Фарни, JI. Хорін, Т. Вейган, Ж. Пе-

16

pup, К.С. Воблий, С.С. Осадець, A.A. Гвозденко, В.В. Глущенко, Я.П.ІІІумелда 

їм ряд інших.
Метою даної статті є науково-теоретичне обгрунтування та розробка ме- 

і одичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення страхового 

шчисту підприємств машинобудівної галузі від фінансових ризиків.

Результат. Підприємницька діяльність неминуче пов'язана з небезпека

ми, які загрожують різним майновим інтересам учасника економічної діяльнос
ті. Іншими словами можна сказати, що це пов'язано з різного роду ризиками. 

Під ризиками розуміється можливі несприятливі події, які можуть відбутися і в 
результаті яких можуть виникнути збитки, і майновий збиток.

Метою управління фінансовим ризиком є зниження втрат, пов'язаних з 
даним ризиком до мінімуму. Загальновідомі чотири методи управління ризи

ком: скасування, запобігання втрат і контроль, страхування, поглинання. Серед 

методів управління ризиками значне місце відводиться страхуванню.

З економічної точки зору страхування являє собою спосіб відшкодування 
ібитків, які зазнала фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілу 

між багатьма особами (страховою сукупністю).
Страхування - це спосіб спонукання іншої особи до прийняття на себе ри

зику - натомість отримання певної винагороди. Підприємець, власник вироб
ництва, страхуючи свої можливі фінансові втрати, укладає зі страховою ком

панією свого роду парі - станеться страховий випадок чи ні. А страхова ком- 
паїїія на основі статистики з математичною точністю розраховує ймовірність 

настання ризику. Всі найбільші вітчизняні страховики досить досвідчені в про
ведення процедур оцінки ризику, розташовують розвиненими філіальними ме

режами для територіального супроводу. Зазвичай це дозволяє компанії досить 

швидко відгородиться від ризиків стіною страхового поліса.
Вибір конкретного методу управління ризиками в значній мірі залежить 

від специфіки підприємницької діяльності, прийнятої стратегії досягнення по
ставлених цілей, конкретної ситуації та інших факторів.

Ризик може бути застрахований, якщо відповідає чотирьом критеріям:

-  ризик пов'язаний із загрозою великій кількості, клієнтів;
збитки повинні бути справою випадку і не повинні бути підв-

V . 0--’ і ? FiPf'x'
ладні волі підприємця;



— збитки повинні піддаватися точному виміру;
ймовірні збитки повинні бути настільки серйозними, що підп

риємець не зможе їх заповнити.
У цілому, переваги використання страхування як механізму управління 

ризиком в ДП «Новатор» зводяться до наступним факторам:
залучення страхового капіталу для компенсації збитків 

підприємства;
зниження невизначеності у фінансовому плануванні діяльнос

ті підприємства;
вивільнення грошових коштів для більш ефективного вико- 

користування;
скорочення витрат на управління ризиком шляхом викорис

тання досвіду страхових експертів для оцінки та управління ризиком. 

Умовна модель страхування має вигляд, зображений на рисунку 1 . 
Залучення страхового капіталу є дуже важливою задачею для машинобу

дівних підприємств. Страхові фонди являють собою гарантоване джерело гро

шових коштів для компенсації збитків страхувальника у разі виникнення 

несприятливих подій, наприклад, коли при виникненні великих збитків викори
стання власних грошових ресурсів може бути обмежене. Це також актуально в 
тому випадку, якщо обмежена здатність підприємства залучати зовнішні креди

ти для компенсації збитків.
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Б. Настання страхового випадку

9. Повідомлення страховика про 
настання страхового випадку

10. Заходи шодо запобігання збиткам, 
завданим настанням страхового 

випадку, та їх зменшення

11. Збір, підготовка і систематтатя 
доказів, потверджуючих факт настання 
страхового випадку' і завдання збитків, 

а також витрат з метою зменшення

16 Припинення договору страхуванні

Рис.І. Модель страхування фінансових ризиків промислового підпри

ємств

Страхування ризиків підприємства знижує невизначеність у плануванні 
фінансової діяльності машинобудівних підприємств замінює невідомі йому 

витрати на компенсацію збитків у майбутньому певними витратами на сплату 

страхової премії. Відбувається це завдяки ефекту інтегрування окремих ризиків 

індивідуальних страхувальників у загальному масиві страхового фонду страхо

вика. Відповідно до закону великих чисел невизначеність при цьому змен

шується, що знаходить своє відображення і в розмірі страхової премії.
Зниження невизначеності у фінансовому плануванні дає істотну еко

номічну вигоду - вивільнення грошових коштів, які повинні були б резервува- 
і ися у фонді ризику для покриття непередбачених збитків, а тепер можуть бути 

використані для отримання доходу при інвестуванні у виробництво.
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Особливу роль відіграє і такий фактор, як скорочення витрат на управлін

ня ризиком. Для підприємств як страхувальників дуже важливо та обставина, 

що страхові компанії мають у своєму розпорядженні досвідом і статистичними 
даними щодо різноманітних ризиків. Цей досвід знаходить своє відображення у 

страхових тарифах. Страховик, таким чином, виконує за страхувальника части
ну роботи по збору статистичних даних про ймовірність настання і очікуваних 
втратах при настанні страхових подій, а страхувальник непрямим чином опла

чує ці витрати, оскільки вони закладені в страхову премію.
Використання механізму страхування як фінансового інструменту для 

покриття ризику пов'язано з певними проблемами, основна з яких полягає в то

му, що практично ніколи страхування не може забезпечити повну компенсацію 

всіх збитків.
Будь-який великий промисловий об'єкт володіє рисами унікальності, і ця 

обставина слід мати на увазі при обговоренні умов страхування.
Проблеми, пов'язані з унікальністю об'єктів страхування, можна розділи

ти умовно на декілька категорій:
1. Неможливість визначити адекватне страхове покриття. Пропоноване в 

рамках договору страхове покриття може бути неповним або в частині переліку 
охоплених подій, або в частині проведення оцінки, тобто максимально можли
вої величини збитку для даного ризику. Помилка в ту чи іншу сторону призведе 

до недострахування або до надмірного страхування.
2. Відсутність страхового покриття для специфічних ризиків. Унікаль

ність об'єктів страхування або нестандартність їхнього функціонування можуть 
призвести до того, що підприємство не зможе знайти навіть часткове страхове 

покриття деяких своїх ризиків в силу відсутності ринкової практики їх 

страхування.
3. Неадекватний розмір страхової премії. Невизначеність щодо майбутніх 

збитків змушує страховика «підстраховуватися» самому і завищувати розмір 

страхової премії, що, зрозуміло, невигідно страхувальнику. Як показує досвід, 
подібне завищення може бути двох-триразовим і більше проти розумної вели

чини страхової премії.
4. Труднощі порівняння умов конкуруючих страхових компаній. Як пра

вило, великий ризик спонукає страхувальника організовувати своєрідний «тен-
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лер» серед страховиків для отримання максимально вигідних для себе умов 
і'іричувипня. Однак порівняти умови різних страхових компаній для складного 

І унікального об'єкта найчастіше дуже непросто, і мінімальний розмір страхо
ти  о іарифу тут не є головним критерієм. У подібних випадках факторами, що 

нн Кінчають вибір, є, як правило, надійність і досвід роботи страховика в даній 
н и уіі промисловості.

І Іроцес управління ризиками може бути розбитий на кілька етапів:

визначення мети - для індивіда: турбота про здоров'я, підтримці рі

шім життя, захисту домашнього майна, автомобіля і т.д.; підприємницької стру- 

н гурії: забезпечення існування фірми в непередбачених обставин (пожежа, пог

римування, затоплення і т.д.);
з'ясування ризику - усвідомлення ризику індивідом чи господарюю

чим суб'єктом. Усвідомлення ризику, як правило, спирається на статистичну 
практику (наприклад, відсоток неповернення кредитів, що видаються банками, 

ийо середня сума неповерненого кредиту);
оцінка ризику - визначення його серйозності з позиції ймовірності 

ні розміру можливих збитків;

вибір та застосування методу управління ризиками - з розглянутих 
вінце (уникнути, запобігання втрат і контроль, страхування, поглинання). Кон

кретний метод вибирається залежно від виду ризику. На практиці поширене ви
користання декількох методів управління ризиками;

оцінка результатів - виробляється на базі точної інформації, що дає 

можливість розглянути наявні збитки і дії, що здійснюються для їх запобігання.

Висновки. Таким чином, метою управління фінансовим ризиком є 

зниження втрат, пов'язаних з даним ризиком до мінімуму. Загальновідомі чоти

ри методи управління ризиком: скасування, запобігання втрат і контроль, 
страхування, поглинання. Серед методів управління ризиками значне місце 

підводиться страхуванню.

З економічної точки зору страхування являє собою спосіб відшкодування 

(битків, які зазнала фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілу 
між багатьма особами (страховою сукупністю). Кінцева мета управління ризи

ками відповідає головній меті підприємництва - отримання найбільшого при
бутку при можливо мінімальному ризику.
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Страхування ризиків підприємства знижує невизначеність у плануванні 
фінансової діяльності підприємств машинобудування замінює невідомі йому 

витрати на компенсацію збитків у майбутньому певними витратами на сплату 
страхової премії. Відбувається це завдяки ефекту інтегрування окремих ризиків 

індивідуальних страхувальників у загальному масиві страхового фонду страхо

вика.
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УДК 004.832.2

Ш пак А. Д.

Теоретико-практичні засади імплементації методу DEA при оцінюванні 
економічної ефективності.

Проаналізовано теоретичні засади аналізу Data Envelopment Analysis, що 
ґрунтується на оцінюванні відносної ефективності о б ’єктів сукупності, що 

досліджується, порівняно з найбільш ефективним із них.
Theoretical foundations o f  analysis Data Envelopment Analysis, based on the 

assessment o f  the relative efficiency o f  a set o f  objects under study, compared with 

the most effective o f  them.
Ключові слова: економічна ефективність, метод DEA, моделі, ресурси, 

витрати.

У вітчизняній практиці оцінювання економічної ефективності суб’єктів 

господарювання узагальнено грунтується на визначенні різноманітних показ

ників (продуктивність праці, фондовіддача, рентабельність, використання 

оборотних активів, собівартість тощо), проте проблематика належного інфор
маційного забезпечення зумовлює певну неточність у розрахунках, оскільки 

ізольовано оцінюють ефективність лише окремих факторів виробництва тому 

назріває потреба застосування концепції запропонованої Фаррелом.

Постановка завдання. Як показує практика використання біфакторних 
вимірювачів ефективності, наприклад двофакторної продуктивності, також 

може призвести до викривленого уявлення про ефективність об’єкта дослі
дження через упущення з розгляду інших, можливо не менш важливих факто

рів [1]. Саме тому актуалізується питання щодо застосування аналітичної кон

цепції, що вперше запропонована М. Фарреллом [2], основна ідея якої полягає 

в оцінці відносної ефективності об’єктів сукупності, що досліджується, порів
няно з найбільш ефективним із них. Незважаючи на те, що сам М. Фаррелл ро

зглядав найбільш простий приклад з двома факторами та одним продуктом, 

його послідовники розвинули дану концепцію щодо необмеженої кількості 

факторів і продуктів та переформулювали її в задачу математичного програ
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мування, метод розв’язання якої отримав назву Data Envelopment Analysis 

(DEA).
Метод DEA був розроблений П. Фарреллом у 1957 році, а на практиці був 

вперше застосований у 1978 році групою вчених -  А. Чарнсом, В. Купером та 

Е. Родсом, що й дали методу назву Data Envelopment Analysis.
Сучасні дослідження теоретично-методологічних та практичних засад ме

тоду DEA представлені у працях українських та зарубіжних вчених, зокрема: 
Гончарук А.Г., Чмутова І.М., Антонюк Я.M., Антонюк Г.Я., Григорєв Г.С. та 

інші. Більшість науковців досліджують методологічні та методичні підходи до 
аналізу й оцінки ефективності діяльності підприємств, проте, імплементація 

методу DEA дозволяє більш ширше оцінювати різні види ефективності з ураху

ванням постійної та змінної величини масштабу, що зумовлює необхідність 

ґрунтовнішого дослідження даного питання та формування відповідних реко

мендацій.
Метою статті є обгрунтувати доцільність імплементації методу згортання 

даних (Data Envelopment Analysis, DEA) для оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання. На підставі актуальності теми й за результатами 
аналізу різноманітних наукових джерел, котрі розкривають теоретичні засади 

методу DEA слід визначити наступні цілі: дослідити концептуальні засади раді
альної ефективності Фаррелла-Дебреу, а також модель non-radial DEA; обґрун
тувати доцільність і можливості використання конкретних методів визначення 
межі виробничих можливостей (production frontiers) для оцінки ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання, зокрема допустимість застосування мето

ду DEA.
Результати. Аналіз наукової літератури щодо питань оцінювання ефек

тивності ґрунтується на параметричних (економетричні моделі), непараметрич- 

них (методи лінійного програмування, до яких відноситься метод DEA), а та
кож класичних підходах (дослідження фінансових показників) до аналізу ефек

тивності.
У зарубіжній практиці сучасні підходи до аналізу ефективності грунту

ються на основі методу DEA (Data envelopment analysis - «аналіз середовища 

функціонування») - аналіз оболонки даних. Сутність методу DEA полягає у зіс
тавленні фактичного показника продуктивності (продукція/ресурси) з максима
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льно можливим виходом продукції за даної кількості ресурсів. Ідея розробки 

даного методу належить М. Фарреллу, в розумінні якого ефективність -  це від

ношення фактичної продуктивності підприємства до його максимально можли
вої продуктивності, яка визначається межею виробничих можливостей, тобто 

максимальною кількістю продукції, що підприємство в змозі виробити за наяв
ної кількості ресурсів та незмінності всіх інших факторів [1].

Традиційною основою ОЕА є метод лінійного програмування, що дозво

ляє знайти оптимальне серед безлічі допустимих рішень. При цьому вирішен
ня завдання зведене до побудови так званої межі ефективності у багатовимір

ному просторі змінних, що характеризують аналізований об’єкт, та визначення 
відносної ефективності цих об’єктів [2].

Метод ОЕА був розроблений для оцінки ефективності некомерційних 

організацій, проте науковцями було доведено ефективність його застосування, 
що зумовило застосування для вирішення інших задач. Міра ефективності у 

методі ОЕА показує кількість відсотків, на яку керівництво об’єкту має збіль
шити або зменшити вхідні або вихідні показники з метою досягнення рівня 

ефективності, оскільки існують інші об’єкти, реальні або гіпотетичні, що фун

кціонують оптимально. Таким чином, ОЕА є не тільки методом оцінки, а та
кож методом управління, що є особливо важливим стосовно дослідження еко
номічної ефективності економічних систем. Також ОЕА можна використову

вати як метод рейтингування, оскільки результатом розрахунків є підсумкове 

значення, що вимірюється у відсотках та дозволяє порівнювати аналізований 
об’єкт з іншими.

Центральним поняттям методу ОЕА є ефективність, тобто порівняння 

вхідних (ресурси, що необхідні для функціонування системи) та вихідних 
(продукти або надані послуги) параметрів, що мають бути пов’язані між со
бою.

Зарубіжні науковці виділяють дві класичні ОЕА-моделі, а саме: ССЯ та 

ВСС. Зокрема, ССЯ-модель вимірює ефективність кожного об’єкту як макси
мум відношення загальної суми зважених вихідних змінних до суми зважених 

вхідних. ССІІ - модель математично наближена до багатокритеріальної опти- 

мізаційної задачі, в якій всі вхідні та вихідні змінні визначаються як декілька 

таких цілей, що всі вхідні змінні мінімізуються, а вихідні максимізуються від
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повідно до обмежень моделі. Таким чином, ефективність суб’єктів господарю

вання, функціонування яких є ефективною за методом DEA, представляють 

оптимальне за Парето рішення багатокритеріальної до оптимізаційної, вона 
також має двоїсту задачу. У зв’язку з цим, існує два варіанти обчислення 
DEA-моделі: оцінка ефективності, що орієнтована на вихід (output-oriented), в 

якій максимізуються значення вихідних змінних; оцінка ефективності, орієн

тована на вхід (input-oriented), що мінімізує вхідні змінні, які характеризують 
наявні ресурси та витрати [2].

Слід також зазначити, що існують певні відмінності у способах прове
дення DEA аналізу, зокрема: можливо проводити аналіз, орієнтуючись на вхі

дні дані (input-oriented meashures -  рис. 1) або -  на вихідні дані (output-oriented 
meashures -  рис. 2); існують DEA моделі з постійним (constant return to scale) 

та змінним ефектом масштабу (variable return to scale). DEA аналіз, орієнтова
ний на вхідні дані (input-oriented meashures) відповідає на запитання: на скіль
ки можна було б змінити використання вхідних факторів, щоб отримати такий 

же дохід. DEA аналіз, орієнтований на вихідні дані (output-oriented meashures) 

відповідає на запитання: на скільки вихідні змінні могли б бути пропорційно 
збільшені при незмінних використаних вхідних параметрах.

vVx хг/у S
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Відстань АВ (рис. 1) відображає технічну неефективність у точці А, тоб
то той обсяг, на який можливе збільшення випуску без додаткового залучення 

ресурсів, а крива Х Т  -  це ефективний фронт [3]. Аналогічно, за орієнтації на 
скорочення ресурсів технічна неефективність виражена відстанню ()Р (рис. 2) 
і найчастіше відношенням: ОА/ОВ -  у разі розрахунку на випуск та 0()/0Р -  за 

спрямованості на ресурси [1]. За визначенням ці заходи ефективності перебу

вають у межах від 0 до 1. Слід зазначити, що у разі використання нерадіальних 

вимірників, таких як найкоротша відстань від точки, у якій функціонує органі

зація, до виробничої функції, вона не буде інваріантна до зміни одиниць вимі
рювання.

Ці способи визначення ефективності припускають дані виробничої фун

кції повністю ефективної фірми, але на практиці таке трапляється вкрай рідко. 
Щоб її знайти, М. Фаррелль пропонує використовувати або непараметричні 

методи кусково-лінійної опуклої ізокванти, яка сконструйована так, що жодна 

зі спостережуваних точок не може лежати лівіше і нижче (підхід, орієнтова
ний на ресурси), або спосіб пошуку параметричної виробничої функції (на

приклад, Кобба-Дугласа), яка задовольняла б даними, з тими ж умовами [1]. С. 
Ефріет описує кілька методів математичного програмування, що дають мож

ливість вирішити завдання пошуку кусково-лінійного ефективного фронту, 
але особливу увагу на ці методи звернули В. Купер і Е. Реуд [4]. Оболонковий 

аналіз даних (ОЕА) -  один з ефективних способів візуалізації та аналізу даних 

про діяльність організації, який дає змогу на основі емпіричних даних (входів і 
виходів) побудувати ефективну виробничу функцію і визначити положення 
щодо неї окремих підприємств.

У ході оболонкового аналізу визначають: ефективний фронт (опуклу 
оболонку, яка складається з точок, що репрезентують найуспішніші організа

ції); міру ефективності (відстань від фронту; для точок, розміщених на фронті, 
ефективність дорівнює 1, а меншою за 1 вона є для інших точок); однорідну 

групу (підмножину точок, найближчих до даної); ефективну мету для галузі, 
яка є проекцією точки на фронт [3].

Метод ОЕА реалізує непараметричний підхід до визначення узагальне

ної ефективності і ранжирування процесів й виробництв, що використовують 

декілька видів вхідних ресурсів для перетворення їх в певне число вихідних
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характеристик. Суть цього підходу полягає в побудові областей порівняльної 
ефективності за емпіричними даними про функціонування різних об'єктів 

(процесів) [3].
Вирішення відповідних оптимізаційних завдань дають коефіцієнти ефе

ктивності, які визначають порівняльну ефективність кожного об'єкту. Межу 

ефективності визначають об'єкти, показник ефективності яких є максималь

ним. У літературі методика ОЕА застосовується для оцінки як одного десятка, 
так і для десятків тисяч об'єктів.

Метод БЕЛ  ґрунтується на використанні можливостей лінійного програ
мування щодо створення непараметричних поверхонь, виходячи з припущення, 

що всі підприємства, включені в сукупність, мають рівний доступ до однакової 
кількості одних і тих самих видів ресурсів. Аналіз здійснюється на підставі по
рівняння показника фактичної продуктивності (відношення продукції до ресур

сів) по кожному господарству з максимально можливим виходом продукції за 
даних витрат ресурсів, при цьому за еталон береться підприємство з максима
льною величиною даного показника, який визначає умовну межу виробничих 

можливостей. Зазначений метод може бути застосований і для визначення ефе

ктивності диверсифікації, у процесі якої спостерігається як залучення додатко
вих ресурсів, так і випуск додаткової, мало або зовсім не пов’язаної із основним 
виробництвом продукції.

М. Фаррелл висунув гіпотезу про те, що ефективність підприємства 
складається з двох компонентів: технічної ефективності, яка відображає мож
ливість компанії отримувати максимальний випуск за заданого набору факто

рів виробництва; алокаційної, що відображає можливість фірми використову

вати ресурси в оптимальних пропорціях за відповідними цінами. Ці два вимір
ники комбінують, щоб отримати показник сукупної економічної ефективності. 
Таке визначення рівня ефективності припускає, що виробнича функція доско

нало ефективної фірми відома. На практиці все складніше, і ефективну ізоква- 
нту слід будувати на основі даних вибірки. Фаррелл припустив використання:

1) непараметричних кусково-лінійних вигнутих ізоквант, побудованих таким 
чином, що жодна з оцінюваних точок не розташована зліва або нижче від неї;

2) параметричної функції, наприклад Кобба-Дугласа, яка знову ж таки припу-
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скис, що жодна з оцінюваних точок не розміщена зліва або нижче від ізокван- 

«И |2].
Вибір методу ОЕА визначається тим, що він є непараметричним мето

дом, що не вимагає явної специфікації функціональних зв'язків між витратами 

і продукцією та статистичним розподілом неефективності, на відміну від ін

ших методів бенчмаркинга, не вимагає припущень про тип поведінки об'єктів 
дослідження й дозволяє визначати ефективні і неефективні виробництва, об
числювати кількісну міру ефективності, будувати ефективну гіперповерхню, 

знаходити еталонні (ефективні) виробничі об'єкти. Окрім цього, даний метод 

припускає одночасне використання як вартісних, так і натуральних величин, 

що дозволяє узагальнювати численні різнорідні вхідні і вихідні параметри.

Одним із найбільш вдалих розширень ОЕА стала модель суперефектив- 
ності, в якій усувається недолік більшості ОЕА моделей -  обмеження значень 

ефективності інтервалом [0,1], тобто виконується повне ранжування всіх 

об’єктів дослідження, кожен з яких отримає своє, відмінне від інших, значення 
ефективності. Розглядаючи іпрш-орієнтовану лінійну модель суперефективно- 

сті з постійним ефектом масштабу, слід зазначити, що необхідна і достатня 
умова нездійсненності полягає в появі нульових значень у предметній сфері, 

тобто наявності нульових ресурсів. Таким чином, уникнути нездійсненності 
аналізованих моделей можна, виключивши з розгляду нульові або близькі до 
нуля значення вхідних ресурсів і вихідних продуктів.

Визначення економічної ефективності за методом ОЕА відбувається 

шляхом аналізу використання ресурсів, які представлені масивом вихідних 
даних у кількісному та вартісному виразі. Даний метод надає можливість роз

глядати економічну ефективність господарювання підприємств з двох сторін: 

використання мінімальної кількості ресурсів для виробництва одиниці проду

кції; раціонального їх вибору за критерієм мінімізації витрат на одиницю про
дукції завдяки принципу взаємозамінності виробничих ресурсів та залученні у 

виробництво більш дешевих аналогів. Ефективність виробництва у першому 

випадку знаходить вираження у показнику технічної ефективності, який відо
бражає технологічний рівень виробництва, у другому -  аллокативної ефектив

ності, яка вказує наскільки раціональним є використання власних ресурсів 
підприємства.
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Алгоритмічною основою методу БЕА  є метод лінійного програмування. 
Метою БЕА  грунтується на побудові непараметричної охоплюючої границі 

над даними точками, таким чином, щоб всі спостережувані точки лежали ни
жче або на кривій граничної ефективності. Метод аналізу середовища функці

онування БЕА  базується на апараті математичного програмування і широко 
застосовується для порівняння вхідних і результуючих показників діяльності 
множини однорідних об’єктів досліджень шляхом оцінки їх відносної ефекти
вності. Однак, традиційні методи БЕА, такі як ССИ. та ВСС, вимагають точно

го вимірювання як вхідних, так і вихідних показників моделі. Проте, на прак
тиці значення вхідних і вихідних величин часто є невизначеними або неточ

ними. І навпаки, отримана неточна оцінка ефективності суб’єктів господарю
вання може бути результатом неточної, неповної, нечислової або недоступної 

вхідної інформації. Це може бути пов’язано з помилками вимірювання, зі спо
творенням економічного сенсу та значень деяких показників через недоскона
лість існуючої системи обліку й моніторингу, з обмеженістю і неповнотою ін
формаційної бази через небажання керівників достатньо повною мірою та 

об’єктивно надавати інформацію щодо стану об’єкту, що досліджується. На
ведені неточності ставлять під сумнів обгрунтованість результатів оцінювання 
ефективності суб’єктів господарювання на основі даного методу.

У науковій літературі висвітлюються різноманітні нечіткі методи для 

боротьби з неточністю і невизначеністю даних в ОЕА. Серед них одним з най- 

перспективніших для використання є БЕА  з нечіткими параметрами, що за
пропонована А. Хатамі-Марбіні, С. Сааті та М. Тавана. В даному підході неви
значеність представляється у задачі лінійного програмування за допомогою 

нечітких коефіцієнтів і типова модель ССЯ з нечіткими коефіцієнтами для ро-

зрахунку показника ефективності ^ -го  суб’єкта господарювання р приймає 

вигляд:

т а х  в р =  ^ и г ~угр,
'■=> за умови, що

ЗО

.у т

Г=1 1=1
иг, V,. > 0 ,  \/г ,і.

и ; у,(г  = 1 , . . . , і , /  = 1 ,...,/я ) де *■ 1 '' > є чіткими рішеннями ЗМІННИХ.
Нечітка модель БЕА  може бути використана для вирішення всіх видів 

нечітких форм числа. Якщо нечіткі коефіцієнти моделі (1) вважаються трику-

х  = ( ха х т х ь) г V* Vі )тиими нечіткими числами і, якщо \ « ’ а ’ 'Л та 7 то мо
дель (2) прийме вигляд

/=1

шах 0р = ^ и г( у агр,у™,уьгр),
г=1

т

за умови, що

-у т

I X  (у°ч ’ )%’ УЬп) - ( * - “> хи • ■4 ) *  °- V ’
г=1 і=1

ііг, уі >0, \/г ,і. ^2)

Слід зазначити, що нечітка модель БЕА включає в себе кілька обме
жень, що є лінійними нечіткими нерівностями (рівностями), і тому при знахо

дженні розв’язків вимагає порівняння двох нечітких чисел. Загалом застосу
вання інструментарію нечітких чисел в моделі дозволяє уникнути основного 

недоліку методу БЕА  -  чутливості до статистичних шумів, а також до невели

ких змін в даних і в специфікації моделі, -  що забезпечує, в свою чергу, отри

мання стійких, статистично обгрунтованих та адекватних результативних оці
нок ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Доцільно також відзначити, що ефективність, на думку Фаррелла- 
Дебреу належить до класу радіальних ефективностей, що базуються на ліній

ній технологічній прямій, що ототожнюється з прямою, яка поєднує початок 
системи координат з пунктом, що піддається аналізу. На цій прямій лежать рі

зні комбінації витрат, необхідні для отримання певних результатів. На рис. 3.
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представлено ілюстрація ефективності, яка є видом ефективності, що зорієн

тована на витрати [1].

Рис. 3. Радіальна ефективність Фаррелла-Дебреу

На рис.1 представлено витрати Хі , Хг, що використовуються з метою 
отримання результату Y. Об’єкт, що знаходиться в пункті А з витрат Х і та Х 2 

може отримати результат Y. Пункт В означає ефективний об’єкт. Цей об’єкт 

може створити результат Y при меншому використанні двох витрат, ніж об’єкт

А. В об’єктах А і В використовується в таких самих пропорціях, оскільки їх 

технології лежать на лінійному технологічному промені.
Визначення ефективності технології в розумінні Фаррелла-Дебреу поля

гає у знаходженні мінімальної вартості параметру 0  такої самої для всіх ви
трат, так званого коефіцієнта рівня витрат, що дає можливість пропорційного 
зменшення витрат, так, щоб результат залишився на тому самому рівні. Цей 

коефіцієнт визначає, яку кратність фактичних витрат аналізованого об’єкту 
повинна була б використати спільна технологія сукупності об’єкту для отри

мання фактичних результатів досліджуваного об’єкта.
В стандартних варіантах методу DEA передбачається певна взаємодопо- 

внюваність між витратами, що одночасно виключає можливість їх заміни 
(Chames, Cooper, Rhodes 1978). Це спричинене наявністю єдиного показника
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технологічної ефективності для всіх витрат, згідно з ідеєю технологічної ефек

тивності, сформульованої Фарреллом-Дебреу. Визначення технологічної ефе

ктивності в розумінні Фарреллла-Дебреу зводиться до визначення коефіцієнта 

ефективності, що дає можливість максимально пропорційного зменшення ви
трат чи підвищення результатів [3] по технологічній прямій до рівня, при яко
му надалі можливе отримання визначених результатів.

З економічної точки зору попереднє припущення є надто абстрагованим, 
оскільки в реальній економіці маємо загалом справу з визначеною заміною ви

трат. Щоб ліквідувати цю незручність пропонується застосування моделі non

radial DEA, запропоновану Дисоном і Танассоулісом (1992), що є модифікаці

єю стандартних моделей DEA, зокрема моделі CCR. Вона полягає на враху
ванні для окремих витрат часткового коефіцієнта.

Модель non-radial DEA можна записати наступним чином:

e° = ^ f > „ „ ^ m i n ,  (3)

У-і

І Х л  <екок о

при обмеженнях: 

для j= l,...,J , (4)

цдя n=l,...,N , (5)

^ j L njÀ0j < eh L m
М

К , elr, e h > 0

для п=1, ...,іЧ (6)

для]=1.....J; п=1..... N. (7)
де:

У і  -  величина РКВ в /-тому регіоні/підприємстві (млн. грн.); К, -  розмір 

матеріального капіталу ву'-тому регіоні/підприємстві (млн. грн.); І ;  -  кількість

працюючих в у-тому регіоні/підприємстві (тис. ос.); -  коефіцієнти комбі

нації спільної технології досліджуваної групи регіонів/підприємств; еь> -  оп
тимальний коефіцієнт витрат матеріального капіталу в економіці о-того регіо

ну/підприємства; е/о -  оптимальний коефіцієнт витрат фактора праці в еконо

міці о-того регіону/підприємства; е° -  середня вартість ефективності витрат 
матеріального капіталу і фактора праці в о-тому регіоні/підприємстві.
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Коефіцієнт en варто інтерпретувати як показник технологічної ефектив

ності о-того регіону/підприємства з погляду на дані витрати. Його значення 

визначає відсоток, до якого повинні бути зменшені ці витрати в економіці о- 
того регіону/підприємства, щоб економіка отримала 100% ефективності з пог

ляду на дані витрати.
Модель non-radial DEA дає можливість визначити не тільки показники 

ефективності окремих витрат, але також дає інформацію про необхідне скоро

чення витрат в неефективних економіках, що дало б можливість досягнення 
100%-ї технологічної ефективності щодо решти економік в даній групі. Дане 

скорочення витрат пов’язане загалом зі зміною структури витрат. В результаті 

чого, при переході від вектора емпіричних витрат до вектора оптимальних ви
трат необхідним є скорочення між витратами. Під скороченням витрат варто 

розуміти зменшення одних витрат з погляду на зростання інших чи більш ін

тенсивне зменшення одних витрат при повільнішому спаданні других. Ідею 
субституції, прийнятої на потреби даного дослідження, представлено на рис.

4.
На рис. 4 представлено зменшення витрат в моделях non-radial (неліній

ній) ефективності. Криві Т і  Г є  схематичним зображенням витрат відповідно 
для емпіричної технології і оптимальної (визначеної). Крива витрат для опти
мальної технології була визначена економіками, що характеризуються найви

щою технологічною ефективністю в досліджуваній групі економік.
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Рис. 4. Схематичне зображення ефективності у моделі non-radial DEA

Представлений на графіку пункт А відповідає вектору оптимальних ем

піричних витрат, а пункт В вектору оптимальних витрат в моделях радіальної 
ефективності, натомість пункт С відповідає вектору оптимальних витрат в 

моделях нерадільної ефективності. Символом (*) визначено комбінацію ви

трат в оптимальній технології. В свою чергу і  і АГ — це відповідно витрати 
праці і матеріального капіталу.

В моделях з нерадіальною ефективністю скасовується припущення, що 
Стосується однорідності показників ефективності для всіх витрат, а отже 

пропозиції скорочення показників всіх витрат вздовж технологічного проме

ня. Тому якщо часткові показники ефективності для окремих витрат відріз
няються, то при переході від вектора емпіричних витрат до вектора оптима

льних (на рис. 4 переміщення з пункту А до пункту С) необхідною є заміна 

структури витрат. Якщо, в свою чергу, у вирішенні завдання нерадіальної
І)ЕА часткові показники ефективності будуть ідентичні, то варто залишити 
попередню пропозицію витрат, оскільки вона є оптимальною.

В даній статті розглянемо випадок ситуації витрат. Нижче описано 

ідею заміни витрат в розумінні методу ОЕА. Подані символи є* і еі є показ

ними часткової технологічної ефективності відповідно фактора матеріально
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го і праці, отриманими з вирішення завдання не радіальної ефективності 

ОЕА, описаної умовами (8) -  (12). Заміна витрат виступає тоді, коли часткові 

показники ефективності відрізняються:
вкфеї. (8)

Вектор витрат оптимальної технології можна представити як продукт 

вектора емпіричних витрат і показників технологічної ефективності, записа

ної в (9).

т*= (9)
І*  к , '

де:
К *__= с *
І*

означає структуру оптимальних витрат,

( 10)

5 % , = т  (П )і
означає структуру емпіричних витрат, а

^ , = 7 -  02>& і

є позначенням показника заміни праці через матеріальний капітал через 

перехід від вектора витрат при емпіричній технології, до вектора витрат при 
оптимальній технології. Якщо показник (12) приймає значення 1, то витрати 

праці і матеріального капіталу є взаємодоповнюваними. Натомість коли по

казник г т  є іншим, ніж 1, то витрати є замінними.

Для більшої кількості витрат можливим є застосування коефіцієнта су

купної заміни витрат. Нижче запропоновано коефіцієнт заміни, що є серед
ньою геометричною показників записаної субституції в (13):

2 = # ^ , ^ . . ^ ,  п,т=1,...К- тфт, (13)

де:
г„ш)є  п ок азн и к ом  за м ін и  я -и х  витрат »7-ми.

Так визначений показник сукупної заміни витрат приймає вартість, що 

дорівнює 1, тоді як всі витрати є взаємодоповнювані і немає між ними замі
ни. Натомість він є тим більший від 1, чим вищим є рівень сукупної заміни в
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рамках цілого вектора витрат, необхідної при переході від вектора емпірич
них витрат до вектора оптимальних витрат.

Таким чином, доцільно виокремити основні переваги застосування ме

тоду ОЕА при дослідженні економічної ефективності економічних систем, 
зокрема: можливість оцінки ефективності з врахуванням використання різ

них видів ресурсів та випуску продукції, що дозволяє уникнути одноваріант- 

иості розрахунків; можливість визначення оптимальної кількості необхідних 
ресурсів і/або обсягу виробництва продукції, яких необхідно досягти для 

отримання максимальної ефективності за різних варіантів виробничої діяль
ності (за даних умов); можливість на основі досліджуваної інформації, своє

часно виявляти можливі напрями для підвищення ефективності економічних 
систем; проблема нормування вхідних та вихідних даних вирішується в про

цесі вирішення задачі лінійного програмування; об’єктами аналізу можуть 

бути об’єкти, що мають значну кількість різноманітних ресурсів на вході та 
ниході; широке коло застосування.

Проте, слід також відмітити певні недоліки імплементації методу БЕЛ , 

и саме: високий ступінь спотворення результатів через помилковість чи не

точність статистичної інформації та специфіку набору параметрів оцінюван

ня; значні похибки щодо достовірності оцінок у разі формування невеликої 

кількості об’єктів спостереження та/або великого масиву параметрів, за яки

ми здійснюється оцінювання; неповнота та несвоєчасність інформаційного 
забезпечення (масштаби діяльності виробничої та невиробничої сфер; ресур
сний потенціал по всіх видах ресурсів; розміри інвестиційної діяльності; ос

новні економічні результати; основні соціальні показники; надходження ко

штів до місцевих бюджетів) про особливості функціонування досліджуваних 

економічних систем; складність вибору вхідних та вихідних ресурсів, від ва
ріації яких може значно змінюватись результат; не можна порівнювати 

об’єкти, що ведуть різну діяльність; внаслідок обраної комбінації вхідних та 
иихідних ресурсів декілька об’єктів оцінки можуть отримати однакове зна
чення ефективності.

Висновки. Використання БЕА  для дослідження ефективності 

суб’єктів господарювання і її часових змін є прикладом нового застосування 

цього методу в дослідженнях, які до цього часу найчастіше проводились,
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базуючись на економетричних моделях. До найвагоміших переваг методу 
□ ЕА відносимо невеликі вимоги щодо кількості статистичних спостере

жень. Особливо, здійснення вимірювання економічної ефективності, базую
чись на методі БЕА  зумовлює необхідність інформаційного забезпечення 

про функціональні залежності, які виступають між витратами та результа

том — що ототожнюється з функцією виробництва. Тому результати не бу
дуть обтяжені потенційною помилкою, що виникає з недостатнього присто
сування моделі до емпіричних даних чи неможливість забезпечити довгі ча

сові межі.
Досліджені та проаналізовані теоретичні засади методу ОЕА будуть 

покладені в основу майбутніх наукових досліджень щодо розроблення алго
ритму оцінювання вітчизняних підприємств зо допомогою даного методу.
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УДК 330.341.1

Лабунська С. В. 

Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки 

інноваційної спроможності суб’єктів господарювання

На основі використання методів канонічного кореляційного аналізу 

виявлені причинно-наслідкової залежності між  інноваційним потенціалом, 
інноваційними бізнес можливостями та запасом міцності економічної 
системи. Логічно обґрунтована та експериментально доведена структурна 
композиція інтегрального показника інноваційної спроможності підприємства 

щодо продуктових, процесних, організаційних та маркетингових інновацій.
Paper enlightens the results o f  canonical analysis o f  interrelations between 

enterprise innovation potential, innovation opportunities and safety margin. Paper 
proposes and justifies components o f  integral index o f  innovation capacity fo r  

product, process, organization and market innovations.
Ключові слова: інновація, управління інноваційною діяльністю,

підприємство, канонічний кореляційний аналіз.

Вступ. В умовах циклічного розвитку національної та світової економіки 

забезпечення стійкого розвитку суб’єктів господарювання є можливим лише за 
умови впровадження організаційно-економічного механізму управління 

підприємницькою діяльністю, який дозволяє інтенсифікувати реалізацію 

проектів інноваційних перетворень з урахуванням вимог ринкового середовища 
та інноваційних можливостей окремих бізнес одиниць. Стратегічні рішення в 
процесі управління інноваційною діяльністю підприємств вимагають 
використання структурованої інформаційно-аналітичної бази щодо здатності 

суб’єкта до інноваційних змін, відповідних перспектив та стримуючих 

чинників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе практичне значення 

наукового вирішення проблем організації систематичної та ефективної 

інноваційної діяльності обумовило широкий інтерес вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Вагомим є вклад в розвиток теоретичних та методичних підходів
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до управління інноваційною діяльністю економічних систем різних рівнів 

управління таких науковців як: В. М. Геєць, М. М. Єрмошенко,
('. М. Ілляшенко, М. Є. Рогоза, Л. І. Федулова.

Авторами багатьох прикладних наукових досліджень інноваційних 
процесів, зокрема [1], часто використовується узагальнений підхід до розуміння 

сутності інновацій, наведений в міжнародно визнаному практичному 

керівництві Осло. При цьому інновація з метою формування ефективного 

організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності розглядається як 
«запровадження нового або суттєво поліпшеного продукту (товару чи послуги), 

процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в 

практиці господарської діяльності, організації робочих місць або зовнішніх 
зв’язків» [4]. Таке розуміння дозволяє визначати економічну сутність інновації 

на високому рівні узагальнення і поряд з тим враховувати практичні 

відмінності планування, організації реалізації інноваційних процесів щодо 
продуктових, процесних, маркетингових та організаційних змін на 
підприємстві.

Саме такий підхід використано автором [2] при розробці теоретичних 

основ та методичних підходів до оцінювання інноваційної спроможності 

суб’єктів господарювання. При визначенні інноваційної спроможності 
економічної системи як «стану наявної ресурсної бази, що обумовлює 

можливість її ефективного (по відношенню до окремого інноваційного проекту) 
використання на підставі сталих гнучких зв’язків між всіма її складовими, що 

сформовані в системі менеджменту та спрямовані на управління всіма 

ресурсними підсистемами та їхніми елементами щодо ведення інноваційної 

діяльності» [2] відповідний інтегрований показник є фунціоналом трьох 

вагомих складових, а саме: інноваційного потенціалу підприємства (ІП), 

інноваційних бізнес-можливості реалізації потенціалу (ІБМ) та стану системи 
економічної безпеки, що характеризується запасом міцності (ЗМ) щодо 
впровадження інноваційних проектів (1):

ІСП =Р{аІП , рІМ,уЗМ} , (1)

де

ІСП -  інтегральний показник інноваційної спроможності підприємства
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а, (3, у -  функціональні коефіцієнти корегування значущості складових, 
які встановлюються у розрізі продуктових, процесних, організаційних та марке

тингових інноваційних проектів.
Визначена таким чином кількісна оцінка інтегрального показника іннова

ційної спроможності є критеріальною основою управлінських рішень щодо 

можливості та доцільності здійснення інноваційних перетворень на підприємс
тві. Оцінка кожної з структурних складових інтегрального показника сигналізує 
менеджеру середнього рівня про стан та можливості окремих складових систе

ми, що обумовлюють інноваційний процес на підприємстві.
Невирішені питання, які є частиною загальної проблеми. Суттєве 

практичне значення проблеми кількісного визначення рівня інноваційної спро
можності підприємств в комплексі та у розрізі її складових обумовлює актуаль
ність аналізу здатності вітчизняних суб’єктів господарювання до здійснення 

інноваційних перетворень, який повинен проводитися з урахуванням системи 
взаємозв’язків між різнорівневими факторами та чинниками, що мають влив на 

зміну інтегрального показника.
Мета статті. Метою статті є теоретичне та експериментальне обгрунту

вання наявності таких якостей системи показників інноваційної спроможності 
підприємства, які забезпечують відповідність її конфігурації принципам систе

много аналізу та надають можливостей здійснення факторного аналізу за скла
довими інноваційного потенціалу, інноваційних бізнес-можливостей та запасу 

міцності системи у розрізі видів інноваційних перетворень.
Основний матеріал. Задачі виявлення статистичної наявності, тісноти та 

напрямку взаємозв’язків між структурними елементами системи показників ус

пішно вирішуються шляхом застосування методів канонічного аналізу, які до
зволяють знаходити максимальні кореляційні зв’язки між групами величин. 
Математично таке завдання вирішується з допомогою нових змінних -  каноні

чних функцій, які визначаються як лінійні комбінації початкових ознак.
Концепція методів канонічного аналізу базується на природі множинної 

кореляції, яка за узагальненням В. Хоттелінга, є максимальною кореляцією між 

обраною випадковою результатною зміною та лінійною функцією сукупності 
пояснювальних змінних [3]. Оскільки окремі показники не характеризують по

вністю групу, до якої вони належать, в процесі канонічного аналізу за характе
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рним показником груп встановлюється дві лінійні комбінації з показників іншої 
і руни; знайдена таким чином пара лінійних комбінацій утворює першу пару 

канонічних функцій (коренів), яка описує певні властивості обох груп первин- 

инх показників. Для концентрованого опису інших властивостей інтегральних 

показників доцільно знаходити наступну пару канонічних функцій, некорельо- 
иапу з першою парою. Сформовану таким шляхом систему канонічних функцій 

можливо вважати новою координатною системою, яка найкращим чином прис
тосована для опису сукупності кореляційних зв’язків між складовими комплек
сного показника.

Іншим важливим результатом канонічного аналізу є визначення міри над- 

нишковості сукупності, тобто встановлення рівня визначеності однієї групи по
казників при заданих значеннях показників другої групи. Застосування такої 

математичної процедури до системи показників інноваційної спроможності на

дає основи для виявлення надлишкових показників за встановленими складо- 
ними, а при їх відсутності стає аргументом достатності, повноти та відсутності 
інформаційних дублювань в системі показників, що характеризують інновацій

ний потенціал, інноваційні бізнес-можливості та запас міцності економічної си

стеми в процесі комплексного оцінювання здатності підприємства до іннова
ційних перетворень.

Формування статистичного масиву даних, необхідного для здійснення 
експериментальних розрахунків канонічного аналізу з метою досягнення поста- 

илених цілей, доцільно здійснювати на основі послідовних авторських пропо
зицій [2]. Отже, запропонований методичний підхід оцінювання інноваційної 

спроможності в результаті його аплікації на інформаційно-аналітичну базу що

до результатів фінансово-господарської діяльності підприємств машинобуду- 

ввння та хімічної промисловості чотирьох адміністративно-територіальних ре
гіонів України дозволив встановити рівень здатності суб’єктів господарювання 
до реалізації продуктових, процесних, організаційних та маркетингових іннова
ційних проектів (рис. 1).

В результаті проведеного дослідження виявлено, що найвищу інновацій

ну спроможність мають підприємства хімічної галузі щодо здійснення продук

тових інновацій (49,09%), при цьому більший запас міцності притаманний під

приємствам машинобудування (наприклад, щодо продуктових інновацій -
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58,72% у порівнянні з 55,32%). Така ситуація пояснюється суттєво нижчими 
оцінками інноваційного потенціалу (38,37% у порівнянні з 52,66%) та іннова

ційними бізнес-можливостями (31,13% у порівнянні з 38,77).

машинобудування хімічна промисловість

продуктові інновації____________

машинобудування хімічна промисловість

________ процеси і інновації______________

машинобудування хімічна промисловість

__________ організаційні інновації__________

машинобудування хімічна промисловість

маркетингові інновації__________

■інноваційним потенціал

■запас міцності системи економічної безпеки

З інноваційні бізнес можливості 
-  інноваційна спроможність підприємства

Рис. 1. Результати комплексного оцінювання інноваційної спроможності 

промислових підприємств за видами інновацій.

Суттєві структурні розбіжності у композиції інтегрального показника 

інноваційної спроможності за видами інновацій для досліджених галузей не 

спостерігаються, варіації характерні лише в діапазонах оцінок складових 

інноваційної спроможності. Так, інноваційному потенціалу підприємств галузі 

машинобудування притаманні коливання в межах від 28,73% (щодо 

організаційних інновацій) до 38,37% (щодо продуктових інновацій).
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Оскільки значення складових інноваційної спроможності підприємства 

рішиться за видами інновацій, встановлення зв’язків між множинами змінних 

інноваційного потенціалу, інноваційних бізнес-можливостей та запасу міцності 

економічної системи доцільно здійснити проведено у розрізі продуктових, 

нроцссних, організаційних та маркетингових інновацій. В ході дослідження 

розрахунки канонічного кореляційного аналізу проведені шляхом використання 

модуля «Multivariate Exploratory Techniques \ Canonical Analysis» ППП Statistica 

7.0. В результаті проведених розрахунків побудовані статистично значимі 

моделі (табл. 1), які характеризуються високими коефіцієнтами кореляції (для 

моделей взаємозв’язку запасу міцності системи економічної безпеки та 

інноваційного потенціалу -  понад 96%, для моделей взаємозв’язку запасу 

міцності системи економічної безпеки та інноваційних бізнес можливостей -  

понад 67%).

Проте для пояснення дисперсії однієї множини на основі отриманих 

кннонічних коренів значень показників іншої множини достатньо не в усіх 

мнпадках: так, використовуючи значення показників запасу міцності системи 

економічної безпеки, можливо пояснити лише 17,58% дисперсії змінних, що 

складають інноваційний потенціал та 9,45% дисперсії показників інноваційних 

бізнес можливостей (для продуктових інновацій); виявлені якості притаманні 

складовим інноваційної спроможності незалежно від виду інновацій. На 

формування запасу міцності економічної системи інноваційний потенціал має 

істотно більший вплив: при застосуванні отриманих канонічних моделей на 

основі значень показників інноваційного потенціалу можливо пояснити понад 

К9% мінливості інтегрального показника запасу міцності системи економічної 

безпеки підприємства.
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Таблиця 1

Статистична оцінка взаємозв’язку складових інноваційної спроможності

за видами інновацій

Вид
інновацій

складова
інноваційної

спроможності

пояснена
дисперсія

спільна
надмірність

коефіцієнт
канонічної
кореляції

продуктові
інновації

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційний потенціал (ІП) підприємства

ЗМ 100,00% 90,33% 0,97906
1П 19,22% 17,58%

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційні бізнес можливості (БМ) підприємства

ЗМ 100,00% 36,51% 0,68208
БМ 29,06% 9,45%

процесні
інновації

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційний потенціал (ІП) підприємства

ЗМ 100,00% 89,48% 0,97936
ІП 16,97% 15,26%

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційні бізнес можливості (БМ) підприємства

ЗМ 100,00% 33,26% 0,67106
БМ 29,22% 9,13%

організаційні
інновації

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційний потенціал (ІП) підприємства

ЗМ 100,00% 90,64% 0,97734
ІП 21,069% 19,48%

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційні бізнес можливості (БМ) підприємства

ЗМ 100,00% 34,82% 0,67207
БМ 28,94% 9,18%

маркетингові
інновації

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційний потенціал (ІП) підприємства

ЗМ 100,00% 89,46% 0,96648
ІП 20,10% 18,14%

Вплив запасу міцності системи економічної безпеки (ЗМ) на 
інноваційні бізнес можливості (БМ) підприємства

ЗМ 100,00% 37,27% 0,69246
БМ 29,66% 9,94%

В результаті канонічного кореляційного аналізу множин змінних, що 

характеризують інноваційний потенціал та інноваційні бізнес можливості 

отримано 7 канонічних коренів, коефіцієнт канонічної кореляцій становить 

99,81%; всі 7 коренів описують 100% дисперсії множини показників 
інноваційних бізнес можливостей та 42,17% - інноваційного потенціалу.
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і  Никористовуючи значення показників інноваційних бізнес можливостей та 
отримані канонічні корені можливо пояснити в середньому 34,14% дисперсії 

«мінних, що складають інноваційний потенціал, щодо дисперсії показників 

інноваційних бізнес можливостей - 76,79% мінливості відповідної множини 
пояснюється значеннями змінних інноваційного потенціалу. Оскільки вимога р
* 0,001 зберігається лише для перших трьох канонічних коренів саме ці 
нішонічні моделі є статистично значимими.

Перший канонічний корінь пояснює 25,63% дисперсії змінних, що 
характеризують інноваційний потенціал (коефіцієнти укомплектованості 

кадрами ( х іт ) ,  обороту щодо приймання ( х іт ) ,  стабільності кадрів (хшз), 

ірудової дисципліни (х 11 м), мотивації зарплати (хни), підвищення кваліфікації 

кадрів (хпіб), інтелектуального рівня робітників (хпп), середнього рівня 
робітників (хіне), приймання кадрів високої кваліфікації (хп і9 ), частка 

інженерних та наукових робітників (хіно), продуктивність праці (хш і), 

коефіцієнти раціоналізаторської активності (х іш ), придатності, оновлення, 
приросту основних засобів (х ш і, х 1212, х 1213), вартості основних засобів у майні 

підприємства (хігм), укомплектованості матеріалами (х 1215), фондовіддача 

основних засобів (Х1221), матеріаловіддача (Х1222), коефіцієнти корисного 
иикористання матеріалів (хш з), браку (Х1224), маневрування власних обігових 
коштів (х і з 11), автономії (хізи), забезпечення запасів власними коштами (х ізіз), 

шбсзпеченості оборотних активів власними коштами (хізм), рентабельність 

активів (х 13 2 1), інвестованого капіталу (х 1322), власного капіталу (хшз), 
коефіцієнти інформаційної озброєності (хии), повноти, захищеності, точності, 

протиріччя інформації (хміг, хш з, хмн, х 1415), частка витрат на НДКР (хміб), 
продуктивність та рентабельність інформації (хмгі, Х1422)):

и і  =  0 , 1 0 7 6  • Х п п  +  0 , 0 6 4 5  ■ Х і т  +  0 , 1 5 0 9  ■ Х ш з  +  0 , 1 4 2 6  • Х і т  +

0 , 4 2 3 5  • Х н и  +  0 , 2 6 5 8  • Х і ш  +  0 , 4 3 6 2  • Х п п  +  0 , 2 1 7 2  • Х і т  +

0 , 2 3 3 5  • Х 1119 +  0 , 4 3 5 3  • Х т о  +  0 , 6 7 4 8  • Х т і  +  0 , 6 5 5 4  • Х 1122 +

0 ,2 6 9 3  • Х1211 +  0 , 2 9 9 6  ■ Х 1212 +  0 , 1 5 2 2  • Х 1213 - 0 , 0 9 1 9  • Х 1214 +

0 , 2 5 7 9  • Х 1215 +  0 , 4 8 7 3  • Х1221 +  0 , 2 5 7 3  • Х 1222  -  0 , 0 3 1 3  • Х ш з  +

0 ,2 5 4 1  • Х 1224 +  0 , 2 4 9 6  • Х і з п  +  0 , 2 1 0 5  • X  і зі 2 +  0 , 3 6 9 3  ■ X  і з із  +  ( ^ )

0 , 2 7 2  • Х 1314 +  0 , 6 4  • Х1321 +  0 , 4 5 5 2  • Х 1322 +  0 , 4 3 1 7  • Х т з  +  0 , 3 7 3 8  •

Х і 4п  +  0 , 7 4 4 9  ■ Х 1412 +  0 ,8 2 8 1  • Х м і з  +  0 , 8 3 6 5  • Х м н  +  0 ,7 8 8 1  •

Х1415. +  0 , 4 3 4 2  • Х м і б  +  0 , 6 3 6 4  • Х1421 +  0 , 5 2 8 5  • Х1422 

V ,  =  0 , 0 4 4 9  • Х2131 +  0 , 2 6 5 6  • Х2211 +  0 , 4 3 0 3  • Х2311 +  0 , 4 6 1 5  • Х2321 +

0 , 9 9 7 5  ■ Х 24Н
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Використовуючи рівняння першої канонічної моделі (2), на основі 

значень показників інноваційного потенціалу можливо пояснити 25,54% 
дисперсії показників інноваційних бізнес можливостей (коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості (хгізі), ступень операційного важелю (хмп), 

рентабельність діяльності (хгзп), рентабельність продукції (хгзгі), рівень 
відповідності організаційної структури підприємства інноваційним потребам

(Х241і)).
Другий канонічний корінь виявляє кореляцію між внутрішньою нормою 

дохідності та показниками, що характеризують ефективність використання 

фінансових ресурсів, і пояснює 22,35% дисперсії змінних, що характеризують 

інноваційний потенціал; використовуючи рівняння другої канонічної моделі на 
основі значень показників інноваційного потенціалу можливо пояснити 19,93% 

дисперсії інноваційних бізнес можливостей. Третій канонічний корінь пояснює 
17,7% дисперсії змінних, що характеризують інноваційний потенціал; 
використовуючи відповідне рівняння на основі значень показників 

інноваційного потенціалу можливо пояснити 13,42% дисперсії показників 

інноваційних бізнес можливостей. Третій канонічний корінь засвідчує 
кореляцію між майновим станом та показниками, що характеризують наявність 

матеріальних ресурсів.
Сумарно три значимих канонічних корені пояснюють близько 65% 

дисперсії змінних, що характеризують інноваційний потенціал, та близько 59% 
дисперсії змінних, що характеризують інноваційні бізнес можливості.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результатами 

канонічного кореляційного аналізу підтверджується існування статистично 

значимого зв’язку між інноваційним потенціалом та запасом міцності 
економічної системи а також між інноваційними бізнес можливостями та 

запасом міцності системи економічної безпеки, при цьому впливу економічної 
безпеки притаманні лагові тенденції. Проте інтегральний показник 

інноваційних бізнес можливостей не може бути оцінений на основі показнику 
інноваційного потенціалу (і навпаки) з високим рівнем достовірності оцінки. 
Таким чином, склад показників складових інноваційної спроможності є 

обгрунтованим, доцільність застосування запропонованої структури 

інтегрального показника доведена експериментальним шляхом. Результати
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пропсденого канонічного аналізу обгрунтовують необхідність врахування 
итгмозв’язків між показниками при розробці прогнозів зміни інноваційної 

спроможності, що є перспективним напрямом подальших наукових досліджень.
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' ДК 338

Ш остак JI. B.

Оцінка оптимального вибору системи управління матеріальними по
токами на вітчизняному підприємстві

В статті розглянуто проблему вибору системи управління матеріаль
ними потоками на вітчизняному підприємстві. Визначено ціль і обґрунтовано 
суть логістичного процесу. Особливу увагу приділено підсистемам організації 
іо.'Істичного управління, які використовуються промисловими компаніями.

In the article the problem o f  choice o f  the system o f  logistic management f i 
nancial streams is considered on a domestic enterprise. Certainly purpose and 

grounded essence o f  logistic process. The special attention is spared subsystems or
ganizations o f  logistic management, which are used industrial companies.

Ключові слова: Логістика, логістичне управління, логістична система, 
матеріальні потоки.

Вступ. Сучасні зміни, що відбуваються у вітчизняній економіці та 
практиці управління промисловими підприємствами викликають високий 

ітупінь ризику нереалізації товарів, а тому -  невиправдане нагромадження 
іаиасів і зростання витрат. В умовах трансформаційних процесів виявилися 

ііікі особливості ринку, як часта та непередбачувана зміна попиту, виник

нення нових потреб та видів продукції, скорочення термінів поставок, що 
(меншують довжину життєвого циклу товарів. Саме тому зростають вимоги 

до управління постачанням, виробництвом та збутом, виникає потреба в 
структурах, що з найменшими витратами здійснювали б управління ма- 
ісріальними та пов’язаними з ними потоками.

Аналіз останніх досліджень. Вирішенню теоретичних та практичних 
проблем управління матеріальними потоками та забезпечення матеріальними 

ресурсами промислових підприємств присвячено багато робіт вітчизняних та 

іарубіжних науковців. Проте варто було б більше уваги приділити саме ви
бору оптимальної системи управління матеріальними потоками на вітчизня

них підприємствах в залежності від галузі функціонування.
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Засади логістичного управління матеріальними потоками та питання 
пошуку пріоритетних напрямків підвищення ефективності управління 

підприємством, в тому числі матеріальними ресурсами та запасами та їх пе
реміщеннями, були висвітлені в наукових працях українських та зарубіжних 
економістів С.С. Гаркавенко, В. Герасимчука, О.В. Глогуся, Є.В. Крикавсь- 

кого , М.О. Окландера , Т. Глушка, А.Г. Кальченко, Д. Сааті, Крампе X., Я.Д. 
Плоткіна, В.Є. Ніколайчука, Н.І. Чухрай та інших. Проте питання адаптації 
передового світового досвіду у діяльність вітчизняних підприємств потребує 

детальнішого узагальнення.
Постановка завдання. Головною метою статті є теоретичне обгрунту

вання вибору системи управління матеріальними потоками на вітчизняних 

підприємствах.
Виклад основного матеріалу.
В ході економічних перетворень у вітчизняній економіці більшість 

промислових підприємств набули приватної форми власності, де реальні 

власники, які працюють в умовах жорсткої конкуренції, вкладають фінансові 

ресурси у виробництво, прагнучи мінімізувати витрати та максимізувати 
прибуток, вийти на нові ринки збуту продукції. Зважаючи на високу ма
теріаломісткість вітчизняного виробництва важливого значення набуває 

вибір оптимальної системи управління основними процесами на 
підприємстві «постчання-виробництво-збут», з метою оптимального забезпе
чення матеріальними ресурсами. Отже, використання системного підходу до 
управління матеріальними потоками варто застосовувати для вдосконалення 

організації логістичної системи на вітчизняному підприємстві.
До основних систем управління матеріальними оптоками, що ефектив

но застосовуються як зарубіжними, так і вітчизняними компаніями варто 

виділити:
KANBAN -  японська карткова система виробничої логістики;

ОРТ -  Optimized Production Technology -  оптимізована виробнича тех

нологія;
JIT -  Just іп Тіше -  система постачання точно в термін;
MRP 1, 2, 3 -  Material Requirements Plannin -  планування матеріальних 

потреб;
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ABC-XYZ -  системи управління запасами;

ERP -  Enterprise Resource Planning -  планування ресурсів підприємства;

DRP 1, 2 — Distribution Requirements Planning — планування збутових 
потреб та ресурсів відповідно;

LRP -  Logistics Recourse Planning -  планування логістичних ресурсів;

CRM -  Continious Replenishment Management -управління безперерв
ним поповненням запасів;

EDI -  Electronic data Interchange -  електронний обмін даними;
LP -  Lean Production -  заощадливе виробництво;

SCM -  Supply chain management -  управління ланцюгом (ланцюгами) 
поставок;

ТМВ -  Time-based logistics -  логістика в реальному масштабі часу;

VAL -  Value added logistics -  логістика доданої вартості; E-logistics -  
електронна логістика;

VL -  Virtual logistics -  віртуальна логістика;

CALS -  Computer-aided Acquisition & Logistic Support -  автоматизована 

система логістичного управління дослідженнями, проектуванням, вироб
ництвом та експлуатацією високотехнологічної продукції.

KANBAN -  японська система виробничої логістики. Логістична систе
ми KANBAN являє собою метод, який спрямований на задоволення потреб 
клієнтів самостійно керуючим виробництвом за принципом отримання. Ма

теріальний потік, при цьому, спрямований вперед (від виробника до спожи

тків), тоді як інформаційний потік спрямований назад (від споживача до ви
робника). Постійні втручання центрального керівництва зайві при цій c h 

i ' іем і [1]. Система KANBAN реалізована на таких підприємствах як General 
Motors, Massey-Ferguson, Renault.

Найбільш поширеною логістичною системою є система «точно в 
строк» (just-in-time, JIT), яка з'явилася в Японії в кінці 50-х років. Основною 

Ідеєю цієї логістичної концепції є виключення запасів матеріалів, комплек

туючих та напівфабрикатів у виробничому процесі, потоки матеріальних ре
сурсів синхронізуються з потребою в них, яка, в свою чергу, задається виро

бничим розкладом випуску готової продукції. Рух матеріальних потоків ор- 

і ішіювано таким чином, що всі матеріали, комплектуючі та готова продукція
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доставляються в необхідній кількості та в той час, коли їх потребують ланки 

логістичної системи, з метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням 
запасів.

MRP-І спрямована на мінімізацію запасів, зберігаючи при цьому до

статню кількість матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого про
цесу.

Система MRP-І використовується багатьма підприємствами і ком
паніями, але вона постійно вдосконалюється, до неї додаються елементи 

фінансової, маркетингової та логістичної підсистем. Так виникла MRP-II.
Системи, засновані на MRP підході, мають ряд недоліків і обмежень, до 

основних з яких відносяться:
• застосування MRP систем вимагає значного об'єму обчислень, підго

товки і попередньої обробки великого об'єму початкової інформації, що 
збільшує провідний час виробничого і логістичного циклів;

• зростання логістичних витрат на обробку замовлень і транспортуван
ня при прагненні фірми зменшити рівні запасів або перейти на випуск про

дукції в малих об'ємах з високою періодичністю;
• нечутливість до короткочасних змін попиту, оскільки вони засновані 

на контролі і поповненні рівнів запасів у фіксованих точках замовлення;
• велика кількість відмов в системі із-за занадто комплексного її харак

теру і великої розмірності.

DRP-I використовується для ефективного розподілу готової продукції 
через визначення попиту, запасів в розподільчих центрах та складах, є роз
ширеним варіантом DRP-I завдяки блокам кадри, транспорт, фінанси.

В DRP-II логістичні вимоги визначають графік виробництва, що в свою 

чергу пов'язане із системами MRP та ERP. Проте впровадження сучасних ін
формаційних систем, таких як MRP і DRP, само по собі не забезпечує зрос
тання рентабельності, і відповідні компанії повинні також удосконалювати 

свою оперативну практику і управлінську поведінку.
З операційної точки зору логістична концепція RP може бути викори

стана і в системах дистрибьюции, що стало основою для синтезу зовнішніх 

систем DRP (Distribution requirements planning). Системи DRP - це поширен
ня логіки побудови MRP в канали дистрибьюции готової продукції. Проте ці
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системи, хоча і мають загальну логістичну концепцію "RP", в той же час 

Істотно різні.

Функціонування DRP систем базується на споживчому попиті, який не 
контролюється фірмою. DRP систем, работют в умовах невизначеності попи

ту, Це невизначене зовнішнє середовище накладає додаткові вимоги і обме
ження в політиці управління запасами готової продукції в дистрибутивних 

мережах. DRP системи планують і регулюють рівні запасів на базах і складах 
фірми у власній товаропровідній мережі збуту або у оптових торговельних 
посередників.

Серед логістичних переваг DRP систем можна відмітити:

• зменшення логістичних витрат, пов'язаних із зберіганням і управлін
ням запасами готової продукції за рахунок координації постачань;

• зменшення рівнів запасів за рахунок точного визначення
величини і місця постачань;

скорочення потреби в складських площах за рахунок зменшення за
писів;

• зменшення транспортної складової логістичних витрат за рахунок 
ефективного зворотного зв'язку по замовленнях;

• поліпшення координації між логістичними активностями в дистрибь
юции і виробництві.

Слід підкреслити, що вибір чи формування оптимальної системи 

управління матеріальними потоками вимагає детального дослідження всіх 
переваг та недоліків їх застосування, причому виходячи із специфіки та сфе
ри функціонування підприємства.

Таким чином, логістика як особливий вид управлінської діяльності 

спрямує свої зусилля на дослідження та оптимізацію процесів, пов'язаних із 
рухом матеріальних та пов'язаних із ними інформаційних потоків в напрямку 

посилення їх організованості та координованості. При цьому, за рахунок дії її 
особливих інструментів, відбувається зростання основних показників діяль
ності підприємств
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Єрмоленко О. О.

Аналітичне забезпечення визначення впливу просторової асиметрії 
розподілу продуктивних сил на стан економіки регіонів

Стаття присвячена розробці аналітичного забезпечення визначення 
ми чину просторової асиметрії розподілу продуктивних сил на стан економіки 

рміонів. Актуальність проблеми підтверджується тим, що продуктивні сили 
знаходяться у  вкрай тяжкому становищі, і необхідність розробки шляхів виходу
♦ кризового стану усієї економічної системи України, потребує застосування пев
на,ч> інструментарію для аналізу впливу просторової асиметрії розподілу про- 
і Активних сил на загальний стан економіки регіонів України. Автором запропоно
вані ряд коефіцієнтів нерівномірності, що на відміну від існуючих враховують 

тнив масштабу виду економічної діяльності на показник невідповідності про
дуктивних сил та забезпечують всебічність дослідження явища асиметрично- 
.'іі розміщення продуктивних сил.

The article is devoted to the development o f  analytical tools to assess the im
pact o f  spatial asymmetry o f  the distribution o f  productive forces on the economy o f  
tlu• regions. The urgency o f  the problem is proved by the fac t that the productive 

forces are in extremely grave condition, and the need to develop ways out o f  the cri

sis condition o f  the whole economic system, requires the use o f  specific tools fo r  the 

analysis o f  influence o f  spatial asymmetry o f  the distribution o f  productive forces in 
(lateral economy o f  regions o f  Ukraine. The author suggests a number o f  factors o f  
Irregularity that unlike existing consider the influence o f  the scale o f  economic activi
ty on the rate o f  inconsistency o f  the productive forces and provide a comprehensive 

study o f  the phenomenon o f  asymmetric distribution ofproductive forces.
Ключові слова: продуктивні сили; просторова асиметрія розподілу проду

ктивних сил; людська складова продуктивних сил; коефіцієнти невідповідності.

Вступ. Продуктивні сили України зараз знаходяться у кризовому стані. їх 
«симетричне розміщення лише поглиблює серйозність ситуації, що склалася. Ак
туальність обраної теми підтверджується необхідністю розробки шляхів виходу з 

кризового стану усієї економічної системи України, що потребує застосування пе-
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вного інструментарію для аналізу впливу просторової асиметрії розподілу продук

тивних сил на загальний стан економіки регіонів України.
Розв’язанням проблем, пов’язаних з асиметричним розміщенням продукти

вних сил, присвячено багато праць як українських, так і зарубіжних науковців. 

Серед них такі вчені як М.І. Долішній, І.М. Вахович, В.Н. Лексін, Є.А. Шильцин, 
1.3. Сторонянська, В.І. Чужиков, З.С. Варналій, О.В. Раєвнєва, Б.Л. Лавровський, 

І.М. Новак та багато інших [1-10].
Вагомою складовою продуктивних сил, що здійснює вплив на економіку ре

гіонів -  є людська складова. Вивчаючи та аналізуючи її стан і вплив на економічне 

середовище можливо досягти значних успіхів у складанні дієвих стратегій розвит

ку регіонів.
Для вивчення ситуації, що склалася на українському ринку праці необхідно 

зібрати та проаналізувати велику кількість інформації. Така інформація потребує 
обробки, безпосередньо аналізу, при необхідності корегування зібраної інформації 
та складання логічних висновків відносно виявлених зв’язків, що позитивно чи 

негативно впливають на просторову асиметрію розміщення трудових ресурсів. Усі 

дані для обробки та аналізу взяті на офіційному сайті Державної служби статисти
ки України [11].

У процесі поступового накопичення та обробки даних утворюються значні 
масиви інформації, за допомогою яких передбачається здійснення комплексного 
аналізу показників.

Схема аналітичного забезпечення визначення впливу просторової асиметрії 
розподілу продуктивних сил на стан економіки регіонів представлена на рис. 1.

Для аналізу впливу асиметрії розподілу продуктивних сил на стан економі

ки регіонів були задіяні дані по обсягам виробництва продукції, надання послуг 
та виконання робіт, кількість зайнятого населення, кількість безробітного насе
лення, кількість працевлаштованих громадян та наявність вакансій. Обрані на 
показники найбільш інформативно представляють сьогоднішню ситуацію на рин

ку праці, вони мають бути поступово систематизовані та узагальнені.
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Рис. 1. Аналітичне забезпечення визначення впливу просторової асиметрії продуктивних сил на стан еко- 
ннмікм регіонів
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Усі ці дані представлені за видами економічної діяльності за 2011 та 2012

роки.

Аналіз проводився у декілька етапів.
На першому етапі був визначений коефіцієнт невідповідності продуктив

них сил потребам економіки регіону: К1 = ((кількість зайнятого населення + 
незайняті громадяни)/заняте населення).

На другому етапі визначався коефіцієнт невідповідності людської скла
дової потребам регіону: К2 = (зайняте населення + наявні вакансії) / зайняте 

населення.
На третьому етапі здійснимо визначення коефіцієнту невідповідності між 

потребою і невикористаною частиною людської складової продуктивних сил: 
КЗ = наявні вакансії / незайняті громадяни.

Далі на всіх етапах відбувається урахування масштабу виду економічної 
діяльності (обсяги окремого виду діяльності / валовий регіональний продукт 

(ВРП) по територіальних одиницях). Отримані вище коефіцієнти корегують на 
питому вагу обсягу діяльності у ВРП заданого регіону.

Для подальшого аналізу необхідно знайти значення середньої частки 

невідповідності продуктивних сил за видами економічної діяльності по тери
торіальних одиницях. Для цього суму із кожного отриманого коефіцієнту діли
мо на кількість розглянутих видів економічної діяльності.

Наступний крок -  безпосередньо здійснюємо нормалізацію отриманих 
даних по регіонам України.

N 01711 _  З и ч е н н я  серед, частки невідповіда. і - г0 регіону- т іп  значення серед, частки ^  ^
т а х  значення серед, частки

По першому коефіцієнту дані матимуть наступний вигляд (табл. 1)

Для наочного представлення результатів будуємо діаграму «Коефіцієнт 

невідповідності продуктивних сил потребам економіки регіону з урахуванням 
масштабу виду економічної діяльності за 2012 р.».

60

1,20

Області

Рис. 2. Коефіцієнт невідповідності продуктивних сил потребам економіки 

регіону за 2012 р

Та складаємо рейтинг територіальних одиниць України за впливом невід
повідності продуктивних сил на економічний розвиток.

Кожен регіон України особливий, це стосується не тільки природно- 

ресурсного потенціалу, наявності та розвитку видів економічної діяльності, а й 

і рудового потенціалу в цілому.

Другим етапом аналізу асиметрії людської складової продуктивних сил

* нпаліз потреби трудових ресурсів з урахуванням масштабу виду економіч
ної діяльності по регіонам України за 2012 рік.

Для наочності необхідно побудувати графік коефіцієнту невідповідності 
людської складової потребам регіону за 2012 рік. Отримані результати нагляд

но представлені на рис.2.

Отримані результати схожі на попередні дані аналізу невідповідності 

продуктивних сил потребам економіки регіону. Тобто маємо зробити висновок 

стосовно того, що при наявності асиметрії продуктивних сил по деяких тери

торіальних одиницях, то по цих же регіонах існує потреба у трудових ресурсах. 
Гак у попередньому дослідженні ми виявили наявну асиметрію розподілу про

дуктивних сил у Сумській, Тернопільській та Черкаській областях. Також ми 
спостерігаємо і попит на трудові ресурси у цих же областях.
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Рис. 3. Коефіцієнт невідповідності людської складової потребам регіону

за 2012 рік

Найбільшу потребу у цих областях зафіксовано за такими напрямками 
економічної діяльності як сільське господарство та промисловість. Дивергенція 

спостерігається у галузях торгівлі, транспорту та зв’язку: так у Сумській об
ласті показник потреби трудових ресурсів у торгівлі складає 0,07 тоді як у Тер
нопільській та Черкаській -  0,15. У галузі транспорту та зв’язку ситуація інша -  

у Сумській та Черкаській показник потреби складає 0,07 та 0,08 відповідно, а у 
Тернопільській -  0,14. У галузі комунальних та надання індивідуальних послуг 

ситуація однакова по всіх означених регіонах -  0,02.
Наступний етап дослідження -  це аналіз невідповідності між потребою і 

невикористаною частиною людської складової продуктивних сил за 2012 рік.
Для більшої наочності представимо отримані результати графічно (рис. 4).

При розгляді третього показника -  невідповідності між потребою і неви

користаною частиною людської складової продуктивних сил, виявилася така 
особливість, що чим нижче була у регіону потреба у трудових ресурсах, тим 

вища у нього невідповідність між потребою та невикористаною людською 
складовою продуктивних сил. Також спостерігається і обернена залежність -  

чим вища була у регіоні потреба у трудових ресурсах, тим нижча 
невідповідність між потребою та невикористаною людською складовою.
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Рис. 4. Коефіцієнт невідповідності між потребою і невикористаною ча

стиною людської складової продуктивних сил за 2012 рік

Тобто, у таких областей як Дніпропетровська, Київська, Одеська, АР 
Крим та Донецька області була низька потреба у трудових ресурсах, а аналізу
ючи показник невідповідності між потребою та невикористаною людською 

складовою продуктивних сил ми виявили, що названі регіони мають досить ви
сокий рейтинг по цьому показнику.

Загальні результати усіх трьох коефіцієнтів представлені у табл. 1

Таблиця 1

Загальні результати показників невідповідності людської складової 
продуктивних сил за регіонами України за 2012 рік

Області

Коефіцієнт 
невідповідності про

дуктивних сил по
требам економіки 

регіону, К1

Коефіцієнт 
невідповідності люд

ської складової по
требам регіону, К2

Коефіцієнт 
невідповідності між 
потребою і невико
ристаною частиною 
людської складової 
продуктивних сил, 

КЗ
1 2 3 4

АР Крим 1,0163 1,003888 0,255798
Мінпицька 1,0394 1,001069 0,03503
Иіишнська 1,0265 1,002593 0,099201
Дніпропетровська 1,0182 1,005985 0,398847
Донецька 1,0142 1,001785 0,133129
Житомирська 1,0396 1,003763 0,123315
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Закарпатська 1,0241 1,002832 0,119967
Запорізька 1,0224 1,002182 0,110497
Івано-Франківська 1.0286 1,000546 0,02123
Київська 1,0225 1,003939 0,313931
Кіровоградська 1,0355 1,001604 0,058968
Луганська 1,0233 1,002955 0,134435
Львівська 1,0212 1,002713 0,125132
Миколаївська 1,0255 1,002556 0,110001
Одеська 1,0137 1,002773 0,275858
Полтавська 1,0518 1,00355 0,085941
Рівненська 1,0371 1,002216 0,070305
Сумська 1,1749 1,116888 0,039543
Тернопільська 1,1854 1,139049 0,102323
Харківська 1,0242 1,002932 0,155075
Херсонська 1,0243 1,002283 0,125691
Хмельницька 1,0339 1,000934 0,038668
Черкаська 1,2019 1,153617 0,017219
Чернівецька 1,0272 1,002369 0,115203
Чернігівська 1,0379 1,002066 0,064435

На основі отриманих даних слід зробити наступні висновки.
1. Виявлено існування асиметрії продуктивних сил потребам економіки 

регіону Найбільш охоплені цим явищем такі області як Сумська, Тернопільська 

та Черкаська. Найменше асиметрія виражена у Одеській, Донецькій областях та 
АР Крим. Простежується пряма залежність від галузевої орієнтації області. Так, 

наприклад, Одеська область зазнає найбільшої асиметрії розподілення продук
тивних сил у сферах промисловості та діяльності транспорту та зв’язку. У 

Харківській області набули розвитку кілька напрямів -  промисловість, сфера 
фінансової діяльності, торгівля, операції з нерухомим майном, діяльність 
транспорту та зв’язку -  саме по цих напрямках спостерігається високий показ

ник асиметрії. А Черкаська область є одним з головних агропромислових 

регіонів України. Отже і показник асиметрії досить високий саме у цій галузі.
2. Питання попиту на трудові ресурси зараз стоїть дуже гостро. Робото

давці публічно представляють дуже малу кількість вакансій. Хоча реальна по

треба на трудові ресурси у підприємств набагато більша. Це пов’язано з тим, 
що роботодавці втратили довіру до центрів зайнятості і покладаються на власні 

сили у пошуку необхідного персоналу. Таким чином, дані, що надходять до те

риторіальних центрів зайнятості не повністю відображають реальну картину 
потреби у трудових ресурсах по регіонам України. Але за наявними даними
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Млі мо наступну ситуацію по показнику невідповідності людської складової по- 
цн'Оіім регіону. Області розділилися на дві групи: одна група областей, у яких 

щмметрія потреби у трудових ресурсах зовсім незначна (до неї увійшли 22 об- 
ішчі), друга група областей, у якій асиметрія потреби у трудових ресурсах 

іу<«с иисока (до неї увійшли три області -  Сумська, Тернопільська та Черкась

кії) Гобто результати аналізу попереднього показника (максимальні значення 

К 11 ібі гаються з результатами аналізу асиметрії потреби трудових ресурсів 
(мпксимальні значення К2). Це означає, що структура зайнятості є однорідною 
(іии цих груп областей.

3. При дослідженні асиметрії між потребою і невикористаною частиною 

миїдської складової продуктивних сил (КЗ), було виявлено зовсім протилежні 
І'їмультати відносно перших двох показників. Так, лідери по наявній асиметрії 

ншроби у трудових ресурсах у останньому дослідження перемістилися у інший 
Пік рейтингу, а абсолютну лідируючу позицію зайняла Дніпропетровська об

пій м. ч великим відривом від інших областей. У області спостерігається досить 
н«<іііі кіі кількість вакансій та велика кількість незайнятого населення, що пере- 

Пушн на обліку у Службі зайнятості. Найбільш проблемна ситуація спо- 
і н'рі гається у промисловості. Тобто при наявності вакансій незайняті громадя

ни і иідповідною кваліфікацією не можуть або не хочуть працювати у цій сфері 
/IIн іьності. Основними причинами відмови людей від запропонованої роботи 

ти  і у пні: затримка заробітної плати на підприємствах, погані умови праці, 

оформлення роботодавцем відносин на основі договору або згоди без запису у 
(рулону книжку.

Отже, зайняті забезпечують рівновагу між вакансіями та незайнятими 

і|юмндянами. Співвідношення між вакансіями та безробітними у кожній об- 

МЄТІ індивідуальне, воно особливе і ця особливість забезпечується безліччю 
фйкторів: діяльністю служб зайнятості, структурою економіки регіонів та ін
шими чинниками.
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Кравчук P.C.

Управління ланцюгом постачання

І Ірії розробці стратегій розвитку компаній, управлінський персонал все 

ЩН'ШІІШ' згадує про використання логістики на підприємстві як фактор впливу 

ні і іШходи організації. Основною формою логістичних утворень, спрямованих 
п,і иііігтечення основних цілей логістики та оптимізації витрат, є логістичні 
иінцю.'и постачання.

In developing strategies o f  companies, management is often mentions the use o f  
logistics in the company as a factor in the impact on revenues o f  the organization.
I hr main form  o f  logistic structures aimed at providing basic goals and optimize lo- 
цМІа i costs are logistics supply chains.

Ключові слова: логістика, логістичний ланцюг, ланцюг постачан
ий управління

Вступ. Могло б здатися, що визначення управління ланцюгом постачання 

(ііііГЛ. supply chain management) повинно бути легше, ніж ланцюга постачання -  
поняття дуже широкого значення. Однак основною проблемою, що є джерелом 

и шємозалежності у визначеннях, є велика кількість територій, на яких 

підприємства можуть співпрацювати, що лежить в основі підписаної концепції.
< Ч’обливо на основі аналізу літератури можна дійти висновку, що нові способи 
і Мінпраці спричинюють постійне розширення сфери співпраці. Різномінітність 

ісриторій -  це також результат великої кількості гетерогенічних -  що беруть 

початок з різних сфер науки -  технологій, що використовуються у формуванні 
і Мінпраці учасників ланцюга постачання.

Наступною причиною неточного характеру цього поняття є факт, що ба
й т і  авторів користується різними визначеннями, попри те, що запропоновані 

мнми дослідження стосуються способу використання широкого значення і 

формування співпраці підприємств. Прикладом таких окремих термінів, що 
стосуються управління ланцюгом постачання, може бути «управління, що ба- 

іуггься на постачанні» (англ. supply base management), синхронізація ланцюга
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постачання» (англ. supply chain synchronization) чи «управління трубопроводом 

постачання» (англ. supply pipeline management).
У 80-их роках управління ланцюгом постачання сприймалося перш за все 

як гарантія відповідного надходження продукції від постачальників до спожи

вачів. По скільки у світлі двох перших визначень основною метою управління 

ланцюгом постачання є виключно гарантування відповідного надходження, по 
стільки в третьому визначенні підвищується роль синхронізації, натомість в че
твертій вказується чітко необхідність інтеграції діяльності, реалізованої в ме

жах цього процесу. Досить дивовижним є той факт, що в більшості запропоно
ваних визначень автори до визначення поняття «управління ланцюгом поста

чання» не використовують поняття самого ланцюга постачання.

90-ті роки минулого століття -  це період бурхливого розвитку концепції 
ланцюга постачання, що звичайно не залишається без впливу на сферу і спосіб 
визначення процесу управління ним. В роботах з цього періоду можна знайти 
також розбіжні погляди, такі як визначення Д.Беррі, Д.Товілла і Н.Вадслея, в 

якому як цілі управління ланцюгом постачання вказано між іншим побудову 

довіри, проектування нової продукції і побудову довготермінових стосунків, 
пропозиція М.Крістофера, згідно якої поставка і утворення доданої вартості для 
клієнта є суттю функціонування ланцюга, чи врешті пропозиція розуміння ав

торства Дж.Ламберта і М.Купера. Про зростаюче зацікавлення концепцією лан
цюга постачання в кількісних підходах свідчить визначення Д.Сімчі-Леві, 
Ф.Камінського і Е.Сімчі-Леві, де управління ланцюгом постачання було введе
не до сукупності підходів, застосованих до ефективної інтеграції діяльності 

учасників ланцюга постачання з метою мінімалізації витрат у всій системі при 

збереженні відповідного рівня обслуговування. Абсолютно іншу точку зору 

прийняли Р.Гандфілд і Е.Нічольс, які у своєму визначення підкреслили роль 
стосунків, процесів і обміну інформацією, а основною метою визнали отриман
ня конкурентної переваги.

Початок XXI століття — це період, в якому спосіб сприйняття управління 
ланцюгом постачання і його сфери припинили викликати великі емоції серед 
науковців. Не з ’являються нові пропозиції визначення, а суперечності щодо пи

тання втратили силу. Не означає це, що проблема вирішена і вдалося опрацюва
ти остаточне визначення аналізованого поняття. Радше здається, що дослідники

68

і)Цмі ні нноіюпку, що цю проблему не вдасться вирішити. Погляди на тему мо- 

Фінійііі н шгшачення управління ланцюгом постачання дуже добре підсумовує 

ММНіНіу ижс у вступі думку Д.Сімчі-Леві [5], з чого однозначно виникає, що 
Не !<“• мі ну го компромісу в питанні сфери поняття управління ланцюгом поста

вним
Іик чисельні позиції в питанні способу визначення поняття управління 

чинний ом постачання є результатом появи спроб синтезу цього показового до- 

■рАку, На презентацію заслуговує тут пропозиція Дж.Вітковського, який з ме- 
ММн демонстрації відмінностей в способах визначення управління ланцюгом 

Цін ій'ійпня ідентифікує його три контексти (логічний, інтеграційний і синхро- 

МІМПІЙНИЙ), а потім вказує на розбіжності в кожній з чотирьох основних рис 

щмнпчсння (мети, персональній сфері, а також сфері співпраці) [6]. Натомість 

Л» ( ток, С.Боєр і Т.Гармон синтезували кількісно і проаналізували 166 різних 
яіі тичеш, управління ланцюгом постачання.

У початковій фазі формування концепції ланцюга постачання деякі дослі

дники зауважили управління ланцюгом постачання як підсумок операційного 
уирнпління і логістичного, що є їх природнім шляхом розвитку. Три види уп- 

(ніпціінія (операційне, логістичне, а також ланцюг постачання) відносять при 
ньому безпосередньо до рівнів планування (відповідно до операційного рівня, 
і пк нічного і стратегічного). Однак, як це буде показано в наступній частині ро- 

0*іі н, в міру розвитку ланцюга постачання ці класичні рівні планування стали 

(ніімитими, через що про управління ланцюгом постачання можемо говорити 
по підношенню до рішень, що застосовуються на стратегічному рівні,але також 

ни рінні тактичному і операційному.

Як згадувалося, спільним елементом всіх презентованих визначень уп- 
рпшііння ланцюгом постачання є співпраця підприємств. Приймаючи сферу цієї 

і нінпраці як критерій поділу, можна ідентифікувати три основні види ланцюгів 

постачання, що відповідають наступним стадіям еволюції концепції ланцюга 
постачання. Це є:

1) логічний ланцюг постачання, в якому співпраця реалізується ви- 

и точно в сфері фізичних надходжень, тобто сировини і виробів,

2) ланцюг постачання зорієнтований ринково, в якому співпраця сто

сується як логістичної діяльності, так і маркетингової,
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3) ланцюг постачання зорієнтований на клієнта (ланцюг вартості), в 

якому співпраця охоплює всю діяльність, пов’язану з творенням вартості для 

кінцевого клієнта.
Процес формування концепції ланцюга постачання, а що за тим іде, та

кож концепції управління ланцюгом постачання, спостерегли М.Крістофер і 

Д.Товілл [7]. На основі даних з 80-90 -их  pp.. вони виділяють чотири фази ево

люції досліджуваної концепції. Окремі фази були описані між іншим на основі 
таких критеріїв, як філософія діяльності, тип ланцюга, детермінанта успіху, а 

також показники продуктивності.
Досить вагомою пропозицією, що стосується способу визначення і 

сприйняття концепції управління, є показ необхідності розрізнення управління 

ланцюгом постачання і управління, зорієнтованого на концепцію ланцюга пос
тачання [4]. Згідно цього постулату, в літературі, що стосується ланцюга поста
чання, здійснюються спроби визначити два поняття за допомогою одного ви
значення -  управління ланцюгом постачання. Ідея формування співпраці і ко

ординації між підприємствами з точки зору цілісної системи, в якій кожна дія
льність розглядається в ширшому контексті (визначене в роботі як концепція 

ланцюга постачання), може бути в реальності тільки орієнтацією підприємства 
на підхід в широкому розумінні (англ. supply chain orientation). Тільки реаліза

ція методів управління ланцюгом постачання на підприємствах, що співпра
цюють в межах ланцюга, може називатись управлінням ланцюгом постачання.

Схоже як і у випадку поняття ланцюга постачання також щодо процесу 
управління ланцюгом постачання, здійснено багато спроб, що слугували виок
ремленню загальних підходів до його реалізації. Однією з перших пропозицій є 

запропоноване Ч.Бечтелем і Дж.Джаярама [5] виокремлення чотирьох шкіл ду

мок в межах управління ланцюгом постачання.
Оскільки з перспективи XXI століття спостерігається розвиток аналізова

ної дослідницької території, можна обмежити кількість таких шкіл думок до 
трьох, що сходяться з можливими контекстами визначення управління лан
цюгом постачання, виокремленими Дж.Вітковським [6]. Виокремлені школи -  

це:
1) логістична школа: основною метою є відповідний контроль потоків по

ставки продукції і супроводжуючої інформації від джерела сировини до кінце-
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иич споживачів (визначення Т.Джонса і Д.Рілея, Дж.Гоулігана, а також 
'І І шрам);

2) школа синхронізації: процес визначення, пов’язаний з синхронізацією 
фі нічних, інформаційних і фінансових потоків попиту і пропозиції, що відбу- 

ин ніться між учасниками з метою досягнення ними конкурентної переваги і 
І Вороння доданої вартості (визначення Г.Стівенса, Дж.Вітковського);

3) інтеграційна школа: реалізація полягає на інтеграції ключових бізнес 
процесів (від клієнтів до постачальників сировини) з метою забезпечення вар

інн і для остаточного споживача і інших зацікавлених сторін (визначення 
І' І інідфілда, Е.Ніколас, а також Дж.Ламберта і М.Купера).

Іншу точку зору представляють Дж.Ментцер, В.Де Вітт, Дж.Кіблер, 
( ' Мін, Н.Нікс, К.Сміт і З.Захаріна, які виділяють три основні підходи, розгля- 
ЛйіОЧИ управління ланцюгом постачання як: філософію управління, реалізацію 

філософії управління, а також сукупність управлінських процесів [7].

Для філософії управління характерне відношення до ланцюга постачання 
ик окремого об’єкту і відхід від традиційного сприйняття підприємств як авто

номних одиниць [1]. При цьому підході управління ланцюгом постачання -  це 
ітртнсрство широкого значення з метою управління абсолютним надходжен

ії «м товарів від постачальника до кінцевого клієнта (згадані вже визначення 
М.Еллрам, а також Т.Джонса і Д.Рілея). В основі такого способу визначення ле- 

міть переконання, що кожне підприємство в ланцюгу постачання безпосеред

ньо і опосередковано впливає на роботу всіх решти учасників ланцюга поста- 
ч іін іія , а також на його ефективність.

Більш пристосований характер управління ланцюгом постачання має дру- 

і мМ підхід, визначений як реалізація філософії управління. Приймаючи концеп

цію ланцюга постачання, підприємства повинні визначити сукупність правил і 
практик, які дають їм можливість функціонування в сумісний з прийнятою фі- 
нософією спосіб. Зосереджуючись на діяльності, метою якої є гарантія виник

нення і ефективного функціонування ланцюга постачання. Теми робіт з цієї 

гфери найчастіше стосуються: інтеграції діяльності, обміну інформацією, поді
ну ризику, співпраці в межах ланцюга, визначення спільних цілей і пріоритетів 

обслуговування клієнтів, інтеграції процесів, а також стратегічного партнерст
ві

71



В останньому підході основний акцент ставиться не на прийнятті конкре

тної діяльності з метою гарантування правильного функціонування ланцюга (як 

в попередньому підході), але на гарантію ефективності процесів, реалізованих в 
межах діяльності ланцюга постачання. Дж.Ламберт і М.Купер [2] визначають 
управління ланцюгом постачання як інтеграцію ключових бізнес процесів. На

томість Б.Дж.Ла Лонде і Дж.М.Мастерс вказують на необхідність управління 
стосунками, а також надходженням інформації і матеріалів через кордони підп
риємства з метою гарантування високого рівня обслуговування у творення вар

тості завдяки синхронізованому надходженню виробів і пов’язаних з ними ін

формації від місця виробництва до місця споживання [3].
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Моделі прийняття рішення в ланцюгу постачання

Значну частину процесу управління підприємством становить прийняття 
рішення, що розуміється як свідомий вибір одного варіанту серед сукупності 

допустимих варіантів. Згідно прийнятої на практиці управління моделі одно
осібного прийняття рішення на рішення накладаються [1]:

-  формулювання проблеми прийняття рішень,

-  виокремлення і опис всіх можливих варіантів діяльності,
-  оцінка кожного варіанту згідно прийнятих цілей чи переваг,
-  реалізація рішення.

Існування внутрішніх принципів, правил і процесів прийняття рішень на 
підприємстві дає можливість зменшення рівня невпевненості і обмеження ри- 

інку, пов’язаного з прийняттям рішення. Тому власне тяжіння до гарантування 

правильного перебігу процесу прийняття рішення належить визнати необ
хідним. Варто зауважити, що ключову роль в процесах прийняття рішення 
иідіграє відповідно зібрана і опрацьована інформація.

Розмірковуючи про процес прийняття рішення в ланцюгу постачання, 
і'і и каємося з істотними проблемами. Якщо як вихідний пункт приймається три 

основні елементи процесу прийняття рішення підприємства, так звані:
1) нагромадження і аналіз інформації,

2) рішення в сфері стратегії підприємства,

3) рішення, що відносяться до окремих функцій підприємства, легко 
шуважити, що в контексті ланцюга два перших елементи стають дискусійними.

Щодо першої складової, нагромадження і аналіз інформації, легко вказа- 
ін, що кожне з підприємств, навіть якщо співпрацюють в межах одного ланцю- 

I и, має доступ до різної інформації. Тому повстає проблема, яким чином і в якій 

бфсрі інформація має бути доступна. Як показано в попередньому розділі, за- 

шичай припускається, що основним мотиваційним фактором підприємства в 
мшіцюгу постачання до співпраці є досягнення переваг, які не можна отримати



без цієї співпраці. Спостерігається необхідність розгляду позитивних ефектів 

співпраці щодо ланцюга постачання, що сприймається як одна система, не що

до окремих підприємств. Варто не погодитись з тезою, що така ідеальна систе
ма рідко зустрічається в економічній практиці. Попри це, на потреби даних об
говорень прийнято припущення про існування глобальної інформації, а також 

спільного для всього ланцюга процесі прийняття рішення. Це припущення не 
обмежує спільності представлених міркувань. Отримані результати враховують 
таким чином повну вигоду, що виникає з використання обговорених форм 

співпраці, а в свою чергу існує можливість запровадження додаткових обме
жень, що відображають індивідуальні переваги учасників ланцюга. Натомість 

автор розуміє, що не має можливості застосувати досліджувані в роботі методи 
без виразного визначення умов і очікуваних параметрів співпраці, що тільки 

малою мірою може обмежувати загальність презентованих висновків.
Прийняття рішення в сфері стратегії -  це друга складова процесу прий

няття рішення підприємства, яка в контексті ланцюга постачання спричинює 
труднощі інтерпретації. Головне питання суперечливе, що виступає в цьому 

випадку, стосується ситуації, в якій підприємства, які співпрацюють, мають 

різні стратегічні цілі. Прагнення до уніфікації стратегії підприємств, що 
співпрацюють в межах ланцюга постачання, є безкомпромісним, оскільки дуже 
часто співпраця підприємств і їх роль в ланцюгу виникає з бажання досягнення 

іншої стратегічної мети. Цей цікавий дослідницький простір буде згаданий в 

даній роботі.
Методи, застосовані в процесі прийняття рішення, залежать від структури 

проблеми прийняття рішення. Неструктурні проблеми -  це якісні проблеми -  в 

їх випадку складно виразити формальні залежності. До їх вирішення викори
стовується логічне мислення, підтримане різними геуристичними технологіями, 
а також інтуїцію. У випадку добре структуралізованих проблем, залежності 

можуть бути виражені кількісно; цього типу проблеми вирішуються за допомо
гою операційних методів дослідження. Часто виділяють середню групу, до якої 
належать змішані проблеми, так звані слабо структуралізовані. Для їх вирішен
ня використовуються методи системного аналізу чи змішані геуристично- 

математичні технології.
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Прийняття рішення в економічній діяльності реалізується за допомогою 
рііноманітних технологій прийняття рішень, які загально можна поділити на 
фіідиційні, що базуються перш за все на досвіді, а також інтелігентності людей, 

їй сучасні, характерні для системно-інфрмаційного підходу в управлінні.

Суттю планування на підприємстві є розгляд майбутнього, а також визна
чення завдань, необхідних для його функціонування, та засобів, необхідних для 

реалізації цих завдань. Опрацювання плану має гарантувати можливість реалі- 
шнії певних завдань, щоб в конкретній економічній ситуації осягати окремі фі

рми (на максимально можливому рівні). Таким чином, планування відіграє 
йижливу роль в процесі прийняття рішення.

В місцевій та іноземній літературі визначення «планування ланцюга по
стачання» (англ. supply chain planning -  SCR) інтерпретується по-різному. 

Д.Гупта і К.Маранас [2] трактують SCR як сукупність діяльності, яка кон
центрується на визначенні потреб в сировині і ресурсах, а також формулюванні 

планів і гормонограм з метою задоволення потреб клієнтів, а також реалізації 
мсти фірми. Планування ланцюга постачання стосується координації і інтегра

ції ключової бізнес діяльності підприємства -  від замовлення сировини до дис- 

ірибуції основної продукції. Як видно в світлі цього визначення, сфера пла

нування ланцюга постачання не охоплює функцій, пов’язаних з його проекту-
Н ІІІІІІЯ М .

З SCP дуже часто виключається діяльність, пов’язана з гармонограмуван- 
ним і контролем виконання окремих операцій. Дж.Каллрат та Т.Майндл [3] 
иидіялють планування майбутніх подій в ланцюгу від «налагодження актуаль

них подій» і називають ці другі «реалізацією операції ланцюга постачання» 

Іішгл. supply chain execution -  SCR). Як приклад рішення в межах SCP автори 

подають проектування мережі, опрацювання основного плану виробництва, 
планування постачання, прогнозування попиту. Як видно, в цій пропозиції, 

сфера SCP охоплює також проектування -  не враховане в попередній пропо- 

ІИЦІЇ. В свою чергу, SCE охоплює спостереження подій (напр., в транспорті), 
реалізацію складських операцій і зберігання продукції. Процедура SCP зазви
чай проводиться періодично з метою визначення величин, які залишаються 

незмінними до часу наступної активізації. Натомість інакше функціонує SCE, 

специфіка якого вимагає постійної діяльності (“залишення в позиції on line“),
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оскільки підприємство повинно бути готове до активізації і ведення операції у 

відповідь на події реального світу. Утворення основного плану виробництва є 

типовим завданням SCP, яке, залежно від виду діяльності, може реалізовува
тись раз на день, раз на тиждень чи рідше. Оскільки в ситуації ланцюга поста
чання основний план виробництва стосується багатьох локалізацій, гормоно- 
грамування і процесу спостереження за виконанням реальної діяльності, необ

хідної для реалізації плану в кожній локалізації, визначене попередньо як SCE, 
лежать поза його сферою. Ще більш детально підходять до аналізу питання
С.Чопра і П.Мейндл [4]. Вони вирізняють три рівня прийняття рішення: рівень 
стратегії і проектування ланцюга постачання, рівень планування ланцюга по

стачання і рівень операції ланцюга (англ. supply chain operations -  SCO).
Згідно постулатів, що з ’являються в літературі даної проблеми, пла

нування в концепції ланцюга постачання вимагає інтегрованого підходу [5]. 
Обговорення, представлене в першому розділі роботи, вказують на роль цієї 
стратегії. Враховуючи рівень складності ланцюга постачання, інтегрований 

підхід до планування варто розглядати в трьох вимірах [7]:
1) функціональному -  планування охоплює кілька функціональних те

риторій ланцюга постачання, таких як постачання, виробництво, дистрибуція 

тощо,
2) просторовому -  планування врахування діяльності, реалізоване 

щонайменше в двох джерелах ланцюга постачання,
3) часовому -  планування реалізоване на кількох рівнях, що відно

сяться до різних горизонтів і в межах цих рівнів творить спільну систему.

Функціональна і просторова інтеграція означає, що в плануванні не мож

на обмежитись ані до однієї функціональної території, ані до одного джерела 
ланцюга, натомість часовий вимір інтеграції означає, що планування повинно 
стосуватися різних рівнів прийняття рішення. Плани, опрацьовані на окремих 
рівнях, відрізняються горизонтом, а також частотою ведення планування та 

сферою планування. Всі плани, не зважаючи на рівень, якого стосуються, по
винні становити спільну систему. Найчастіше плани вищих рівнів складають 

керівні вказівки для планів нижчих рівнів. Потенційні проблеми, ідентифіко

вані на нижчих рівнях, можуть бути вказівками до зміни процедури планування
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В* ииіцих рівнях. Такий підхід до планування широко застосовується на окрем
ій підприємствах -  їх називають ієрархічним плануванням.

На даний момент можливі два підходи, що дозволяють гарантувати інте- 
і рацію планів в часовому вимірі. Традиційний підхід -  це ієрархічний підхід, в 
км»му плани більш детальні, стосуються короткого горизонту, враховують 

рішення, прийняті на вищому щаблі. Другою спостереженою тенденцією є за- 
ічосування моделі прийняття рішення і врахування в них великої частини 
нвнцюга постачання. Це спричинює, що рішення, які в ієрархічному підході 

приймалися на кількох етапах, в цьому випадку приймаються в одній моделі, 

що враховує залежності, які поєднують окремі рівні [8]. З точки зору складності 

іиких моделей прийняття рішення, враховуються рішення, що приймаються в 
и рархічному підході на кількох етапах, натомість припущення, визначене на 
інших етапах, враховується як параметри такої моделі.

Другий постулат вказує, що складності ланцюгів постачання вимагає си

стемного підходу до планування через правильне визначення альтернатив, кри- 
іеріїв та обмежень і користування алгоритмами моделювання чи оптималізації 

(детальних чи геуристичних). Щодо нових методів, які задовільняють попе

редні умови в літературі даної тематики, почало з ’являтись визначення «роз

ширене планування» (англ. advanced planning). Необхідність застосовування 
розширених засобів є умовою переконання, залежності і обмежень, як це вима

гається при розширенні сфери планування. По скільки основною проблемою, 

іцо розглядається в ієрархічному плануванні, є спосіб розкладання проблеми 

планування на менші часткові проблеми, по стільки розширене планування 
'Піймається застосуванням кількісних методів до вирішення цих проблем (як 

часткових, так і -  якщо це можливе -  питання виходу). Доступ до транзакцій 

них даних, який на даний момент гарантований застосуванням інформаційних 
систем, не дає автоматичного збільшення точності прийняття рішення.

У зв’язку з вище згаданими постулатами і з відмінностями поглядів на 

визначення SCP в роботі прийнято конвенцію, згідно якої SCP розумітиметься 
як планування структури ланцюга постачання (англ. supply chain design planning
- SCDP), а також планування операції ланцюга постачання (англ. supply chain 
operations planning -  SCOP). Зі спектру SCOP, а тим самим з діапазону SCP 

виділено частину гормонограмування операції, враховуючи представлені



раніше концепції щодо інтеграції планування. SCOP буде таким чином реалізо

ване з врахуванням більшого просторового діапазону, ніж планування в окрем
ому підприємстві, але зі збереженням по можливості високого рівня деталізації. 

Більшої детальності планування, ніж у випадку традиційних підходів дося
гається через врахування таких величин, як кількість і вид виконаних виробни
чих чи транспортних операцій, а також їх параметрів в окремих періодах пла

нування. Хоч згадується аспект творення гармонограм, тяжіється до збережен
ня по можливості великої детальності в моделюванні через атрибуцію операції 
до окремих періодів планування і детальне визначення рівня використання ре

сурсів в цих періодах. В контексті так визначеного SCOP зустрічається викори
стання визначення «інтегроване», застосування якого має підкреслити інтегра

ційний характер опрацьованих планів. Звісно такий підхід не означає, що не 
існують ланцюги постачання, в яких в процесі планування операції не будують

ся гормонограми операції. Показово по відношенню до ланцюгів постачання 
електронної продукції пропозиції моделі оптималізації гормонограми продукції 
представляє Т.Савік. Актуальну проблем автор визначає як середнє гармоно- 

грамування замовлень в ланцюгу постачання. Запропонована процедура бі- 

критсрію дозволяє не тільки визначити план виробництва, але теж визначити, 
чи реалізація замовлень можлива в даному часі. Такий підхід однак має за
стосування тільки в обраних ланцюгах, не виключає особливо застосування за

пропонованих в даній роботі моделі прийняття рішення.
Широко використовується в дослідженнях ланцюгів постачання, а також 

реалізовується в операціях модель SCOR. Вона була опрацьована Supply Chain 
Goincil (SCC) і є дуже популярним інструментарієм для презентації, аналізу, а 

також конфігурації ланцюгів постачання, застосованим як в бізнес практиці, так 
і в наукових роботах. Представлений в наступній частині опис був підготовле
ний на основі доступної на інтернет сторінках інформації SCC. Основними 

елементами моделі SCOR є:
* стандартні процеси -  визначення стандартних процесів (що розгляда

ються на трьох рівнях деталізації), реалізованих в межах діяльності ланцюга,
* показники продуктивності -  стандартні показники, що дають мож

ливість виміряти продуктивність реалізованих процесів в ланцюгу разом з їх 

рівнями посилання,
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"■бізнес практики -  опис практик, що гарантують отримання найкращих, 
/іиґірих і середніх в даному класі розміру показників прибутковості,

*тренінги -  пропозиції навчань, що дає можливість підвищення компе- 
шітності кадрів з метою покращення вартості показників прибутковості, а та
т і*  швидкої реалізації найкращих практик.

Найкращим дискримінантом презентованої моделі є застосування поняття 

процесу. В цьому випадку не розглядається виключно вартість атрибутів -  мо
делі. працює на сукупності стандартних процесів, реалізованих в ланцюгу по

зичання, визначення яких є інтегральною частиною 8СОЯ. Другим елементом, 
шо переважає в його інноваційності, є доступ не тільки до визначення показ

ників стандартної прибутковості БСОЯ, але і до їх вартості. Це можливе завдя
ки відповідній політиці дистрибуції моделі. Підприємства, які активно 
шііМірацюють з БСС, і надають інформацію про вартість показників, отриму- 
мні. доступ до сукупної інформації про вартість показників в межах окремих 

®фср. Натомість організації, які не можуть (напр., наукові установи) або не 
нміажуються надати вартість показників, що стосуються реалізованих процесів

* нанцюгу постачання в ієрархічному розумінні; це полегшує використання цієї 
йііііцспції, а також аналіз отриманих результатів.

Процеси, включені в модель БСОИ., можна аналізувати на чотирьох рів
них: блоки процесів, категорії процесів, елементи процесів, а також реалізація 

процесів. Однак в межах БСОІІ розглядаються тільки три найважливіші рівні. 

ІІпйнижчий рівень, тобто рівень імплементації, лежить поза межами БСОІІ, 
оскільки, на думку авторів, в цій ситуації немає можливості застосування уза- 
і нльнень.

В межах першого рівня БСОЯ виділяється п ’ять блоків процесів: пла- 
иуішиня, постачання, виробництво, дистрибуція і повернення. Як легко заува
жити, рівень узагальнення на цьому рівні є високий, оскільки виокремлені бло

ці! процесів обіймають як стратегічну діяльність, так і операційну. Плануван
ні! охоплює діяльність, пов’язану з пристосуванням структури і ефективності 

иикористання ресурсів до вимог попиту, а також дистрибуцією планів у цілому 
іііицюгу. В межах планування була також закладена діяльність, що виникає з 

Необхідності виміру використання ресурсів та характеристик надходжень в 

'ііИЦЮгу. Натомість, до поставки належить пошук і вибір постачальників,
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т
вимір рис, характерних для співпраці з ними, а також гармонограмування по
стачання сировини. Поставка охоплює формування мережі постачальників та 

величини ресурсів сировини. На наступний блок, виробництво, накладаються 
процеси трансформації матеріалів, напівпродуктів і продуктів -  в спосіб, що 
гарантує задоволення попиту. Ця група охоплює процеси, пов’язані з гармоно- 

грамуванням виробничої діяльності, роботою технологічного відділу, а також 
відділу розвитку досліджень. До неї також належать процеси, пов’язані з при
готуванням товарів до видачі, а також процеси, необхідні для утримання руху і 

обслуговування виробництва в процесі. В свою чергу, блок дистрибуції охо
плює процеси, необхідні для обслуговування замовлень (прийом замовлення, 

резервацію, генерування пропозицій, консолідацію замовлень), управління 
складом (творення і обслуговування складських документів, управління 

подіями і формування замовлення), а також управління готовою продукцією 

(гарантія доступності продукції і рівнів обслуговування, експорті і імпортні ви
моги). Дистрибуція охоплює також всі процеси, пов’язані з отриманням про

дукції в локалізації клієнта. В межах блоку повернення в БСОЯ враховуються 

процеси, пов’язані з поверненням дефектної чи надлишкової продукції в 

ланцюгу постачання, а також процеси прийому використаної продукції чи упа
кування багаторазового вжитку. Блок повернення розширює сферу моделі 

БСОЯ на послуги продажу.
П ’ять блоків процесів на найвищому рівні БССЖ ділиться на 26 категорій 

на другому рівні, серед яких п ’ять містяться в процесі планування (мал. 2.1). 
Особливо кожна категорія була приписана до однієї з трьох груп категорій 
(планування, реалізація чи приготування). Категорія процесів, вписаних на гру

пи планування стосуються розподілу ресурсів в залежності від передбачува

них потреб. Відносять особливо до збалансування попиту та пропозиції на 
відповідному рівні планування. Категорії процесу віднесення до групи ре
алізація -  це діяльність, викликана плануванням чи реальними потребами. 
Процеси з категорії придбання, виробництва і постачання є щодо категорії 

розділені в залежності від характеру замовлень.
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Ільчук П. Г.

Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання 

під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних 
ринках

У статті систематизовано ресурсні теорії інтернаціоналізації. Виокре- \ 

млено переваги та недоліки кож ної з теорій. Розроблено рекомендації щодо 
використання основних положень ресурсних теорій інтернаціоналізації задля 
забезпечення конкурентних переваг підприємства під час діяльності на закор

донних ринках.
In the paper the resource theory o f  internationalization. Author determined the j 

advantages and disadvantages o f  each o f  the theories. Recommendations fo r  the use 1 

o f  the main provisions o f  resource theories o f  internationalization to ensure I 

competitive advantage in the business in overseas markets.
Ключові слова: інтернаціоналізація, ресурси, ресурсне забезпечення, ре- 1 

сурсиі теорії інтернаціоналізації.

Вступ. Діяльність кожного підприємства грунтується на використанні пе- І 
вних ресурсів, а здатність ефективно використовувати власний ресурсний поте- І 

нціал безпосередньо відображається на ефективності діяльності підприємства.
Теорії інтернаціоналізації підприємства, які належать до групи ресурсних, І 

базуються на положеннях ресурсного підходу до стратегічного аналізування 1 

діяльності підприємств [1; 2, с. 171-180; 3, с. 99-120]. Основним об’єктом дослі- |  
дження виступає ресурсне забезпечення діяльності підприємств в умовах інтер- 1 
націоналізації, а також ресурсний потенціал підприємства, що забезпечує дося- і 

гнення конкурентної переваги міжнародного характеру.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню ресурсного забезпечення та і 

ресурсного потенціалу діяльності підприємства на закордонних ринках присвя

чено праці багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, організаційно-економічне І 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства аналізує Т. Б. То- І 
польницька, деталізуючи організаційно-функціональні варіанти забезпечення І

юініішньоекономічної діяльності підприємства за умов прямого та непрямого 
і »особу виходу підприємства на зовнішні ринки [4, с. 86], а також фактори, що 

»итначають це забезпечення [4, с. 87]. Окрему увагу К. Ю. Кватернюк зосере
джує на формуванні фінансових ресурсів зовнішньоекономічної діяльності під

приємства [5, с .105-106]. К. О. Костецька та А. Й. Жемба обґрунтували доміну
ючу роль ресурсного забезпечення задля регіонального розвитку у контексті 

ірішскордонних інтересів [6]. У статті І. О. Кузнєцової та О. С. Балабаш ресур- 
■ ний підхід досліджується у новому напрямку -  з позицій виявлення та викори- 

і ніння наслідків інноваційних та інтеграційних процесів, доводяться здібності 

до створення нових ресурсних комбінацій, які стають основою конкурентних 

переваг підприємства на закордонних ринках [7]. Стратегії розвитку ресурсного 
потенціалу в умовах зовнішньоекономічної діяльності, а також принципи фор

мування ресурсного потенціалу підприємств на закордонних ринках сформова
но Г. В. Климик та С. М. Приліпко [8, с.74-77].

Окрему увагу науковці приділяють інформаційному забезпеченню інтер
націоналізації підприємств. Так, В. М. Орлов, Л. В. Шостак, О. В. Орлова, Т. Я. 

ІІродан наводять теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності 
підприємств, а також стверджують, що інформаційне забезпечення діяльності 

підприємства має грунтуватися на комплексному використанні потенційних і 
инявних інформаційних ресурсів з урахуванням їх основних особливостей [9]. 
Сучасний стан інформаційного забезпечення управління зовнішньоекономіч

ною діяльністю підприємства досліджує С. А. Яремко, який також пропонує 

ніінрямки оптимізації інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної дія
льності в Україні на основі впровадження телекомунікаційних систем та про- 

і рамного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам [10, с. 245].

Проте серед науковців досі немає чітко сформованої позиції, щодо ресур- 

і ного забезпечення інтернаціоналізації підприємства, не виокремлено його 

і «ладових, не розроблено теоретично-методологічних рекомендацій щодо дія- 
ш.ності підприємств на закордонних ринках відповідно до наявного його ресур- 

і ного потенціалу тощо. Задля вирішення цих питань виникає необхідність ґру

нтовного дослідження ресурсних теорій інтернаціоналізації діяльності підпри- 

і мств, адже основними положеннями ресурсного підходу до стратегічного ана- 
иі'іування діяльності підприємств, які використовуються у ресурсних теоріях



інтернаціоналізації підприємств, є обгрунтування в умовах інтернаціоналізації 
достатності поточного ресурсного забезпечення та здатності формування ресу

рсного забезпечення на закордонних ринках, що б дозволило отримати конку

рентну перевагу міжнародного характеру.
Мета дослідження (завдання). Основною метою написання статті є сис

тематизації теорій інтернаціоналізації підприємств за критерієм основного 
об’єкту дослідження — ресурсного забезпечення інтернаціоналізації, виокрем

лення їхніх переваг та недоліків. Окремим завданням є розроблення рекоменда
цій щодо використання положень ресурсних теорій інтернаціоналізації для фо

рмування конкурентних переваг підприємства в умовах інтернаціоналізації.
Виклад основного матеріалу. До основних ресурсних теорій інтернаціо

налізації належать: теорія еволюційного підходу, теорія «глобальних від почат

ку» підприємств, теорія потенціалу організації та теорія LLL.
Теорія еволюційного підходу інтернаціоналізації підприємства 

(Evolutionary Theory) базується на положеннях трьох загальних теорій підпри

ємств: ресурсної [1], біхевіористської [11] та еволюційної [12]. Наукові поло

ження теорії еволюційного підходу були сформульовані внаслідок заперечення 
ряду основних положень інших теорій інтернаціоналізації підприємства, зокре

ма, твердження, що підприємство набуває конкурентної переваги вже внаслідок 
володіння матеріальними або нематеріальними активами, що формує переду

мови діяльності на закордонних ринках (положення базової теорії інтернаціо
налізації -  теорії монополістичної переваги), та здійснює розширення діяльнос
ті на закордонні ринки, мінімізуючи транзакційні витрати (положення теорії 

інтерналізації), і, насамперед, пов’язані із запереченням концепції недосконало

сті ринків.
Згідно з теорією еволюційного підходу підприємство як «соціальна спіль

нота» спеціалізується на формуванні і внутрішньому трансфері нематеріальних 
активів. Підприємство розвивається завдяки здатності формувати нові немате

ріальні активи та вмінню їх використовувати у розширенні своєї діяльності (зо
крема, і на закордонних ринках). Конкурентна перевага підприємства у значній 

мірі пов’язана з умінням формувати ефективніші способи внутрішнього транс

феру нематеріальних активів (в тому числі й інформаційних ресурсів), ніж кон
куренти [13, с. 625-639]. Управління нематеріальними активами і їхній транс-

ф*р на закордонні ринки є важливішим джерелом конкурентної переваги [14, с. 

|4.1*256], ніж диверсифікація видів діяльності ланцюга вартості, яка забезпечує 

іін иі иення ефекту масштабу. Нематеріальні активи підприємства утворюються 
^ результаті його діяльності на вітчизняному ринку. Трансфер нематеріальних 

МіИОІв відбувається у декілька етапів: на першому етапі -  з вітчизняного ринку 

дії іакордонного; на наступних етапах -  додатково може відбуватись з одного 
^кордонного ринку на інші закордонні ринки.

Вибір стратегії входу на закордонні ринки під час сегментації і виборі ці- 

ІМіиого ринку згідно з теорією еволюційного підходу визначається видом не

матеріальних активів, якими володіє конкретне підприємство. Чим більше такі 

нематеріальні активи мають «прихований» характер, тим більш обгрунтованим
• шстосування ієрархічних стратегій входу на закордонні ринки. Рівень «при- 

«инаності» нематеріальних активів можна вимірювати за допомогою трьох по- 

«аіників: кодифікації, можливості використання (навчання) та технологічної 
знадності. Чим менше такі нематеріальні активи піддаються кодифікації, пові

льніше можуть бути запроваджені в обслуговування операційної діяльності або 

шевоєні працівниками, та чим більш вони є технологічно складними, тим ви
нній рівень їх «прихованості» [13, с. 632-633]. Таким чином, рівень «прихова- 

Иі іс т і» нематеріальних активів є фактором, який має найбільший вплив на вибір 

Стратегії входу на закордонні ринки. Він повинен бути доповнений двома дода- 
і м і н и м и  факторами -  здатністю до трансферу нематеріальних активів завдяки 

суб'єктові, який їх передає, та здатністю використовувати завдяки суб’єктові, 
який їх приймає. Ці фактори чинять вплив на залежність між рівнем «прихова- 

Иості» нематеріальних активів та вибором стратегії входу на закордонні ринки. 

Нкіцо підприємство може забезпечити високий рівень трансферу нематеріаль

них активів, тоді більш обгрунтованим є застосування стратегій ієрархічного 
Моду на закордонні ринки. Проте перевищення рівня здатності використовува- 

ІИ (навчатись) нематеріальні активи завдяки суб’єктові, який їх приймає, над 

рівнем трансферу, який забезпечується підприємством, стимулює до вибору 
і гратегій кооперативного входу на закордонні ринки [15, с. 356-376].

Перевагами теорії еволюційного підходу є: 1) визначення мотивів інтер

націоналізації як процесу трансферу нематеріальних активів; 2) характеризує 
ресурси, необхідні для процесів інтернаціоналізації за рівнем «прихованості»;
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3) багатовимірне аналізування вибору стратегії входу на закордонні ринки за
лежно від рівня «прихованості» нематеріальних активів; 4) динамічний харак

тер теорії [15, с. 356-376]; 5) універсальність теорії за критерієм країни похо
дження підприємства; 6) часткова емпірична перевірка результатів. Недоліками 

теорії еволюційного підходу є: 1) відсутність чіткого визначення напрямків ін
тернаціоналізації; 2) відсутність методик аналізування взаємозв’язків підприєм

ства, яке входить на закордонний ринок, та інших суб’єктів даного ринку;
3) відсутність визначення впливу інтернаціоналізації на фінансові результати 

діяльності підприємства; 4) дослідження базуються на обмеженій кількості фа
кторів інтернаціоналізації; 5) для перевірки правильності теорії вибирались дані 

великих виробничих підприємств.
Теорія «глобальних від початку» підприємств (Bom globals/intemational 

new ventures) сформувалась на основі змін, які відбулися у світовій економіці у 

90-х pp. XX ст. Ці зміни призвели до того, що найбільш поширені сучасні теорії 
інтернаціоналізації (уппсальська, інноваційна та мережевого підходу) не змогли 

повноцінно розкрити усі аспекти інтернаціоналізації малих та середніх підпри
ємств, які від моменту свого створення активно шукають можливості ведення 

діяльності на закордонних ринках.
До факторів, які сприяють виникненню категорії «глобальних від почат

ку» підприємств, належать: 1) виникнення ринкових ніш, які мають глобальний 

характер; 2) розвиток виробничих, транспортних та інформаційних технологій, 
які обмежують ефект масштабу і створюють ринкові мережі глобального харак

теру; 3) глобалізація наукових досліджень і технологічного прогресу;

4) розвиток фінансових ринків.
Базовий варіант теорії «глобальних від початку» підприємств був розроб

лений В.М. Oviatt та P.P. McDougall [16, с. 45-64]. Автори охарактеризували та

ких суб’єктів господарської діяльності так: «Бізнес-одиниці, які від моменту 
заснування формують міжнародну конкурентну перевагу, використовуючи для 

цієї мети ресурси і здійснюючи експорт продукції на багато закордонних рин

ків» [16, с. 49].
Теорія «глобальних від початку» підприємств визначає чотири 

обов’язкові елементи інтернаціоналізації [16, с. 53-57].

г
Перший елемент: інтернаціоналізація транзакцій. Вхідні та вихідні тран- 

мкції підприємства, з огляду на обмежену ефективність ринкового механізму, 

Мопинні обмежуватись. Підприємства такого типу надають пріоритет інтернаці- 
иннлізації транзакцій, пов’язаних з ключовими ресурсами, і транзакцій, які за- 
Лг шечують досягнення конкурентних переваг.

Другий елемент: альтернативні організаційні структури. Зважаючи на об

меженість ресурсів і слабку ринкову позицію, підприємства, які тільки засно- 
іуються і розпочинають діяльність, намагаються, насамперед, більш активно 
формувати взаємозв’язки з іншими економічними суб’єктами на ринку з метою 

шиження транзакційних витрат та уникнення необхідності диверсифікації ви- 

/Ии діяльності ланцюга вартості, адже досвід співпраці з офіційними державни
ми органами, які б сприяли їхній інтернаціоналізації, у них відсутній.

Третій елемент: переваги диверсифікації видів діяльності ланцюга варто-
11 і на закордонних ринках. Підприємства диверсифікують види діяльності лан

цюга вартості на різних ринках з метою формування конкурентної переваги. 

Іика диверсифікація, насамперед, пов’язана із високим рівнем трансферу нема
теріальних активів, які створює підприємство.

Четвертий елемент: володіння унікальними ресурсами. Такі ресурси ство
рюються через патентування та реєстрацію товарних знаків, формування уніка

льної організаційної структури, ефективне використання ліцензій та взає
мозв’язків на ринку.

Сукупність перших трьох елементів притаманна «глобальним від почат
ку» підприємствам, натомість наявність останнього елементу забезпечує досяг- 
ниння конкурентної переваги підприємства у міжнародному масштабі.

На основі двох критеріїв: кількості скоординованих видів діяльності лан
цюга вартості і кількості ринків, на яких здійснює діяльність підприємство, мо
жна виокремити чотири типи «глобальних від початку» підприємств: експор- 

іср/імпортер початківець, транснаціональне торгівельне підприємство, геогра

фічно сконцентроване підприємство-початківець і глобальний початківець [16, 
9 57-60] (табл. 1).
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Таблиця 1

Класифікація «глобальних від початку» підприємств

----^К ільк ість  закордонних ринків
Рівень
координації видів " ----------
діяльності ланцюга вартості п ідприємства"

Кілька Багато

Кілька географічно скоординованих видів діяль Експортер/ Торгове підп
ності ланцюга вартості імпортер риємство

Багато географічно скоординованих видів діяль Географічно сконцентро Глобальне
ності ланцюга вартості ване підприємство підприємство

Джерело: [16, с. 59].

Експортер/імпортер початківець -  це тип «глобального від початку» під

приємства, інтернаціоналізація якого відбувається за рахунок торговельної дія

льності. У цьому випадку прямі інвестиції на закордонних ринках є мінімаль
ними. Підприємство здійснює торгівельну діяльність на обмеженій кількості 
закордонних ринків, що характеризуються високим рівнем відповідності харак

теристик до вітчизняного ринку [16, с. 58].
Географічно сконцентроване підприємство-початківець намагається дося

гти конкурентних переваг завдяки координації багатьох видів діяльності лан 

цюга вартості на обмеженій кількості закордонних ринків за рахунок швидкого 
виявлення та задоволення потреб споживачів на специфічну продукцію. У та 
кий спосіб створюється міжнародна ринкова мережа економічних суб’єктів (які 
контролюються даним підприємством на правах власності або співпрацюють і 

таким підприємством на довготерміновій основі), які спеціалізуються на реалі

зації окремих видів діяльності ланцюга вартості. Географічно сконцентровані 
підприємства-початківці здійснюють вхід на закордонні ринки через коопсрв 

тивні та ієрархічні стратегії [16, с. 58-59].
Глобальний початківець найповніше відповідає характеристикам «глоГш 

льних від початку» підприємств. Таке підприємство намагається досягти кон 
курентних переваг не тільки завдяки високому рівню координації видів діяль

ності ланцюга вартості, але також і завдяки активному пошуку можливостей 

продажу продукції на багатьох закордонних ринках [16, с. 57-60].

Перевагами теорії «глобальних від початку» підприємств є: 1) визначення 
ІИ'сурсного забезпечення, яке необхідне для досягнення конкурентної переваги 

на (»кордонних ринках для новостворених підприємств; 2) визначення способів 

•Коду на закордонні ринки та вибору напрямку інтернаціоналізації (методик 
вибору закордонного ринку); 3) визначення взаємовідносин з іншими економі

чними суб’єктами під час інтернаціоналізації; 4) динамічний характер теорії; 
І) шстосування емпіричної перевірки кількісними та якісними методами. Недо- 
нкіїми цієї теорії є: 1) відсутність дослідження мотивів інтернаціоналізації; 

Л відсутність аналізування впливу інтернаціоналізації на фінансові результати 
•пильності підприємства; 3) дослідження базуються виключно на принципі не

досконалості ринку; 4) дослідження базуються на даних новостворених підпри
ємств; 5) положення теорії найбільш притаманні підприємствам високотехно- 

вогічних видів економічної діяльності, ринки базування яких належать до еко
номічно розвинутих країн.

Теорія потенціалу організації (Organizational Capacity) розроблена 
A Madhok [17, с. 39-61] як альтернатива інноваційній теорії інтернаціоналізації 

Я  І, с. 36-38]. Основою теорії потенціалу організації є положення ресурсного 

ЯІДЧоду стратегічного менеджменту [1], біхевіористської теорії [11] та уппсаль-
и.кої теорії інтернаціоналізації [19, с. 305-322; 20, с. 23-32; 21, с. 11-24].

Згідно з підходом A.Madhok [17, с. 42] підприємство варто розглядати як 

окупність необоротних та оборотних ресурсів, які перетворюються у потенціал 
Підприємства за допомогою динамічних процесів. Ресурси підприємства можна
♦ ипіфікувати на: матеріальні, юридичні, трудові, організаційні та інформацій

ні |22, с. 5; 23, с. 3]. Ресурси і сформований на їхній основі потенціал підприєм- 

мвн С основою досягнення конкурентної переваги для підприємства за моделлю 
IUO» [3, с. 99-120]. Ця модель визначає умови ресурсного забезпечення під- 

it мства для досягнення конкурентних переваг. Таким чином, ресурси повин- 

відповідати таким умовам: бути важливими для клієнтів (Valuable), бути уні- 
м  і і . і і и м и  (рідкісними) на конкретному ринку (Rare), бути технологічно склад- 

и для наслідування (Inimitable), а також бути добре організованими 
imized) [3, с. 105-112].

Конкурентна перевага підприємства на ринку досягається, насамперед, за 

цок володіння нематеріальними активами, які доцільно класифікувати на
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впроваджені (embedded, Е) і розроблені (але не впроваджені) (generic, G) [17, с. 
46]. Таким чином, структура нематеріальних активів визначає спосіб входу на 

закордонний ринок: 1) підприємства, співвідношення впроваджених до розроб
лених (але не впроваджених) know-how яких є високим (результат володіння 

конкурентною перевагою E/Gf) вибирають ієрархічні стратегії входу на закор

донні ринки [17, с. 46]; 2) підприємства, співвідношення використаних до наяв
них (але не використаних) маркетингових інформаційних ресурсів яких є висо
ким (результат володіння конкурентною перевагою E/Gm) вибирають коопера

тивні стратегії входу на закордонні ринки [17, с. 48]; 3) підприємства, для яких 
виконується нерівність E/Gf > E/Gm, надають перевагу ієрархічним стратегіям 

входу на закордонні ринки [17, с. 49]; 4) підприємства, для яких виконується 
нерівність E/Gf < E/Gm, надають перевагу кооперативним стратегіям входу на 
закордонні ринки [17, с. 49]; 5) підприємства, співвідношення впроваджених до 

розроблених (але не впроваджених) know-how яких є високим і які належать до 
високоінноваційних видів економічної діяльності, повинні використовувати ко

оперативні стратегії входу на закордонні ринки, не зважаючи на можливості 

зниження трансакційних витрат [17, с. 51]; 6) згідно з положеннями теорії поте

нціалу організації варто надавати перевагу кооперативним стратегіям входу на 

закордонні ринки [17, с. 53].
Розвитком теорії потенціалу організації, характер якої є статичним, є тео

рія «динамічного потенціалу» (dynamic capabilities) [24, с. 509-533]. Ця теорія 
базується на понятті динамічного потенціалу, під яким розуміється здатність 

суб’єкта до поєднання (конфігурації), розвитку та реконфігурації внутрішнього 
і зовнішнього потенціалу, спрямовану на пристосування до впливу зовнішнього 

середовища [24, с. 516]. Конкурентна перевага (на основі володіння якою фор

мується можливість входу підприємством на закордонні ринки) пов’язана з фо
рмуванням динамічного потенціалу завдяки управлінським процесам та ринко
вій позиції. Управлінські процеси повинні забезпечувати поєднання (конфігу

рацію) (дії статичного характеру), розвиток (дії динамічного характеру) та ре- 
конфігурацію (тобто трансформацію) існуючого потенціалу [24, с. 518-524].

Перевагами теорії потенціалу організації є: 1) визначення ресурсного за

безпечення, необхідного для діяльності на закордонних ринках; 2) визначення 

впливу конфігурації ресурсного забезпечення на вибір стратегії входу на закор-

«міні ринки; 3) динамічний характер теорії (в частині теорії «динамічного по- 

Цнціалу»); 4) універсальний характер теорії за критерієм виду економічної дія

льності, величиною суб’єктів економічної діяльності та країнами базування; 
І) часткова емпірична перевірка. Недоліками цієї теорії є: 1) відсутність дослі

дження мотивів інтернаціоналізації; 2) відсутність дослідження напрямків інте- 
рішціоналізації; 3) відсутність дослідження конкурентних взаємозв’язків підп

риємств в умовах інтернаціоналізації (виключно у теорії «динамічного потенці- 
Іііу» взаємозв’язок визначається через ринкову позицію); 4) визначення впливу 
нисрнаціоналізації на результати діяльності підприємства має загальний харак- 

іер: якщо підприємство ефективно застосовує методики вибору стратегій входу 

ми закордонні ринки відповідно до конфігурації власного потенціалу, тоді буде 
досягнуто позитивних фінансових результатів; 5) дослідження базуються ви- 

» точно на принципі недосконалості ринку, що є причиною неповного аналізу- 
іання ринкової поведінки підприємств.

Теорія LLL (Model LLL -  Linkage -  Leverage -  Learning), розроблена J. A. 

Miithcws [25, c. 5-27], досліджує проблеми інтернаціоналізації підприємств, які 

Не володіють конкурентною перевагою, діяльність яких характеризується піз

нім входом на закордонні ринки (MNE -  latecomers), а їхніми країнами базуван
ні) с країни, економіка яких розвивається. Вона сформована на основі аналізу- 

и і і н н я  інтернаціоналізації підприємств Китаю [25, с. 18-20]. Основою для фор
мування базових положень теорії є три характерні ознаки досліджуваних 

суб’єктів інтернаціоналізації: 1) швидке прийняття управлінських рішень в 
умовах інтернаціоналізації; 2) організаційні інновації; 3) стратегічні інновації 

|25. с. 13-14]. На основі аналізування таких характерних ознак можна зробити 

инсновок, що джерелом конкурентної переваги підприємств є міжнародна оріє

нтація управлінських працівників (власників), яка є запорукою закордонної 
експансії з метою отримання ресурсів, а саме «прихованих» нематеріальних ак- 

іннів [25, с. 17]. Таку ринкову поведінку підприємств можна визначити як пер
спективу «трампліну», яка полягає у тому, що підприємство трактує закордонну 

експансію як «трамплін» для розвитку, який дає можливість подолати інститу- 
ИІЙНІ і ринкові обмеження країни базування, а також власні слабкі сторони з 

м«тою отримання ресурсів, які дозволять конкурувати з транснаціональними
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підприємствами, країнами базування яких є країни з високорозвинутою еконо

мікою [26, с. 481-498].
Перший елемент теорії LLL -  взаємозв’язки (linkage) -  пов’язаний з вста

новленням взаємозв’язків, які базуються на довготерміновій співпраці із закор
донними економічними суб’єктами з метою отримання ресурсів (нематеріаль

них активів), до яких підприємство не має доступу на ринку країни базування. 

Такі підприємства надають перевагу кооперативним стратегіям входу на закор
донні ринки. Другий елемент теорії -  важіль (leverage) -  пов’язаний з пошуком 

закордонних партнерів для співпраці з метою створення ринкової мережі, яка 
дозволить підприємству отримати доступ до більшої кількості ресурсів (нема

теріальних активів), ніж його конкуренти. Окрім цього, підприємство здійснює 
пошук доступу до нематеріальних активів, використання яких би забезпечило 
зменшення його слабких сторін і в майбутньому будуть основою для досягнен
ня конкурентної переваги. Третій елемент моделі LLL -  навчання (learning) -  
пов’язаний з формуванням технологій швидкого навчання (управління інфор
маційними ресурсами та засвоєнням інформації) і трансформацією інформації у 

нематеріальні активи, що дозволяє отримати конкурентну перевагу.

Класична теорія LLL була доповнена P.P.Li [27, с. 43-59]. Основою для 
доповнення положень теорії LLL було врахування концепції вартості трансакції 

[28, с. 131-145], на основі чого було сформульовано три положення: 
1) трансакція не тільки передбачає використання ресурсів, але й має внутрішню 

вартість; 2) трансакція не тільки передбачає конфігурацію ресурсів, але також 

зумовлює необхідність їхньої координації; 3) аналізування ефективності тран
сакцій повинно здійснюватись на основі масиву даних багатьох економічних 

суб’єктів, а не на основі даних окремого підприємства [27, с. 47].
На основі дослідження та врахування вартості трансакції і навчання а 

умовах інтернаціоналізації можна таким чином класифікувати управління ін
формаційними ресурсами та засвоєнням інформації: використання і створення 

інформаційних ресурсів та самостійне управління і управління на кооператин 
них засадах інформаційними ресурсами. Така класифікація дозволяє виокреми 
ти чотири напрямки управління інформаційними ресурсами та засвоєнням ін

формації: 1) вдосконалення і підвищення ефективності використання інформв« 
ційних ресурсів, якими підприємство вже володіє; 2) самостійне дослідження ія

г
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иворення нових інформаційних ресурсів і методик засвоєння інформації; 
І) отримання інформаційних ресурсів і методик засвоєння інформації від парт

и е й ; 4) спільне дослідження та створення нових інформаційних ресурсів на 
Инміеративних засадах [27, с. 49] (табл. 2).

Класифікація напрямків
Таблиця 2

управління інформаційними ресурсами і засвоєн

ням інформації
Використання 
або створення

І І'ямнотійне'
І|Вп кооперативне 
. (Іф йП ЛІННЯ___________________

ГГямостійне дослідження та 
П М рсння нових інформа- 
ІИаіінх ресурсів і методик 
ми мої ння інформації

Використання наявних інфор
маційних ресурсів і методик 

засвоєння інформації

Вдосконалення і підвищення
ефективності використання 

інформаційних ресурсів,
якими підприємство вже во

лодіє
Характеристики підприємств 

даного напрямку:
• середній рівень впливу на 

прийняття управлінських 
рішень власників;

•  обсяг інформації про за
кордонні ринки не є істот
ним;

• даний напрямок не є вигі
дним для підприємств, які 
вибирають стратегію піз
нього входу на закордон
ний ринок;

•  даний напрямок не є вигі
дним для стимулювання 
прямих іноземних інвес
тицій;

• даний напрямок є вигід
ним для підприємств, які 
входять на менш розвину
ті ринки, ніж ринок країни 
базування;

•  даний напрямок є харак
терним для підприємств, 
які знаходяться в середніх 
фазах розвитку;

•  даний напрямок є вигід-

Створення нових інформа
ційних ресурсів і методик 

засвоєння інформації

Самостійне дослідження та
створення нових інформа
ційних ресурсів і методик 

засвоєння інформації
Характеристики підпри
ємств даного напрямку:

• середній рівень впливу 
на прийняття управлін
ських рішень власників;

• обсяг інформації про за
кордонні ринки є істот
ним;

• даний напрямок є вигі
дним для підприємств, 
які вибирають стратегію 
пізнього входу на зако
рдонний ринок;

• даний напрямок є вигі
дним для стимулювання 
прямих іноземних інве
стицій;

• даний напрямок є вигі
дним для підприємств, 
які входять на більш ро
звинуті ринки, ніж ри
нок країни базування, 
або ринки з аналогічни
ми характеристиками;

• даний напрямок є хара
ктерним для підпри
ємств, які знаходяться в 
середніх фазах розвит-
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Спільне дослідження та 
створення нових інформа
ційних ресурсів на коопера
тивних засадах

ним для підприємств з ни
зьким рівнем здатності за
своєння нової інформації, 
запровадження нових не
матеріальних активів (в 
тому числі і отриманих на 
кооперативних засадах)

ку;
даний напрямок є вигі
дним для підприємств з 
високим рівнем здатно
сті засвоєння нової ін
формації, запроваджен
ня нових нематеріаль
них активів;
даний напрямок не є ви
гідним для підприємстн 
з низьким рівнем здат
ності засвоєння інфор
мації, запровадження 
нових нематеріальних 
активів, отриманих нн 
кооперативних засадах

Отримання інформаційних 
ресурсів і методик засвоєння

інформації від партнерів
Характеристики підприємств 

даного напрямку:
•  низький рівень впливу на 

прийняття управлінських 
рішень власників;

•  обсяг інформації про за
кордонні ринки є істот
ним;

•  даний напрямок є вигід
ним для підприємств, які 
вибирають стратегію піз
нього входу на закордон
ний ринок;

•  даний напрямок є вигід
ним для стимулювання 
експортних операцій;

•  даний напрямок є вигід
ним для підприємств, які 
входять на більш розвину
ті ринки, ніж ринок країни 
базування, або ринки з 
аналогічними характерис
тиками;

•  даний напрямок є харак
терним для підприємств, 
які знаходяться у ранніх 
фазах розвитку;

•  даний напрямок є вигід
ним для підприємств з ви- 
соким рівнем здатності за-

Спільне дослідження та 
створення нових інформа
ційних ресурсів на коопе

ративних засадах
Характеристики підпри
ємств даного напрямку:

•  високий рівень впливу 
на прийняття управлін
ських рішень власників;

•  обсяг інформації про 
закордонні ринки є іс
тотним;

•  даний напрямок є вигі' 
дним для усіх підпри 
ємств, не залежно від 
часу входу на закордон 
ний ринок;

•  даний напрямок є виті' 
дним для усіх підпрИ' 
ємств, не залежно від 
виду стратегії входу ни 
закордонні ринки;

• даний напрямок є вин 
дним для усіх підпри
ємств, не залежно ніл 
характеристик ринку у 
порівнянні з ринком 
країни базування, зако< 
рдонні ринки розгляди- 
ються як збутова мере
жа;

•  даний напрямок є хар#- 
ктерним для підпри;

своєння нової інформації, 
запровадження нових не
матеріальних активів (в 
тому числі і отриманих на 
кооперативних засадах)

ємств, які знаходяться у 
пізніх фазах розвитку; 
даний напрямок є вигі
дним для підприємств з 
максимальним рівнем 
здатності засвоєння но
вої інформації, запрова
дження нових нематері
альних активів (в тому 
числі і отриманих на 
кооперативних засадах)

Джерело: [27, с. 49].

Для підприємств, які вибирають окремі напрямки управління інформа
ційними ресурсами і засвоєнням інформації є характерним вибір різних видів 

втратегії входу на закордонні ринки [27, с. 50]. Характеристика напрямків уп- 
ряиління інформаційними ресурсами і засвоєнням інформації, які вибирають 

пішій вхід на закордонні ринки: 1) основою є отримання інформаційних ресур- 
і Ін і методик засвоєння інформації від партнерів (перший етап), на основі чого 

відбувається вдосконалення і підвищення ефективності використання інформа
ційних ресурсів, якими підприємство вже володіє або самостійне дослідження 

Н створення нових інформаційних ресурсів і методик засвоєння інформації 
(другий етап), а потім спільне дослідження та створення нових інформаційних 
ресурсів на кооперативних засадах (завершальний етап). Такий напрямок є ха- 

(іиктсрним для підприємств, що розвиваються та прагнуть досягти значних 

(Мритегічних цілей та вибирають пізній вхід на закордонні ринки; 2) напрямки, 
ИінГязані із самостійним дослідженням та створенням нових інформаційних 

інч урсів і методик засвоєння інформації є пріоритетними для підприємств, що 
пригнуть досягти значних стратегічних цілей та вибирають пізній вхід на зако

нніші ринки; 3) напрямки, пов’язані із отриманням інформаційних ресурсів і 
методик засвоєння інформації від партнерів є пріоритетними для підприємств, 

Що прагнуть досягнути значних стратегічних цілей та вибирають пізній вхід на 

»«кордонні ринки; 4) перехід з одного етапу до наступного є достатньо склад

нім для підприємств, що вибирають пізній вхід на закордонні ринки, зокрема, 
перехід з другого етапу до завершального; 5) підприємства, що вибирають піз

ній вхід на закордонні ринки, на завершальному етапі управління інформацій

ними ресурсами і засвоєнням інформації можуть вибирати будь-яку стратегію
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входу на закордонний ринок; 6) на першому етапі управління інформаційними 

ресурсами і засвоєнням інформації підприємство вибирає кооперативну страте
гію входу, здійснюючи експорт продуктів переробки, коли закордонний парт
нер надає технології та інформацію про закордонний ринок; 7) підприємства, 

що вибирають напрямок вдосконалення і підвищення ефективності викорис
тання інформаційних ресурсів, якими підприємство вже володіє, застосовують 
ієрархічні стратегії входу, здійснюючи пряме іноземне інвестування; 
8) підприємства, що вибирають напрямок самостійного дослідження та ство

рення нових інформаційних ресурсів і методик засвоєння інформації, як прави

ло, застосовують ієрархічні стратегії входу, створюючи підприємства з інозем

ними інвестиціями з власного домінуючою часткою; 9) підприємства, що виби
рають напрямок спільного дослідження та створення нових інформаційних ре
сурсів на кооперативних засадах, застосовують кооперативні стратегії входу без 

створення спільного підприємства (виключно спільно здійснюючи науково- 
дослідні роботи та маркетингові дослідження) або на основі створення спільно

го підприємства з рівними частками участі партнерів [27, с. 50-54].

Перевагами теорії ІХ Ь інтернаціоналізації підприємства є: 1) визначення 
таких мотивів інтернаціоналізації як закордонна експансія з метою отримання 
ресурсів («прихованих» нематеріальних активів); 2) визначення ресурсного за
безпечення інтернаціоналізації та напрямків управління інформаційними ресур
сами і засвоєнням інформації в умовах інтернаціоналізації; 3) встановлення вза

ємозв’язку напрямків управління інформаційними ресурсами і засвоєнням ін
формації та вибору стратегії входу на закордонні ринки; 4) дослідження взає
мозв’язків з іншими економічними суб’єктами; 5) дослідження базуються на 

двох принципах: недосконалість ринку і пристосування до його умов; 

6) динамічний характер теорії; 7) універсальність теорії за критерієм приналеж
ності до виду економічної діяльності; 8) емпірична перевірка. Недоліками цієї 

теорії є: 1) відсутність визначення чіткого взаємозв’язку між рівнем інтернаціо
налізації та фінансовими результатами; 2) положення теорії найбільш прита

манні для великих підприємств, країнами базування яких є країни, що розвива
ються.

Висновки. У статті виокремлено чотири теорії інтернаціоналізації підп
риємств, основним об’єктом дослідження виступає ресурсне забезпечення дія-
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ЦМіості підприємств в умовах інтернаціоналізації, а також ресурсний потенціал 

Підприємства, що забезпечує досягнення конкурентної переваги міжнародного 

»ирактеру. Обґрунтування окремих переваг та недоліків кожної з теорій інтер
націоналізації підприємств, які варто зарахувати до групи ресурсних, надає мо

жливості використати положення ресурсних теорій інтернаціоналізації для фо

рмування конкурентних переваг підприємства в умовах інтернаціоналізації. Для 
вітчизняних високотехнологічних підприємств, які спеціалізуються на розроб
ленні програмного забезпечення, особливої актуальності набувають можливості 

використання положень теорії «глобальних від початку» підприємств, адже бі

льшість з них активно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та, насам

перед зорієнтовані на виконання закордонних замовлень. Однак українські під

приємства мають найбільше можливостей скористатися положеннями теорії 

I LL, адже розроблення даної теорії базувалось саме на основі дослідження ін
тернаціоналізації підприємств саме з аналогічними характеристиками, а сучасні 

економічні умови в Україні варто охарактеризувати як економіка, що розвива- 
ггься. Саме тому надання пріоритету розвитку трьох основних елементів інтер

націоналізації -  формуванню ринкових взаємозв’язків (з метою отримання ре

сурсів (нематеріальних активів), до яких підприємство не має доступу на ринку 
країни базування), використання важіля співпраці з закордонними партнерами 

( і метою отримання доступу до більшої кількості ресурсів (нематеріальних ак
тивів), ніж його конкуренти та оптимізації входу на закордонні ринки), а також 

навчання (формуванням технологій швидкого навчання (управління інформа
ційними ресурсами та засвоєнням інформації) і трансформацією інформації у 
нематеріальні активи, що дозволяє отримати конкурентну перевагу), дозволить 

скористатись надзвичайно успішним досвідом інтернаціоналізації підприємств 

Китаю та забезпечить ефективність інтернаціоналізації вітчизняних підпри
ємств. Перспективами подальших досліджень є побудова моделей маркетинго

вих стратегій інтернаціоналізації підприємств, адже це актуальний спосіб удо
сконалення та підвищення ефективності їхньої діяльності.
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Оцінка розподілу продуктивних сил по регіонах України

Стаття присвячена оцінці складових продуктивних сил регіонів України. 
ЩНиплена асиметричність розміщення продуктивних сил та запропоновано шляхи 

іччнптку продуктивних сил с урахуванням наслідків від просторової асиметрії.
The article is devoted to the evaluation o f  components o f  the productive forces 

M/ Ukraine. Revealed the asymmetry o f  the distribution o f  productive forces and the 

Wiiys o f  development o f  the productive forces with regard to the consequences o f  spa
tial asymmetry.

Ключові слова; продуктивні сили, матеріальна складова продуктивних 
і т, людські ресурси, асиметрія розміщення продуктивних сил.

Вступ. Продуктивні сили регіонів України знаходяться сьогодні у не 

Ііийкращому стані. На виникнення такої ситуації вплинуло багато факторів. По- 

Іісрше, це загальна економічна та політична криза в Україні, обрив зв’язків з 

тіртнерами за кордоном, по-друге, соціальні проблеми, що безпосередньо 
вилинули на людську складову продуктивних сил, по-третє, відсутність кон- 

іролю за виконанням програм розвитку економіки регіонів та інше. У кризовий 
Період здійснюється закриття багатьох підприємств та установ, що значно 

виливає на загальну картину розподілу продуктивних сил по регіонах України, 
Шдбувається перетік робочої сили у інші регіони, що вносить суттєвий дисба- 

Мнс у їхні внутрішні ринки праці. Така ситуація не може не відображатися на 

ІИономічному розвитку регіонів. У зв’язку з цим набуває актуальності необ

хідність проведення оцінки розподілу продуктивних сил з метою надання реко
мендацій щодо корегування програм розвитку регіональних систем.

Проблемами оцінювання продуктивних сил займалося багато як за
рубіжних, так і українських вчених. Серед них такі вчені як М.А. Хвесик [1], 
М.О. Кизим, I.A. С.Ф. Покропивний, I.A. Франів, С. Єрьомін, С.Л. Брю,

• В. Мних, В.М. Геєць, О.О. Черевко [2] та багато інших досліджували та ро- 

фобляли методичні та методологічні підходи до оцінки продуктивних сил
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регіонів. Але ця проблематика має широке коло аспектів, які ще й досі потре

бують більш досконалого вивчення.
Метою статті є оцінювання розміщення продуктивних сил по регіонах 

України з наступним наданням рекомендацій щодо виведення їх з кризового 

стану.
Різноманітні дослідження асиметрії продуктивних сил мають своєю ціл

лю виявити чинники впливу та причини їх виникнення, а також передбачити 
наслідки таких дій на розвиток економічної системи регіону. Схема факторів

впливу на прояв диспропорцій представлена на рис. 1.
і-------------------------------------------------  *  - - - - - - - -
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Рис. 1. Схема факторів впливу на прояв асиметрії розміщення продуктив

них сил*
* Розробка автора з використанням джерел [1-2]
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Необхідність розробки заходів щодо подолання негативних наслідків 
•симетричного розміщення продуктивних сил вимагає залучення усіх можли

вих ресурсів, адже негативними проявами асиметрії є соціально-економічна не-
* іибільність у регіонах та політична розбалансованість.

Для виявлення економічних диспропорцій вчені використовують показ
ник валової доданої вартості, оскільки він є найбільш узагальненим (до його 

Кладу включається заробітна плата найманих працівників, валовий прибуток, а 
тякож податки за мінусом субсидій та преференцій на виробництво).

У останні роки простежується тенденція до збільшення показника валової 
податкової вартості в основних цінах як у загальному вигляді, так і на душу 
ниеслення.

Найбільші показники валової доданої вартості в основних цінах у 2012 

році були зафіксовані у так званих індустріально-розвинених регіонах: м. Київ та 

Київська область, Донецька, Дніпропетровська і Харківська області. А найнижчі 
Показники притаманні в основному аграрним та аграрно-промисловим регіонам: 
Чернівецька, Тернопільська, Херсонська області (рис. 2).
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Рис. 2. Валова додана вартість в основних цінах за регіонами [3] 

Розвиток економічних систем регіонів тісно пов’язаний з інвестиційними
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надходженнями. Продуктивні сили регіону розвиваються швидшими темпами 

при раціональній інвестиційній діяльності, а саме при капіталовкладеннях.
Згідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», «інвестиції у 

відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів 

здійснюються у формі капітальних вкладень» [4].
Звідси, «капітальні інвестиції (вкладення) -  це витрати на капітальне 

будівництво, придбання (виготовлення власними силами) основних засобів, 
придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів, прид

бання чи виготовлення нематеріальних активів, а також формування основного 

стада, які здійснюються в даному періоді з метою отримати економічні вигоди 

в майбутньому» [4].
Регіони набувають все більшої самостійності, і це розширює коло можли

востей до їх розвитку. Регіональні програми передбачають досить велику кіль
кість заходів щодо залучення інвестицій до різних галузей. Залучення та раціо
нальне освоєння інвестиційних надходжень -  є найважливішим завданням інве

стиційної регіональної політики.
Асиметрія капітальних інвестицій у регіони України є досить суттєвою. 

Найбільша кількість коштів залучається до промислово розвинених регіонів або 
регіонів, що швидко розвиваються. Проаналізувавши дані за січень-червень 
2014 року, отримано наступні результати: значну кількість інвестицій зосере
джено у семи областях України (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, 

Одеська, Київська, Полтавська та Львівська області) та місті Києві. Сумарна 
питома вага усіх капітальних інвестицій у цих регіонах склала 71,1 %. Зосере

дження інвестицій у основному капіталі підприємств надає відповідним галу

зям додаткового поштовху до розвитку. 59,0 % усіх інвестицій вкладено саме у 

виробничу сферу, інша частина -  у житлову [3].
Із цього дослідження вже видно наявну асиметрію розміщення продук

тивних сил. Адже інвестори здійснюють вкладення у східні регіони, а цен
тральний, західний та південний представлені тільки одними областями. Сто

лиця та Київська область за кількістю інвестицій стоять осторонь інших 
регіонів, таким чином створюючи вагомий дисбаланс у інвестиційному полі 

сусідніх областей.
Іншою складовою продуктивних сил -  є людські ресурси. І вони відігра-
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Util, важливу роль у розвитку економічної системи регіонів. Для аналізу цієї 

•Кладової, необхідно дослідити демографічні та соціальні показники. Адже 

Наслідки асиметричності у цих показниках безпосередньо впливають на загаль
ний стан продуктивних сил регіонів.

Розселення населення здійснює значний вплив на соціально-економічний 
ро ївиток регіонів. Для дослідження розселення, частіше за все використовують 

Показник кількості населення у регіоні, рідше -  населення на одиницю площі 
рогіону. Останній -  більш точно характеризує показник розселення і інфор
мація не викривляється, бо корегується на розмір території. На рис 3 представ- 

ясні результати розміщення населення по регіонам з урахуванням розміру тери- 
Юрії.
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Рис. З Густота населення по регіонам з урахуванням розміру території за 
2013 рік (осіб на км2) [5]

З такого дослідження слід зробити висновок, що Донецька область є 
найбільш густонаселеним регіоном з високим трудовим потенціалом. Також 

«іісокий показник населеності на квадратний кілометр мають Львівська, 

Чернівецька та Дніпропетровська області. Тут слід звернути особливу увагу на 

Дніпропетровську та Донецьку області, адже ці регіони мають досить велику
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площу, і у світлі отриманих показників їх по праву можна вважати самими гу- 
стонаселеними областями. А Чернігівська та Херсонська області також займа

ють великі території, але кількість населення значно менша за попередніх пред
ставників. У зв’язку з чим ці регіони слід рахувати як малонаселені. Зміни, які 

відбулися у порівнянні з попереднім роком дуже незначні і лише у дев’яти об
ластях. Зменшення по густоті населення відбулося лише у Закарпатській об

ласті на одну особу. Диспропорції розселення негативно впливають на роз
міщення виробництва та на загальний соціально-економічний розвиток регіонів 

у цілому.
Щодо відтворення кваліфікованої робочої сили, то починаючи з 2007 ро

ку почався спад прийому абітурієнтів до ВУЗів. Така ситуація пов’язана зага
лом зі зниженням кількості населення та минулим спадом народжуваності по

чинаючи з дев’яностих років минулого століття. Зосередження ж студентських 
центрів гарантує інтелектуальне відродження інтелектуальної складової про
дуктивних сил. Найбільше студентів випустили ВУЗи Харківської, Київської, 

Донецької, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей. У сумі у 2013 

році вони складають 62,3 % від усіх випускників ВУЗів по Україні [6].
Таким чином, проаналізувавши обидві складові продуктивних сил (ма

теріальну та людську), слід зробити такі висновки:
високі показники валової доданої вартості в основних цінах виявлені І 

промислово-розвинених регіонах, а найнижчі -  у аграрних та аграрно- 

промислових. Це означає, що промисловість розвивається значно швидшими 
темпами, аніж аграрна галузь. Такий нахил негативно відображається на еко

номічному розвитку регіонів України;
інвестиції, як важлива рушійна сила розвитку, залучаються в основному 

до Центрального та Східного регіонів України, чим пришвидшують їх розвиток 

та посилюють прірву між іншими економічними регіонами;
асиметричність розселення прямопропорційна розміщенню виробництв 

та концентрації господарських комплексів;
розвиток освітніх закладів та удосконалення підготовки фахівців зумо

влює інтелектуальний підйом та якісне покращення продуктивних сил регіоні», 

пришвидшує темпи розвитку економічних регіональних систем та України • 

цілому.

Отже, оцінка продуктивних сил регіонів України показала, що на роз
міщення продуктивних сил впливають багато факторів, дія яких зумовлює їх 

«симетричність. Передбачаючи такі наслідки слід здійснити перегляд інве

стиційної регіональної політики та загальних регіональних програм розвитку 
ІИХ регіонів, які потребують інвестиційних вливань щодо приваблення інве

сторів. Іншою ж складовою розвитку регіонів — є розвиток людської складової 
продуктивних сил. Підвищення якості робочої сили дозволить залучати до ро
боти більш кваліфікованих спеціалістів, таким чином підвищуючи конкуренто
спроможність певної галузі, чи навіть регіону.

Література

1, Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних по

казників розвитку продуктивних сил України / А.М. Хвесик // Економіка 
АПК. -  2 0 1 0 .-№  6 . - С .  17-30.

2, Черевко О.О. Методичні підходи до оцінки економічного розвитку регіо

нальних продуктивних сил / О.О. Черевко // Наукові праці Кіровоградсь
кого національного технічного університету. Економічні науки. -  2009. -  
випуск 16. -  ч. II. -  С. 287-293.

І. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ре
сурс]. -  Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua/

І, Про інвестиційну діяльність : Закон України від 9.11.2013, № ‘ 1560-12 // 
Голос України від 21.11.1991.

|, Регіони України за 2013 рік : [статистичний збірник] у двох томах / За ре

дакцією О.Г. Осауленка. — К. : Державна служба статистики України, 
2013.- Т .  1 -3 3 2  с.

І  Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на поча

ток 2013/ 14 року : [статистичний бюлетень] / Відповідальний за випуск

І.В. Калачова. -  К. : Державна служба статистики України, 2 0 1 4 .-1 6 5  с.

104

і

105

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


Лук'янова В.В.

Оцінка ефективності управління через результативність діяльності

Розглянуто положення та принципи ефективного управління за умов мі
німізації ризику та нейтралізації загроз. Запропоновано підхід щодо оцінки 
ефективності управління підприємством (як системи) через комплексну оцінку 

результативності окремих видів діяльності.
Побудовано систему показників оцінки фінансових результатів різних 

напрямків діяльності підприємства. Акцентовано увагу на особливості засто
сування показників доходності і прибутковості. Наведено основні розрахункові 

форми і джерела для одержання інформації.
Position and principles o f  effective management is considered at the terms o f  

minimization o f  risk and neutralization o f  threats. Offered approach in relation to the 
estimation o f  efficiency o f  management an enterprise (as systems) through the com

plex estimation o f  effectiveness o f  separate types o f  activity.
The system o f  indexes o f  estimation o f  financial results o f  different directions 

o f  activity o f  enterprise is built. Attention is accented on the feature o f  application o f  
indexes o f  profitableness and profitability. Basic calculation forms and sources are 

resultedfor the receipt o f  information.
Ключові слова: управління, ефективність управління, ризик, загрози, оці

нка, результативність, доходність, прибутковість.

Вступ. Важливим завданням сучасного менеджменту є визначення полі

тики організації, що охоплює сукупність нормативних вимог, які висуваються 
до працівників підприємства, та способів виконання цих вимог, а також загаль

ноприйнятих норм поведінки та співдіяльності.
Деякі закордонні науковці вважають, що однією з основних функцій уп

равління є створення умов, необхідних для подальшого успішного функціону

вання підприємства [1]. Тому на підприємствах економічно розвинутих країн 
основним принципом і орієнтиром менеджменту є не максимізація прибутку, а 

успішне управління не лише за стабільних поточних умов діяльності але й у 
ризикових ситуаціях чи кризовому стані, що в перспективі забезпечує найбіль-

УДК 338.5
ІІіу фінансову стійкість підприємницьких фірм і загальне стабільне становище 
ми ринку загалом.

Можна виділити наступні основні положення, на яких має грунтуватись 
і'фективне управління на підприємстві:

1) масштабність. Необхідно охопити всі можливі види діяльності підпри- 
гмства, виявити сфери виникнення ризиків чи зовнішніх загроз з метою зни
ження ступеня невизначеності до мінімуму;

2) мінімізація. Підприємство повинне мінімізувати кількість (спектр) мо

жливих ризиків та загроз, а також ступінь їхнього впливу на свою діяльність за 

ііопомогою різноманітних сучасних методів управлінського впливу (лімітуван- 
ми, хеджування, страхування ризиків тощо);

3) адекватна реакція. Підприємство має швидко реагувати на внутрішні та 
ЮВНІшні зміни, які призводять до виникнення реального ризику чи загроз без

пеці функціонування організації, за допомогою постійного і безперервного мо
ніторингу та за рахунок ефективної організації робіт по розробці стратегії роз
питку підприємства;

4) зважене прийняття ризику та нейтралізація загроз. Тільки в тому разі, 
коли ризик є обгрунтованим, підприємство може прийняти його. Необхідно ще 

ДО початку діяльності підприємства визначити, чи будуть перевищувати ре- 
іультати діяльності затрати; приймати ризик тільки у допустимих розмірах (за- 

тичай величина втрат не повинна перевищувати суму доходів або власних ко

штів); завчасно прогнозувати можливі наслідки у випадку реалізації ризику. 
Іовнішні загрози у більшості випадків вимагають більш суттєвих заходів по їх 

нейтралізації, або пристосування умов функціонування підприємства до їх дії.

Отже, основою системного підходу до управління організацією за умов 
ризику і невизначеності є такі принципи:

- принцип класифікації (дозволяє обмежувати кількість факторів ризику 
чи загроз, що визначаються цілями і вимогами точності розрахунків);

- принцип інформаційної єдності (вимагає, щоб вихідні параметри, а та
кож похідні та узагальнюючі показники адекватно характеризували виявлені 
фактори);
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принцип узгодженості критеріїв (передбачає пов язування оцінки фак

торів на різних рівнях узагальнення - оцінка об єкта як системи не повинна су

перечити оцінці на рівні окремих операцій, видів діяльності тощо).
Одним із можливих напрямів реалізації даних положень та принципів 

може бути оцінка ефективності управління підприємством (як системи) через 

комплексну оцінку результативності окремих видів діяльності.
Проблема оцінки результативності діяльності підприємницьких систем 

завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. 
Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою — від вла

сників приватного підприємства до керівників держави. Термін результат 
може розглядатись як наслідок зміни стану певного об єкта, зумовлений здійс
ненням виробничо-комерційної операції. Якщо провести математичну анало

гію, то результат — приріст деякої змінної або різниця її попереднього і наступ* 
ного значень. Зрозуміло, що значення цього приросту може бути як додатнім, 

так і від’ємним або взагалі нульовим. Подібно до цього й результат може буїи 
як позитивним, коли зміни є корисними, так і негативними, коли зміни деструк* 

тивні, або нульовим, коли змін немає. Утім, останній випадок, а саме коли ре
зультат нульовий, можна в конкретних умовах вважати або позитивним, або 

негативним результатом і окремо не розглядати.
Таким чином, існує як об’єктивна зміна стану певної системи (об’єкта), 1# 

і її оцінка. Ця оцінка може мати кількісний і якісний характер. Типовим прик 
ладом якісних оцінок може виступати розподіл множини результатів на по ш* 
тивні, негативні та нейтральні. Що ж стосується кількісного оцінювання, то ВО 
но здійснюється за допомогою різноманітних показників, які можна поділиш] 

на дві великі групи: загальні і часткові.
Результатами здійснення підприємством різних напрямків виробничо- 

комерційної діяльності можуть бути обсяги виготовленої чи реалізованої про» 
дукції в натуральному чи вартісному (за чистою доданою вартістю, собіваріів* 

тю, оптовими чи роздрібними цінами) виразі або прибуток (валовий, операцій» 
ний, фінансовий, чистий тощо). Але ж сама по собі величина цих результатні Ні 
дає змоги зробити висновки про ефективність або неефективність роботи пі ЛЯ 

риємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. Звідси, ДЯ 
отримання об’єктивної діагностики результативності підприємства необхідне

іякож враховувати оцінку тих витрат, що дали змогу отримати ті чи інші ре

зультати. Процес підприємницької діяльності здійснюється через поєднання 

факторів, що його визначають: засобів праці (основні фонди), предметів праці 

(оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім того, істотним чином на 

виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також певні організацій

нії управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як немате- 

ріплмгі ресурси. Тобто, за оцінку витрат логічно взяти врахування всіх перелі
чених ресурсів. Загальна методологія визначення результативності може бути 
формалізована таким співвідношенням:

* = О)
де Я -  результативність (ефективність);
Р — результат (ефект);
В -  витрати (ресурси).

При цьому необхідно враховувати, що, як правило, перелік ресурсів підп- 
|Ж* мства, котрі визначають його результативність, не є невичерпними і не аль- 
(»рмативними. Також в конкретних умовах на ефективність діяльності підпри- 

ІМппа можуть чинити істотний вплив інші фактори (як внутрішні так і зовніш
ні)

Взагалі, ж питання стосовно того, що вважати результатами виробництва,
І іно -  витратами, які зумовили появу цих результатів, є дискусійними. Учені- 

Цономісти висунули чимало пропозицій стосовно вирішення цього питання [2, 
І  4 та ін.]. Але з усієї їх множини найбільш обґрунтовані точки зору можна 
К'гднати в межах таких трьох підходів.

1) ресурсний -  економічний результат порівнюється з економічною 
ріпкою ресурсів, які було задіяно.

2) витратний -  економічний результат порівнюється з поточними ви
їзними, які безпосередньо пов’язані з його досягненням.

3) ресурсно-витратний, що як це видно з самої назви, являє собою пе- 
ІИНІІ компроміс між двома попередніми. Тобто до уваги береться як певна оці- 

• •  наявних ресурсів, так і оцінка поточних витрат. Проте застосування цього 

Щіміду має дуже зваженим і обережним, адже виникає проблема подвійного



рахунку, а також значного впливу галузевих особливостей діяльності (фондомі

сткості, капіталомісткості, трудомісткості тощо).
Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки, і доцільність застосу

вання того чи іншого з них визначається конкретними обставинами й поставле

ними завданнями.
Що стосується чисельника формули ефективності, то тут також можна 

виділити три найзагальніші підходи.
1. За результат приймається валова вартість створеного за повний період 

продукту (наприклад, виготовлена або реалізована продукція за оптовими ціна

ми). При оцінці використовуються показники дохідності.
2. Результатом виступає прибуток. Це досить поширений підхід, і при йо

го застосуванні формується множина показників рентабельності, коли прибуток 
співвідноситься з собівартістю або з вартістю основних фондів, або з велич и- | 

ною активів підприємства чи його капіталом, тощо. При розрахунку рентабель- І 
ності у чисельнику формули можна використовувати різні величини прибутку:

- валовий прибуток — враховується лише один напрямок діяльності піди- І 

риємства (основна діяльність), не враховуються адміністративні, збутові витри- 1 

ти, інші операційні витрати, інші операційні доходи, фінансові доходи і витрати І  
(якраз вони включають витрати на обслуговування кредиту) і т.д. Для багатьох І  
підприємств валовий прибуток може значно відрізнятись від чистого прибутку, 1 

Крім податку, вагоме місце займають адміністративні витрати для великих 
промислових підприємств, збутові витрати для всіх підприємств в умовах кон
куренції. Якщо підприємство займається фінансовою і інвестиційною діяльніс

тю, то значний вплив на фінансові результати здійснює величина фінансових 

доходів і витрат (ф.№ 2,р.050/р.055 — де ф.№2 — форма 2 «Звіт про фінансоні 

результат»);
- операційний прибуток -  враховується тільки операційна діяльність, не 

враховується фінансова і надзвичайна діяльність (ф.№ 2, р. 100/р. 105);
- операційний прибуток + прибуток від фінансової діяльності — не врахо» і 

вується надзвичайна діяльність (ф.№ 2, р.170/р.175);
- операційний прибуток + прибуток від фінансової діяльності + надзви

чайний прибуток (ф.№ 2, р.170/р. 175 + р.200 -  р.205).

Величина прибутку за двома останніми варіантами в багатьох випадках 
|Мінш (надзвичайні витрати і доходи, як правило, відсутні).

3. За результат приймається сума прибутку та амортизації. Річ у тім, що з 
Нічки зору попереднього підходу підприємство, яке має збиток, тобто від’ємну 
т и ч и н у  прибутку (що визначаються за тією або іншою законодавчо визначе

ною методологією), автоматично є нерентабельним, а отже, й неефективним. 
[Але для перехідної економіки, у якій відбуваються інтенсивні трансформаційні 
Процеси, на думку окремих економістів, ефективною, тобто результативною 

Може вважатися діяльність і такого підприємства яке не може забезпечити пев
ної о відтворення своїх ресурсів, передусім основних фондів. Ідеться про те, що 

»ірпти суспільства в разі ліквідації такого підприємства будуть все ж більшими 
ніж годі, коли воно продовжуватиме діяльність до повного спрацювання своїх 

ж повних фондів. Але, одночасно постає питання: якщо у чисельнику до вели

чніш прибутку додається сума амортизації (ф.№ 2, р.260) чи доцільно дану ве
личину віднімати із знаменника (від загальної суми витрат).

Розглядаючи підходи щодо оцінки результативності діяльності підприєм- 
I пні, ми говорили як про показники, що обчислюються у величині обсягу виро- 
Лішцтва так і обсягу реалізації продукції. Але, необхідно підкреслити, що дохо

дом і прибутком у ринкових умовах можна вважати не ту величину, що на па
пері (одержану в результаті математичних розрахунків), а ту, яка була одержана 
І результаті реалізації продукції.

Для сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки характерна наяв- 
Иіі' іі. значної кількості збиткових підприємств, або підприємств з нестабільним 

|Нііпсм фінансових показників. На цих підприємствах показники фінансових 

^•іультатів (прибутку) можуть одержати від'ємні значення на протязі декількох 

нгріодів. Одночасно можна спостерігати зміни знаку цих показників, тобто 
Прибутки можуть змінюватись збитками і навпаки. В той же час для деяких 

Підприємства, які тривалий період часу одержують збитки і списують їх на зме

ншення статутного фонду, можна спостерігати, що перший розділ пасиву бала
нсу ( Власний капітал”) також отримує від'ємне значення.

У відповідності до теорії розрахунку статистичних показників, прийнято 
І* иизначати похідні розрахункові показники для від'ємних значень (напри
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клад, рентабельність), темпи зростання і темпи приросту цих від ємних покій
ників. Таке становище призводить до неможливості вирішення таких завдань:

— порівняння показників з протилежними значеннями і від'ємних по* 

казників;
-  побудови тенденції розвитку і зміни показників; 

прогнозування майбутніх значень показників.
Для діагности фінансових результатів різних напрямків діяльності підЯ 

риємства нами пропонується використовувати цілу множину показників дохід* 

ності і рентабельності.
1. Діагностика виробничої діяльності:

1.1. Результативність (рівень покриття витрат і використання ре

сурсів) виробництва:

1 А

де Ога -  обсяг товарної продукції в оптових цінах;

В -  сукупні виробничі витрати;
1.2. Прибутковість виробництва:

К  =1 д' . А-, або
І  лі - А +  А

А ‘  Л+А

д е Л -  амортизація (ф.№ 2, р.260);
1.3. Дохідність виробничої діяльності: 

хА

3 N.

(И

(4)

де ЧД -  чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, роМі 

послуг) (ф.№ 2, р.035);
Ср -  собівартість реалізованої продукції (ф.№ 2, р.040);

1.4. Прибутковість (рентабельність) виробничої діяльності:

х А - С л ЇВ
К Я. N.

де ПРв -  валовий прибуток чи збиток (ф.№ 2, р.050/р.055);
2. Діагностика виробничо-комерційної діяльності підприємства:

2.1. Дохідність виробничо-комерційної діяльності: 

хА

' ЇЇд + АА+СА’
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де АВ -  адміністративні витрати (ф.№ 2, р.070);
ЗВ -  витрати на збут (ф.№ 2, р.080);

2.2. Прибутковість виробничо-комерційної діяльності:
= хА-С.-АА-СА ЇРд

2 Я ^ А А + с а  Я, ’ ^

де Сп -  повна собівартість реалізованої продукції;

3. Діагностика іншої операційної діяльності підприємства:
3.1. Дохідність іншої операційної діяльності:

2ІА
к ' і т -  №

де Ю Д -  інші операційні доходи (ф.№ 2, р.060);

ЮВ -  інші операційні витрати (ф.№ 2, р.090);

3.2. Прибутковість іншої операційної діяльності:
ЧА -НА

(9)

4. Діагностика операційної діяльності підприємства:
4.1. Дохідність операційної діяльності:

К хА +  ЧА

(8)Я, + ЧА ’

4.2. Прибутковість операційної діяльності:
(хА + ЧА )  -  (Я, + ЧА ) Ї В .

* • = ------------------- Х Г Й и -----------------------( » )

5. Діагностика фінансово-інвестиційної діяльності підприємства:
5.1. Дохідність фінансово-інвестиційної діяльності:

АОЕ + ЮА + 2А*,•• = - ...................... ,

ОА+АОЕ + 2А

дс Д У К - дохід від участі в капіталі (ф.№ 2, р .110);
ІФ Д -  інші фінансові доходи (ф.№ 2, р.120);
ІД  -  інші доходи (ф.№ 2, р.130);

ФВ -  фінансові витрати (ф.№ 2, р.140);

ВУК- втрати від участі в капіталі (ф.№ 2, р.150);
ІВ -  інші витрати (ф.№ 2, р. 150);

5.2. Прибутковість фінансово-інвестиційної діяльності: 
Ко =  (АОЕ + ЮА + 2А)-(ОА  + АОЕ + 2А) _ ІЕ>,

ОА +АОЕ + 2А ~ О А + АОЕ + 2А ’

(Ю)

(П)
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де ПРф -  фінансово-інвестиційний прибуток;
За потреби можна проводити оцінку окремо за напрямками фінансоі

інвестиційної діяльності:
- участь в капіталі;
- фінансові інвестиції.

6. Діагностика звичайної діяльності підприємства:

6.1. Дохідність звичайної діяльності:
хА  + ЧА + А Р Е  + 2Р А  + '4  

N.. + ЧА + О  А  + АРЙ. + ‘А

о:

6.2. Прибутковість звичайної діяльності:
(хЛ + ЧА + АРЕ + 2РА + 2А ) -  (ЇЇ, + ЧА + РА + АРЕ + 2Л) ІЕ>, +

= " ЇЇ, + ЧА + ОА + АРЕ + 2А ЇЇ
Ї В ,  + Ї В  д -  І  ЇВ  

ааі Л2 = --------------------- ] Г .

о;

де П Рч  -  чистий прибуток від звичайної діяльності (після оподаткуваїп

ф.№ 2, р.190/р.195).
Порівнюючи можливості використання для діагностики фінансових 

зультатів різних напрямків діяльності підприємства можна зробити насту 

висновки:
1) показники дохідності здійснюють співставлення рівня сукупних до 

дів і витрат, тобто показують скільки гривень доходу від даного напрямку 
льності було одержано на 1 гривню витрат. Цей показник виступає стимули 

ром при оцінці на відміну від відомого оберненого показника витрати іій 
гривню", що надає ширші можливості при прогнозуванні і ранжуванні д іяш к 
сті підприємства. Дохідність завжди буде приймати значення більше нуля, 

ходячи із величини дохідності можна зробити наступні висновки про реіулі-

тивність діяльності:
- дохідність менша за одиницю -  доходи від даного напрямку діяльні 

не покривають витрати, тобто підприємство отримує збитки, величину збиіі 
на 1 гривню витрат можна визначити віднявши одиницю від величини дохіДі

сті;
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• дохідність дорівнює одиниці -  доходи від даного напрямку діяльності 

иіиоють витратам, тобто підприємство знаходиться у точці беззбитковості;

■ дохідність більша за одиницю — доходи від даного напрямку діяльності 

ніцують витрати, тобто підприємство отримує прибуток, величину прибу- 

НЯ І гривню витрат можна визначити віднявши одиницю від величини до- 
йсті;

2) показники прибутковості (рентабельності) порівнюють рівня прибутку 
фін, тобто показують скільки гривень прибутку від даного напрямку діяль- 

I було одержано на 1 гривню витрат. Прибутковість може приймати зна- 
іи як більше так і менше нуля. Виходячи із величини прибутковості можна 

пі наступні висновки про результативність діяльності:

- прибутковість менша за нуль -  доходи від даного напрямку діяльності 
Покривають витрати, тобто підприємство отримує збитки;

• прибутковість дорівнює нулю -  доходи від даного напрямку діяльності 
ніиоють витратам, тобто підприємство знаходиться у точці беззбитковості і
V гок дорівнює нулю;

■ прибутковість більша за нуль -  доходи від даного напрямку діяльності 
ніцують витрати, тобто підприємство отримує прибуток.

Проведення комплексної діагностики фінансових результатів діяльності 
риємства дозволить виявити неефективні напрямки діяльності, які потре-
и. ібільшення доходів, зменшення витрат, або сигналізують низьку резуль- 

имість деяких економічних служб підприємства. Це потребує більш деталь- 
вналізу і вивчення але уже за даними управлінської звітності на підприєм-

Як правило, валовий прибуток значно перевищує операційний прибуток, 

уток від фінансово-інвестиційної діяльності має неоднозначний характер 
рі ших підприємств, незалежно від виду діяльності або розміру, а залежить 

іііія в н о с т і і ефективності фінансової діяльності. При цьому величина загаль- 

(балансового) прибутку може як збільшуватись (фінансові витрати менші 
фінансові доходи) або зменшуватись.
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Розвиток банківської системи є головною умовою накопичення капіталу, 
«міологічних змін та економічних перетворень. Разом з тим еволюція 

fciiiкінської системи повною мірою визначається економічною ситуацією в 

ЦМЇні, пануючими формами й механізмом господарювання. Сьогодні банки по- 
іррбують нових методів, що змогли би забезпечити стабільний процес фор- 

мунішня ресурсної бази комерційних банків, зокрема депозитного залучення 
ІОНІТІВ.

Моделювання депозитної діяльності банку -  надзвичайно складна задача, 
Івму що банк являє собою систему, в якій одночасно протікають детерміновані 

і* иипадкові процеси, взаємозв’язані між собою дуже складним чином. Істотну 

роль у депозитній діяльності банку відіграють й суб’єктивні управлінські 

рішення. Крім того, в процесі функціонування банк взаємодіє з фінансовими 

рийками, які не піддаються моделюванню. Усе це вказує на значну складність 
»іворсння аналітичної моделі депозитної діяльності банку, яку можна викори- 
иннувати у практичній діяльності.
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Результати досліджень у сфері моделювання, розробки механізмів, спо- І 

собів і методів депозитної діяльності банків містяться у роботах вітчизняних 

фахівців І. Вінніченка, О. Карачуна, О. Касимової, О. Лаврушина, І. Лукасевич, і

В. Малютіна, Л. Сергєєвої, В. Стельмаха, Л. Сухової, Е. Уткіна, В. Федотова, та 

зарубіжних — В. К. Бансала, Г. Тіссена, Дж. Ф. Маршала та ін.
Метою даного дослідження є розробка імітаційної моделі для прийняття 

оптимальних рішень у сфері депозитної діяльності комерційних банків и 

Україні.
Фінансові ресурси банку відіграють першочергову роль, так як від їх ная

вності або відсутності залежить чи зможе банк здійснювати свою діяльність на

лежним чином. Саме тому важливим є розуміння економічного змісту ресурс
ної бази комерційного банку. Так як банківська діяльність зазнає постійних 

змін, виходячи із ситуації на фінансовому ринку, зрушеннях у макроекономіч- 
ній динаміці, структурних коливаннях у доходах юридичних і фізичних осіб 

тощо, формування банківських ресурсів залишаються не стабільними.
Операції, за якими банк формує свої ресурси, називаються пасивними, н 

їх сутність полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних 
і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних 

цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшу« і 
ються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку. Одним з основній 

видів пасивних операцій є залучення засобів на депозитні рахунки.
Використаємо імітаційну модель депозитної діяльності комерційною 

банку, представлену у роботі А. Смулова і Н. Егорової [1].
Доповнюємо дану модель розрахунком ліквідності за формулою, котру 

подає Парасій-Вергулинко І. М. [2]. Норматив миттєвої ліквідності (а„„(/+І)) 

встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне вико

нання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (коштім у 

касі та на кореспондентських рахунках). Він визначається як співвідношення 

суми коштів у касі (5*) та на кореспондентських рахунках НБУ (Быви) та іншії» 
банках (Бів) до зобов’язань банку (2), що обліковуються за поточними рахунка 

ми, має бути не меншим ніж 20 %:

а т (* + 0 = "
S l + S + s„ де

(і +1) -  норматив миттєвої ліквідності;

Sk -  кошти в касі;

Snbu -  кореспондентські рахунки в НБУ;

S ib -  кореспондентські рахунки в інших банках;
Z -  зобов’язання банку.

Депозитні ставки r2,r} ,r4 ,r5,r6 є функціями часу.

Вклади до запитання VF{t+i) формуються з урахуванням погашення зо- 

•ии'язань у попередньому періоді, притоку коштів фізичних осіб (населення) 
І  + 1) і юридичних осіб \VPU(t+l):

VP(t +1) = к0 • VP(t)-  (і -  к 0) ■ r2 (?)+A VPN[t +1)+Д V PU (t + 1)
»

де к 0 — коефіцієнт залишку коштів на рахунках до запитання 0 < к0 < 1. 

Притік коштів фізичних осіб, згідно припущення, залежить від двох фак-
(орів:

1) приросту прибутків населення, що вимірюється індексом доходів
I  W M'+i);

2) коефіцієнта розрахункових платежів «5{/ + і), що здійснюються з 

Ланкійського рахунку. Він залежить від рівня комунально-побутових та інших 
Н'іигежів населення:

VPrtt +1) = (і -  S{t +11)) ■■ ID oif + 1) • Vpyt)

Величини IDof{t +1) і <5(/ + l) визначаються станом зовнішнього економіч- 

Ірго середовища (найчастіше рівнем інфляції) і прогнозуються на період (/ + 1). 

Притік коштів юридичних осіб залежить від трьох факторів:

1) прогнозного індексу інфляції Inj[t +1);

2) рівня розвитку банківських послуг, що вимірюється індексом J VP(t +1)

) іарактеризує збільшення кількості юридичних осіб, що мають розрахункові
Ірмумки в даному банку;

3) базисної частки банку d 0 в році t = 0 , яка характеризує частку коштів 

[  Юридичних осіб у загальній сумі коштів рахунків до запитання:
VPU(t +1) = Inf(t +1 )-Jyp{t +1 )-d0 - VP(t)

На відміну від аналітичного імітаційне моделювання знімає більшість 
И м еж ень, пов’язаних з можливістю відображення в моделях реального про
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цесу функціонування системи, яку досліджують, динамічної взаємної обумов 
леності поточних і наступних подій, комплексного взаємозв’язку між парамет

рами і показниками ефективності системи тощо. Хоч імітаційні моделі в деяких 

випадках не такі лаконічні, як аналітичні, проте вони можуть бути як завгодно 
близькими до системи, яку моделюють, і простими у використанні. Це дій 

змогу застосовувати імітаційне моделювання як універсальний підхід дли 
прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи в моделях навіть і і 
чинники, які важко формалізувати, а також використовувати головні принципи 

системного підходу для розв’язування практичних задач.
За допомогою програмного продукту іТІїіпк 9.0 [3] нами реалізовано ми 

ще вказану економіко-математичну модель. Програмний комплекс ІТЬіпк при 
значений для перетворення моделей прийняття рішень в імітаційній моделі, 

Основний акцент робиться на формування у користувача вміння приймати 
рішення, необхідні для дослідження систем зі складними взаємозалежними 
зв'язками між підсистемами. Програма широко використовує графічні функцій« 
нальні елементи для графічного зображення потоків, накопичувачів-фондіи, 

ефектів впливу неформалізованих факторів.

На рис. 1 представлено модель депозитної діяльності банку в середовищі 
іТЬіпк 9.0. Розроблено інтерфейс до даної моделі, в якому можна налаштовуии* 

ти та вводити дані по депозитній політиці банку.

Рис.1. Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі іТЬіпк 9.0,
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_  І Іри апробації даної моделі на прикладі АТ «УкрСиббанку» було виявле-

■  йепдскватність поведінки моделі на реальних даних вказаного банку по де- 

Ииіншій лінії. Тому розроблену модель було адаптовано до реалій діяльності 
Ш  І  УкрСиббанку».

Всі дані по вкладах були внесені у модель. На рис. 2 представлено фраг- 
♦йми імітаційної модель для вкладів фізичних осіб в системі іТЬіпк 9.0.

рпгііс павеїіеппуа 
рплік павеї йоудо*(гокоуе павеїіеппуа

регеопаїпц 
ріап гЬадасЬеппуа

[ Рис. 2. Імітаційна модель депозитної діяльності для фізичних осіб АТ «Укр

Сиббанку» в середовищі іТЬіпк 9.0.

Наступною лініє депозиту банку є вклади юридичних осіб. До уваги бе- 
|*мо вклади лише терміном більше 18 місяців.

На рис. З зображено імітаційну модель з даними по вкладах АТ «УкрСиб- 
Иінку» для юридичних осіб.
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Рис. 3. Імітаційна модель депозитної діяльності для юридичних осіб АТ «Укр- 
Сиббанку» в середовищі ІТЬіпк 9.0.

При об’єднані імітаційних моделей котрі були розроблені за економіко- 

математичною моделю депозитної діяльності Смулова А. і Егорової Н. та мо
делі макету депозитних ліній банку АТ «УкрСиббанку», нами було отримано 
комплексну апробовану імітаційну модель депозитної діяльності банку на при

кладі АТ «УкрСиббанку».
На рис. 4 зображено узагальнену імітаційну модель депозитної діяльності 

банку на прикладі АТ «УкрСиббанку», дана модель створена для прийняття 

управлінських рішень в даному банку та відображає когнітивні зав язки у депо* 

зитній політиці.
Інтерфейс моделі розроблено за допомогою програмного пакету іТІїіпк 

9.0, що дає змогу оперативно отримувати графічне і табличне представлення 

показників депозитної діяльності банку в динаміці. За допомогою «Статус 
індикатора» маємо змогу спостерігати за критичним станом окремих видів по

казників, зокрема, у нашому випадку це показник ліквідності банку.

Рис. 4. Узагальнена імітаційна модель депозитної діяльності банку на приклад 
АТ «УкрСиббанку» в середовищі іТІїіпк 9.0.

Модель оцінки діяльності банку на основі динаміки його депозитів даг 

змогу врахувати особливості поведінки вкладників і передбачити використати

и возних значень загального обсягу депозитного портфелю банку, а також 

юсовується для визначення достатності інтенсивності потоку відкриття но- 
Им рнхунків, оцінки впливу числа потенційних вкладників банку за депозита-
WI
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УДК 339.13.017
Козубова Н. В.,

Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних послуг, як об’єкту 
державного регулювання

На основі проведеного аналізу динаміки споживання і виробництва тури• 

стичного продукту, регіональної структури попиту і пропозиції туристичних 
послуг та спрямованості туристичних потоків розроблені та обґрунтовані і 
напрями державного регулювання диференційовано за регіонами України пиі 
видами туризму з метою забезпечення стійкого розвитку туристичного ринку 1 

на основі паритету інтересів держави, суб ’єктів підприємницької діяльності 

та споживачів туристичних послуг.
Based on the analysis o f  the dynamics o f  consumption and production o f  tht 

tourist product, the regional structure o f  the demand and supply o f  tourism services 

orientation o f  tourist flows and developed the directions o f  state regulation 
differentiated by region o f  Ukraine and the types o f  tourism in order to ensure 
sustainable development o f  the tourism market based interest parity state acton ' 

conduct business and consumers o f  tourism services.
Ключові слова: туризм, туристична послуга, ринок, державне регулю

вання.

Вступ. В економіці України, вектор розвитку якої спрямований на актин 

ну інтеграцію у світове господарство, туризм набуває все більшого значення як 
напрямок розширення зовнішньоекономічних відносин та встановлення ефек*і 
тивних міжнаціональних культурно-соціальних комунікацій. Концепцією дер 

жавної регіональної політики України визначено, що важливим напрямом прж 
корення соціально-економічного розвитку країни є підвищення ефективності 
функціонування господарського комплексу на основі раціонального викорис* 

тання природно-ресурсного, екологічного, та виробничого потенціалу Білі, 

шість регіонів України, володіючи значним потенціалом туристичних ресурспці 
мають суттєві передумови для забезпечення свого соціально-економічного рої* 

витку за рахунок активізації сфери туристичної діяльності.
У той же час розвиток туризму потребує систематичної реалізації науки 

во-обгрунтованих методів, інструментів і заходів державної підтримки суб єктіц

грнстичної діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Дина- 

Чіііій розвиток підприємництва в сфері туризму, невпинна зміна організацій- 

ІНн форм і методів надання туристичних послуг, стрімке підвищення вимог 

нні*ивачів до якості організації туристичного обслуговування вимагає постій
ним п вдосконалення механізму державного регулювання ринку туристичних по- 

MVI.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку теорії і 
■»індології державного управління туристично-рекреаційної сфери національ
нім економіки присвячені роботи багатьох науковців, зокрема М. Білль [1], В. 

Ьнрейко, І. Валентюка, О. Головко [2], В. Полюги [4]. Так, В. О. Полюга [4] об- 

♦|»уи ювує доцільність комплексної реалізації адміністративних, нормативно- 

иршнших, фінансово-кредитних, податкових і соціально-психологічних важелів 
І?рживного регулювання та активізації розвитку суб’єктів рекреаційно- 

»уристичного господарювання. О. М. Головко [2] доводить, що ключовими за- 
инііиями політики державного регулювання туризму мають стати створення 

■Тільної, транспортної та сервісної інфраструктури, формування характерних 

іурмсгичних продуктів, розвиток місцевих інститутів підтримки туризму, no- 
HIV к та залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в туристичний бізнес, за- 

Іип та лобіювання інтересів туристично-рекреаційних дестинацій, формування 

мригегії розвитку туристичних об’єктів, розробка програм регіонального і міс- 
М*иого розвитку на базі місцевих ресурсів, синхронізація зусиль стратегічних 
Пері перів -  держава, місцеве самоврядування, бізнес. Втім в умовах обмежено- 

ft! фінансової бази державних програм підтримки регіонального розвитку, у 

Ім у  числі і туризму, важливого значення набувають механізми визначення 
ЦИоритетних напрямів, важелів та заходів державного регулювання.

Постановка завдання. Метою роботи є розробка і обгрунтування напря- 
Ш* державного регулювання, здатних забезпечити стійкий розвиток ринку ту- 
рИл ичних послуг на основі паритету інтересів держави, суб’єктів підприємни- 
Вкої діяльності та споживачів туристичних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Споживання туристичних 
І»пуг в Україні в останні роки має стабільну тенденцію до зростання. Згдіно 

Йшистичних даних [3] У 2013 р. туроператорами обслуговано понад 3454 тис. 

(урнетів та екскурсантів, що на 15,33% більше ніж у попередньому році; вар-
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тість реалізованих туристичних путівок зросла на 31 ,39^ і досягла
11,2 млрд. гривень. Зростання попиту обумовило розширення виробництва та 

пропозиції туристичних послуг, що супроводжувалося у 2013 р. подальшим 

зростанням кількості суб’єктів туристичної діяльності на 6,83% (рис. 1). У 2013 
р. тур операторську діяльність проводили 945 підприємств, тур агентську 

1 799 юридичних осіб і 2490 фізичних осіб підприємців, кількість колективних 
засобів розміщення досягла 6 411, з них 55,87% - готелі та аналогічні засоби ро* 

зміщення.

Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів туристичної діяльності (розраховано

автором за [3]).

Аналіз регіональної структури ринку туристичних послуг засвідчує нері

вномірне розміщення суб’єктів туристичної ДІЯЛЬНОСТІ (рис. 2). У 2013 р. В Св*! 
редньому по Україні зареєстровано 1,96 туроператорів та 8,79 турагентів на 100 

тис. осіб постійного населення; при цьому в м. Київ — 12,34 та 34,13 відповідної 
а в інших 21 адміністративно-територіальних одиницях -  менше середнього рі 

вня.
Аналіз структури споживання за напрямом подорожі виявляє суттєві, дн* 

мінування частки виїзного туристичного потоку: у 2013 р. вартість туристичнії* 
подорожей за кордон становила 87,7% вартості усіх туристичних путівок рсміїІі 

зованих населенню України туроператорами та турагентами, незначне скори 

чення (з 89,5%) у порівнянні з 2012 р., не засвідчує подолання тенденції спо»и 
вання іноземного туристичного продукту і формування засад сталого розвш 
внутрішнього туризму. Таким чином, туристичний ринок характеризується ЛИЙ
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йрниорціями туристичного потоку, низьким рівнем споживання туристичних 

Іоиіуг, які надаються з використанням національних туристичних ресурсів, і 

ЩнОЛІдок домінування імпорту над експортом туристичного продукту, має нега- 
•ІИінмй вплив на платіжний баланс країни.

Ітуроператори по областям і^Втурагенти по областям

____ туроператори в середньому по Україні —о— турагенти в середньому по Україні

Рис. 2 Кількість суб єктів туристичної діяльності по відношенню до чисе
льності постійного населення (розраховано автором за [3]).

Аналіз динаміки попиту на послуги внутрішнього туризму з урахуванням 

Циснціалу пропозиції туристичних послуг за регіонами України (результати 

Лиш на прикладі послуг курортного та санаторно-оздоровчого туризму у 2012 
» 2013 рр. продемонстровані на рис. 3) виявляє подальше зниження попиту на 
іуристичні послуги в регіонах, які мають середній та низький потенціал пропо- 

■МііІ, що призводить до збільшення регіональних диспропорцій внутрішнього 
(мінку туристичних послуг.

Розвиток внутрішнього туризму особливо сприяє вирішенню соціальних 
■йфліктів між населенням різних територій, оскільки за своєю природою ви- 

§№а< тимчасового переміщення туристів з місця проживання до регіонів роз- 

дення туристичних об єктів, і таким чином формуються комунікаційні 

ніки між мешканцями регіонів туристичних дестинацій та регіонів постійно- 
Ііроживання туристів, позитивний імідж регіонів, цілісне сприймання країни 
історико-культурної спадщини.
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Умовні позначки:

і і  дуже високий 1 Л високий
[ __] потенціал 1 Л потенціал

середній
потенціал

ій І І низький [
іал І_1 потенціал |_______________ |

дуже низький 
потенціал

Рис. 3. Темпи росту кількості внутрішніх туристів та екскурсантів, обслу

гованих туроператорами та тур агентами за регіонами України

Існуючі регіональні відмінності попиту та пропозиції на ринку туристич 
них послуг обгрунтовують доцільність встановлення для різних регіонів різни» 
пріоритетів в напрямках державного регулювання та наділяють раціональнісію 

диференціацію заходів за регіонами, які мають високий потенціал попиту ні 
туристичні послуги з боку населення, та регіонами, які мають високий потеши 
ал пропозиції в наслідок локалізації об’єктів туристичного інтересу. Раціоналіи 

ність диференціації заходів державних програм також підкреслюється вищою 
результативністю заходів стимулювання розвитку, проведених в регіонах, м*І 

мають вищий потенціал розвитку туризму у відповідному напрямі.
При використання методики ЮНВТО на рівні адміністративно* 

територіальних одиниць України можливо встановити, що найбільшими спожи

вачами туристичних послуг (донорами) є: м. Київ, Львівська, Одеська, Миколі» 
ївська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області; найбільшими туриї»« 
тичними дестинаціями (аттракторами) є: м. Київ, Львівська, Донецька, Одеськії 

Закарпатська, Запорізька, Вінницька, Харківська та Полтавська області.
Отже, базуючись на попередніх висновках, доцільно запропонувати у Я

»ний пріоритетних напрямів державної політики в галузі туризму, визначених 
Л Чакону України «Про туризм» (табл. 1).

Оскільки висока прибутковість підприємницької діяльності в галузі тури- 
' може досягатися за рахунок домінування імпорту туристичних послуг (що 

ЦІМ (вадить до збільшення негативного сальдо платіжного балансу країни та не 

Имнонідає державним інтересам), переходу прав власності на об’єкти історич- 

культурної спадщини до осіб-нерезидентів, надмірного антропогенного 
«міінтаження на об’єкти туристичного інтересу, зниження соціальної відпові- 

|»«і.ності туристичного бізнесу доцільно запропонувати в якості відповідного 

Пріоритетного напряму державної політики забезпечення сталого розвитку ту- 

рис і ичної галузі в площині, що відповідає інтересам національної безпеки Ук- 
|МІнн, охорона та відновлення об’єктів туристичного інтересу, розвиток конку-
- ЛІНІЇ.

Як засвідчує досвід країн-лідерів міжнародного туризму, ефективна інтег- 
Ніи до світового туристичного ринку передбачає збалансованість в ’їзного та 
(того потоків, що може бути досягнуте лише при високій якості національ

н о  туристичного продукту. Отже, доцільно запропонувати в якості відповід

ною пріоритетного напряму державної політики зростання конкурентоздатності 
Цічичняних продуцентів туристичних послуг на світовому ринку;

Оскільки регіони мають різний потенціал розвитку видів туризму доці- 

ІМіо запропонувати в якості відповідного пріоритетного напряму державної по- 

ВМКИ для регіонів, які є потенційними донорами, — розширення внутрішнього 
пристичного потоку, для регіонів, які є потенційними ат тракторами.
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Таблиця 2
Запропоновані пріоритетні напрями державної політики за регіонами 

та видами туризму
П н і тури- 

іму
Розширення внутрішнього туристич
ного потоку за рахунок найповнішого 
використання потенціалу попиту на 

послуги внутрішнього туризму 
(стимулювання попиту)

Розширення в’їзного та внутрішнього 
туристичного потоку з метою найпо

внішого використання потенціалу 
пропозиції та в межах допустимого 

антропогенного навантаження на 
об’єкти туристичного інтересу 

(стимулювання пропозиції)

РЕЛІГІЙНИЙ

Дніпропетровська, Івано-Франківська, 
Київська, Сумська, Чернігівська, Тер
нопільська, Донецька, Львівська, Пол

тавська, Харківська, м. Київ

Тернопільська, Донецька, Львівська, 
Полтавська, Харківська, м. Київ

иіортив-
ний

Вінницька, Дніпропетровська, Жито
мирська, Закарпатська, Запорізька, Ки
ївська, Луганська, Сумська, Донецька, 

Львівська, Одеська, Харківська, м. Київ

Донецька, Львівська, Одеська, Хар
ківська, м. Київ

ЩИІТНІЙ

Вінницька, Житомирська, Івано- 
Франківська, Київська, Луганська, 

Полтавська, Сумська, Тернопільська, 
Львівська

Одеська, 
Харківська, м. Київ, Львівська

ЦМйТорно-
іидоров-

чий

м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Львівська, Миколаївська, 

Харківська,

Одеська, Закарпатська, Дніпропет
ровська, Донецька, Запорізька, 

Львівська, Миколаївська, Харківсь
ка, м. Київ

^рортний
Дніпропетровська, Донецька, Запорізь

ка, Сумська, Харківська, Черкаська, 
Чернівецька, м. Київ

Одеська, Львівська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Миколаївська, 

Херсонська

ІІіорико- 
іуньтур- 

1 ний

Дніпропетровська, Харківська, Полтав
ська, Донецька, Київська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Миколаїв
ська

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Запорізька, Львівська, м. Київ

Цологіч- 
1 ний

Донецька, Луганська, Харківська, Чер
нігівська, Вінницька, Дніпропетровсь

ка, Одеська, м. Київ

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Запорізька, Львівська, Одеська, м. 

Київ

йрлмисло- 
 ̂ ний

Дніпропетровська, Донецька, м. Київ, 
Запорізька, Луганська, Харківська,

Закарпатська, Черкаська, Івано- 
Франківська, Київська, Одеська, 

Вінницька, Львівська

1 Ціновий Дніпропетровська, Донецька, Запорізь
ка, Луганська, м. Київ

м. Київ, Донецька, Дніпропетровсь
ка, Львівська, Одеська, Харківська

Також при встановленні пріоритетів державного регулювання необхідно 

§р*ховувати, що доступність туристичних послуг не забезпечує їх споживання, 

Іри цьому згідно Конституції України держава повинна забезпечувати реаліза- 
■Іо конституційних прав та свобод громадян, з іншого боку, для стимулювання
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споживання туристичних послуг можуть бути вжиті заходи не лише фінансово

го (пільги), а і організаційного характеру.
Висновки. Подальший розвиток ринкових відносин в сфері туризму пог

ребує переорієнтації механізмів державного регулювання і встановлення пріо
ритетних напрямів державної підтримки диференційовано за регіонами та ви

дами туризму. З метою реалізації запропонованих пріоритетів державної полі
тики необхідним є обгрунтування засад розробки та впровадження державної 

програми підтримки розвитку туризму. Метою державної програми має бути 
створення в Україні інфраструктури, що здатна забезпечити найповніше вико
ристання потенціалу пропозиції туристичних послуг в межах допустимого аи- ] 
тропогенного навантаження на об’єкти туристичного інтересу та розширення ' 
попиту на послуги внутрішнього туризму на основі підвищення рівня його кой* 

курентоспроможності.
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Ярош енко І. В. 

Механізми державної підтримки проблемних регіонів

Актуальність теми. Одним з головних інструментів згладжування 
*Н(пропорцій розвитку регіонів є комплекс обгрунтованих заходів, які мають 

МІПсіїюватися державою в контексті регіональної політики. Державна 
Ролмика в сфері розвитку проблемних, і, зокрема, депресивних регіонів має 

Іуіи спрямована на ліквідацію причин виникнення проблемності та 

£інрссивності й сприяння їх всебічного соціально-економічного розвитку. 
(І/ишк, регіональна політика в Україні протягом всього існування незалежної 

«•ржави мала ситуативний реактивний місцевий характер, тобто, була 

ніримована на усунення кризових явищ, які вже склалися в тому чи іншому 
нірсмому регіоні, без глибокого аналізу причин їх виникнення та розробки 
І**одів запобігання у майбутньому.

Постановка мети. У зв’язку з вищевикладеним доцільним є 

Дослідження Досвіду економічно розвинених країн світу в сфері державної 
Пилники подолання диспропорцій розвитку регіонів.

Результати. Світова практика свідчить, що існує багато видів державної 
ІІліримки депресивних територій, класифікація котрих подана на рис.1. Згідно з 
їмснфікацією можна дати характеристику ряду видів державної підтримки 
Ммрссивних територій, а саме:

1. Нормативно-законодавча та адміністративна державна підтримка. Її 
Ви* полягає в розробці спеціальної нормативно-законодавчої бази, основною 
ІІіоіо якої є подолання проблемності та депресивності територій та 
■ММулювання соціально-економічного розвитку.

В США в 50-60-х рр. XX ст. була розроблена і впроваджена система 

« ж ів ,  що регулювала стимулювання економічної діяльності на депресивних 
Іцхіторіях (Закон «Про громадські роботи та економічний розвиток» 1956 р., 

■іон «Про розвиток району Апалачів» 1956 р., Закон «Про міжурядове 
жікробітництво» 1968 р. та ін. ). Дана система визначала обсяги та види 

■рживної підтримки депресивних територій, програми стимулювання розвитку 

іииоміки проблемних регіонів, затверджувала розподіл повноважень між
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федеральними, штатними та місцевими органами державної влади стосовно 

впливу на розвиток та оздоровлення депресивних територій.

В ЄС, де нерівномірність регіонального розвитку залишається гострою 
проблемою, створена вагома нормативно-правова база підтримки депресивних 

територій. Законодавство ЄС спрямоване на зменшення розриву між соціально- 
економічними показниками розвитку різних країн та їх регіонів, насамперед 
підтримку та стимулюванню депресивних територій. Так, наприклад, Італія, не 

дивлячись, на загальну «індустріальну зрілість», характеризується значними 
регіональними диспропорціями. Країна складається з 20 регіонів, 95 провінцій 

та 8066 комун. Основна проблема Італії -  відсталість Півдня, що зберігається.
Германія складається з 16 земель -  суб’єктів федерації (5 з них -  колиши» 

ГДР), 426 округів, 16086 комун і 117 автономних міст. Аналіз регіонів показуг, 

що вони економічно розвинені вкрай нерівномірно.
У Великобританії, на відміну від Італії та Германії, різниці в рінні 

економічного розвитку між макрорегіонами цієї країни не є настільки 

великими. Більш важливою проблемою є реструктуризація в старопромисловн* 

регіонах.
Нідерланди складаються з 12 провінцій і 633 муніципалітетів. Як, і багато 

інших країн, Нідерланди виокремлює нерівномірність регіональної« 

економічного розвитку, пов’язана з наявністю над розвинених перенаселенні! 
територій, старопромислових районів і відсталих в економічному розвитку 

регіонів.
В Греції, до складу якої входять 359 округів і 5562 комун, велике 

кількість проблемних територій (гірських, острівних, прикордонних, 

периферійних), в яких спостерігається старіння населення та його відтік черсі 

велике безробіття серед молоді та які відрізняються низьким рівнем 
економічного розвитку, індустріалізації, а також слабкою інтенсифікацією 
сільського господарства, незначним ступенем урбанізації та низьким 

забезпеченням інфраструктурою [7, с. 11 2 -1 1 3 ].
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Враховуючи ці дисбаланси в країнах ЄС з 1988 року почали 

прийматися заходи щодо докорінної реформи регіональної політики. 

Відбувся повний перегляд складу та способів застосування засобів 
структурної політики, спрямованих на регіональний розвиток. Ще більшого 
реформування регіональна політика ЄС зазнала після підписання 

Маастрихтського договору, завдяки якому була розширена бюджетна база.
2. Цільова фінансова допомога. Реалізується у вигляді цільових 

програм, субсидій, субвенцій, трансфертів та дотацій широко 

використовується в практиці різних країн світу. Так в Німеччині 
інвестування галузей економіки у депресивних територіях заохочується їй 

допомогою державних субсидій. В Японії для підтримки депресивних 
територій використовуються субсидії центрального уряду місцевій владі для 

побудови об'єктів інфраструктури. У Франції застосовуються бюджетні 

субсидії у вигляді премій промислового розвитку, премій промислової 

адаптації тощо.
3. Фіскально-кредитна підтримка. Базується на застосуванні низки 

економічних інструментів задля поліпшення стану депресивних територій, 

Наприклад в Японії використовують такі інструменти:
безпосередні стимули (податкові пільги і спеціальні норми амортизації) 

промисловим фірмам, що здійснюють інвестиції у депресивних територіях;
позики державних фінансових закладів і виплати процентів іа 

позиками місцевих органів влади фінансування будівництва виробничої 

інфраструктури.
У Франції застосовуються: позики громадських фондів, податкові 

пільги (звільнення від плати за патент, прискорена амортизація).
У Великобританії впроваджені: гранти в розмірі щорічної ренти для 

приватних осіб, що орендують будівлі промислового (або комерційного) 
призначення в депресивних територіях, розмір цих фантів може бути 

збільшено в два рази; гранти (до 12% кредиту) на виплату відсотків за будь 

якою позикою, що надана малим підприємствам.
В Канаді, Італії, Німеччині для стимулювання соціально-економічної о 

розвитку депресивних територій використовується пільгове оподаткування, 
Так в Південній Італії (слаборозвинутому районі) підприємства звільняються
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І  від податку на прибуток на 10 років. В Великобританії на аналогічний період 

[ Підприємства звільняються від податків на майно та землю. В Канаді 

Підприємства, що працюють на депресивних територіях, отримують знижку з 
податку на прибуток в розмірі 20-50% від витрат на обладнання та 

І будівництво [8].

4. Інноваційно-організаційна державна допомога полягає у створенні 
І  Ноних форм організації та функціонування продуктивних сил задля 

І  активізації соціально-економічного розвитку. В цій сфері класичним є 
приклад Силіконової долини -  регіону в штаті Каліфорнія (США), де 

«Концентровані високотехнологічні підприємства з виробництва комп’ютерів
■ и програмного забезпечення, мобільного зв’язку та біотехнологій, а також 
крупні університети й наукові центри.

В Китаї створена економіко-технологічна промислова зона Тианьцзинь, 
поряд з якою існують три дрібніших промислових парки: хімічний 

І  індустріальний парк, індустріальний парк мікроелектроніки та науково- 

I  Дослідницький парк Ят-Сен. В Тианьцзинь працюють підприємства із 

ниробництва наукоємної продукції: електроніки та телекомунікації,
Піофармації, хімічного виробництва. Вони працюють на засадах випуску 
і кологічно чистої продукції, енергозбереження, утилізації відходів.

В Туреччині з 1990 р. функціонує промислова зона Ізмір-Ататюрк, де 
працює 465 підприємств, з яких 365 належить до великих індустріальних. Це 

підприємства з машинобудування, легкої та харчової промисловості, 
В Металургії, хімічної промисловості, електроніки. Зона має свою 

І  електростанцію, підприємство з очищення стічних від, інформаційно- 

«рвісний центр, інноваційний центр, виставковий центр, систему охорони
І  ідоров я (аптеки, клініки, мікробіологічні лабораторії, станції швидкої 

/Іоиомоги), безкоштовний центр професійної освіти [9].

5. Структурна підтримка. Забезпечує депресивним територіям 
і »балансований розвиток галузевої структури економіки, створення 

імітимальних пропорцій між сільським та промисловим виробництвом, 
■ іл у зям и  різних технологічних укладів. Поряд з існуючими в світі

■  їенденшями до утворення транснаціональних корпорацій, особлива увага має 
В Приділятися розвитку малого підприємництва.
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Так у Великобританії в кінці 1980-х років з метою інтенсифікації 

розвитку депресивних територій була прийнята програма розвитку малих 

фірм.
В США 99% приватних підприємств мають менше 500 найманих 

працівників, на малих підприємствах працює 52% трудових ресурсів (зи 

даними Управління у справах малого бізнесу США). Стимулювання розвитку 

малого підприємництва в цій країні відбувається шляхом:
створення єдиного координаційного органу -  Управління у справах 

малого бізнесу задля різноманітної допомоги малим підприємцям;
звільнення від деяких загальних федеральних правил ведення бізнесу, 

зокрема від правил охорони здоров’я та техніки безпеки;
фінансова допомога (35% від сум, асигнованих на видачу підрядів, 

відводиться малим підприємствам);
підтримка інвестиційних компаній, що вкладають у малий бізнес, 

створення фонду венчурного капіталу в розмірі 2 млрд. дол.;
гарантована фінансова допомога малим підприємцям в разі стихійних 

лих, надзвичайних ситуацій.
6. Науково-методична підтримка. Реалізується в науковому 

обгрунтуванні регіональної інноваційної, промислової, соціальної політики 
на довгострокову перспективу; розробці методологій моделювання і 
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів на осноііі 
міжгалузевого балансу за системою національних рахунків; визначеної 

пріоритетної сфери господарювання за критеріями соціально-економічної 
ефективності; надання науково-методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування, налагодження системи навчання їх працівників, поліпшенні) 

системи інформаційного забезпечення.
7. Митна допомога. Передбачає створення умов для активізації 

зовнішньоекономічної діяльності на депресивних територіях. Проте її 

головної метою є знаходження оптимальних шляхів та методів інтеграції 
економічної системи депресивної території у економічну систему країни та п 

світову систему. Особливо актуальною ця проблема є для депресивних 

прикордонних територій.
Цікавим в цій сфері є досвід Російської Федерації (РФ). Політик*
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рЮ іонального розвитку РФ спрямована на захист вітчизняного 

інинровиробника. Відхилення від політики вільної торгівлі аргументується 
імм, що митні тарифи завжди вигідні товаровиробникові, що конкурує з 

і  Імпортером, навіть якщо сукупне благополуччя нації при цьому знижується. 

|  Мдля захисту вітчизняних товаровиробників в РФ використовують тарифні 
ьЧ# нетарифні методи.

До тарифних методів належать:

спеціальні мита — захисна міра, якщо товари ввозяться на території в 
»Иі.кості та на умовах, що наносять шкоду вітчизняному товаровиробникові;

антидемпінгові мита -  у випадках завезення на територію товарів за 
біні.ш низькими цінами, ніж їх нормальна ціна на момент ввезення;

компенсаційні мита -  при ввозі на територію товарів, виробництво чи 
і Речення яких субсидіювалося, якщо таке ввезення шкодить вітчизняному 

■Мровиробникові.

До нетарифних методів належать:

бар’єри економічного характеру (податок з обігу, ковзаючі 
компенсаційні збори, гербові, консульські збори тощо);

бар’єри адміністративного характеру (квоти, спеціальні технічні 
»имоги, встановлення монопольного державного каналу для імпорту).

Всі наведені види обмежень застосовуються також в США.

У літературі виділяють кілька етапів розвитку регіонального 
управління в західних країнах, які наведенні в табл. 1 [4, с. 48-54; 64, с. 53- 
і 16].

В Європі з другої половини 20 століття з метою допомоги найбільш 

ЇІІдсталим (депресивним) регіонам розпочався процес формування та 

реалізації регіональної політики саме Європейського Співтовариства.

Таблиця 1
. Етапи розвитку регіональної політики в західних країнах

Руйнівна криза 1929-1933 рр. довела важливість і необхідність вивчення 
проблем регіонального розвитку економіки. Програми з розвитку регіонів 
одержали найбільше поширення у Великобританії й США. Наприклад, у 
Великобританії в 1933 році для проведення антикризової політики держави 
були виділені «спеціальні райони», тому що спад виробництва спостеріга
вся в області традиційних галузей промисловості й у деяких аграрних рай
онах.

і
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Продовження таблиці І

Другий етап 
40 - 50-і рр.

Даний період характеризується також спадом виробництва, в основному а 
традиційних галузях промисловості, що з'явилося наслідком післявоєнної 
економічної кризи. Наслідку цієї кризи найбільшою мірою виявилися и 
країнах Західної Європи (Нова Англія, Ельзас, Лотарингія, Північні райони 
Франції й ін.). Однак спад виробництва спостерігався в деяких штатах у 
США, що підштовхнуло уряд до активного освоєння слаборозвиненш 
районів: Аляски, північних районів Скандинавії й Канади.

Третій етап 
60 - 70-і рр.

В цей період була визнана ефективність формування системи регіональної! 
політики, що одержала своє поширення в розвинених країнах Заходу.

Четвертий 
етап середина 
70-х рр. -  
1993 р.

Після кризи 1974 р. на перший план виходять цілі, що носять макроеконо- 
мічний характер, ніж регіональний. Іншими словами, програми регіональ
ного розвитку відходять на другий план. В 1993 р. були підписані Маает« 
рихтські угоди, що дало основу для здійснення нової «наднаціональної» 
регіональної політики в рамках ЄС.

П'ятий етап: 
1993 р. - по 
теперішній 
час.

Після підписання Маастрихтських угод відбувається активний розвиток 
інтеграційних процесів (в основному на території ЄС), що характери чуг 
перетворення «Європи національних держав» в «Європу регіонів».

Розвиток регіональної політики ЄС можна характеризувати 
наступними подіями [6, с. 13-46]:

1. В 1958 р. для виконання одного з положень Римського договору про 

гармонізацію і зниження розходжень у розвитку регіонів були створені два 
гшіуїсвих фонди: Європейський соціальний фонд і Європейський фонд 

аграрної допомоги й гарантій.
2. В 1975 р. був створений один з основних інструментів регіональної 

політики -  Європейський фонд регіонального розвитку, що займається 
розподілом внесків членів ЄЄ у загальний бюджет між проектами, 

реалізованими в найбільш відсталих регіонах.
3. Маастрихтський договір 1992 р. задекларував політику 

вирівнювання стану регіонів у країнах ЄЄ як один з головних пріоритетів 
Європейського Союзу поряд із загальним ринком і Валютним союзом. З 1994 

по 1999 р. більше 200 млрд. ЕКЮ (одна третина бюджету ЄС) було 

спрямовано на реалізацію цієї політики. Крім того, у цей період були 
остаточно сформовані фінансові інструменти для політики регіонів, які 
містили в собі структурні фонди та спеціалізовані програми (ISPA, SAP ARD, 
PHARE та інші).

4. З 1994 р. активна участь у формуванні політики на європейському 
рівні приймає спеціально створений орган ЄС -  Комітет регіонів (Committee
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BfHeni(>ns, COR), куди входять представники всіх регіонів Європи. Комітет є 
РЦМЛ'іим органом, що бере участь у процесі прийняття рішень у різних 

РЛйОТях: економічна і соціальна взаємодія, транс'європейські
(нф|'»структурні мережі, охорона здоров'я, освіта, культура, соціальна 

ЙінІїмка і політика зайнятості, професійний тренінг, охорона навколишнього 
Р одовищ а, транспорт.

Таким чином поступово реалізувалася трансформація концепції Європи 
■•НІН у Європу регіонів. Одним з наслідків такої трансформації є підвищення 

»•мікурентоздатності регіонів світу за рахунок створення єдиного ринку із 

М ій л ь н и м и  «правилами гри», на якому регіони можуть розглядатися як 
Івмостійні гравці.

Незважаючи на різницю в особливостях розвитку країн ЄС, обраною 

цими структуру управління територіями фокусом регіональної політики є 

і іиорсння передумов рівномірного, збалансованого розвитку регіонів за 
рахунок мінімізації впливу деструктивних факторів.

Здійснення необхідних заходів та забезпечення виконання завдань 
регіональної політики базується на низці інструментів, які мають різне 

ИІАчення для різних країн. З погляду історичного розвитку виділяють п'ять 

класів інструментів [5, є. 232-262; 49, с. 357-360]: засоби, що спрямовані на 

і гримування розміщення нових підприємств у перенаселених регіонах; 

Просторовий розподіл діяльності держави в області економічного 
|іоівитку;стимулювання діяльності компаній шляхом фінансової підтримки; 

формування інфраструктури; «м'які» заходи щодо стимулювання розвитку.

За останні десятиліття роль економічної діяльності держави як 
інструмент регіональної політики істотно знизилося. Приватизація 

ниробництва позбавила уряд можливості впливати шляхом прийняття рішень 

про інвестиції в зазначені виробництва. Тому у цей час більшість країн- 

членів ЄС як інструменти регіональної політики використовують три останні 
групи.

Так, фінансове стимулювання передбачає дотації на певні суми 

інвестицій, кредити, субсидії у зв'язку зі створенням робочих місць та інше. 
Дані методи покликані зацікавити фірми розташовувати виробництво або 

інвестувати кошти в проблемні регіони. Ці інструменти знаходять широке



застосування практично у всіх країнах ЄС. До «м'яких» елементів 
інфраструктури відносяться підтримка інформаційних мереж, консалтингова

діяльність, наукові дослідження і т.п.
В «інтегрованих» країнах набір політичних інструментів істотно 

ширше. Такий широкий підхід відбиває більшу глибину регіональних 
проблем. Для стимулювання розвитку регіональної політики створені фонди: 

Структурні Фонди та Інтеграційний. Структурні фонди займаються 
питаннями, які виходять за рамки інвестування у виробництво, а саме 

надання підтримки в розвитку інфраструктури й створення сприятливого 
середовища для ефективного розвитку бізнесу. Інтеграційний Фонд 
займається великими проектами відносно розвитку інфраструктури, які 
перебувають в прямому зв'язку із транспортом і навколишнім середовищем.

Базовим нормативно-правовим документом України, який формувин 

стратегічні завдання та напрямки підтримки держави депресивних регіоиіи 
протягом 2006-2015 рр. є Постанова КМУ «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року». [1]
Результати реалізації Стратегії визначаються шляхом проведеним 

моніторингу виконання угод щодо регіонального розвитку, програм 
подолання депресивності окремих територій, інших заходів центральних І 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
В даній Постанові КМУ було визначено основні складові механізму 

реалізації стратегії розвитку депресивних регіонів, які представлено на р и с ..
Однією з цих складових є саме фінансове забезпечення, яке згідно і 

даною Постановою полягає у підтримці регіонів за рахунок кошті» 

державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел. Стосовно 
останнього, то економічна криза 2008 та 2009 років, політична нестабільність 
та небажання іноземних інвесторів залучати кошти до української економіки 
роблять інші джерела фінансування майже закритими в контексті підтримки

депресивних регіонів.
Фінансування ж за рахунок коштів державного та місцевих бю джеті

відбувається лише за трьома напрямками:
бюджетні програми підтримки регіонального розвитку; 

субвенції на виконання інвестиційних проектів;
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кошти державного бюджету,що виділяються головним розпорядником 
ІОН коштів виконавцям заходів.

Однак у той же час, практика свідчить про складну процедуру 
рмііііації державних цільових програм та інноваційних проектів, а також про 

в  нерівномірність через відсутність чіткого, адаптованого під сучасні реалії 
•н інвчення критеріїв віднесення до депресивних територій, що в свою чергу і 

» ОДНІЄЮ з причин поглиблення соціально-економічного дисбалансу розвитку 
регіонів. Окрім того, згідно з Постановою КМУ «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» на 

фініінеування усіх програм подолання депресивності територій протягом 
О/ІИОГО року в державному бюджеті передбачена лише сума 0,2% дохідної 
Іісгиііи державного бюджету.

У той же час слід зазначити, що практично не врахованим напрямком 
фііннісового забезпечення розвитку депресивних регіонів є фіскальна 

|Цо;іітика, яка через систему певних заходів (використання спрощеної системи 

ііииднткування, зменшення ставок або тимчасова відмова від стягнення 

Ці нних загальнодержавних та місцевих податків та зборів) може сприяти 
формування сприятливого податкового клімату як для окремих галузей та 
#ф«р діяльності так і для регіону в цілому. У зв’язку з цим напрямок 

Німці псового регулювання та стимулювання розвитку депресивних територій 

'  пріоритетним у подальших дослідженнях і потребує більш детального 

•ничення та аналізу. Отже, зрозуміло, що Україні потрібна нова державна 

реї Іональна політика, що має базуватися на нових інноваційних і водночас 

Перевірених в розвинених ринкових державах інструментах її проведення.

Проект Концепції державної регіональної політики [3] має стати 

Ью вим концептуальним документом, у якому формулюється політика 
іержави щодо реагування на зовнішні та внутрішні виклики, які постали 
Перед Україною та її регіонами.
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Науково- 
методичне за

безпечення

Пріоритетні завдання:

наукове обгрунтування регіональної інноваційної, промисло
вої соціальної політики на довгострокову перспективу —_
розроблення методологій моделювання і прогнозування соці
ально-економічного розвитку регіонів на основі міжгалузево* 
го балансу за системою національних рахунків
визначення пріоритетної сфери господарювання за критерія
ми соціально-економічної ефективності ----- _  І
надання науково-методичної допомоги органам місцевого СІМ 
моврядування, налагодження системи навчання їх працівник!», 
поліпшення системи інформаційного забезпечення.

Нормативно- 
правове та інсти- 
туціональне за

безпечення

Необхідно прийняти нормативно-правові акти, які передбач»* 
тимуть: —
розмежування функцій та повноважень місцевих органів ии 
конавчої влади та органів місцевого самоврядування
впровадження правового режиму користування майном шн 
перебуває у спільній власності територіальних громад
впровадження механізму концентрації та оптимізацп держи» 
них ресурсів ---------
чітке визначення переліку та розміру граничних ставок ми 
цевих податків і зборів -
реформування системи адміністративно-територіальних оди 

ниць _____________—

\ Організаційне 
\  забезпечення

г  Основні інструменти реалізації:
Угоди щодо регіонального розвитку

Програми подолання депресивності окремих територій

Державні цільові програми

Регіональні стратегії розвитку і програми соціальнії* 
економічного та культурного розвитку

" 1 - —

і Фінансове за
безпечення

Фінансове забезпечення за рахунок коштів державного ш 
місцевих бюджетів, а також інших джерел.

" У державному бюджеті щороку передбачаються кошти Ц 
наступними напрямками:
бюджетні програми підтримки регіонального розвитку

субвенції на виконання інвестиційних проектів

кошти державного бюджету, що виділяються головним рої 
порядником цих коштів виконавцям заходів з реалізації стрі 
тегії —і

Рис. 2. Складові механізму державного стимулювання розвитку депресивни»

територій
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Концепція містить:

формалізацію викликів, що стоять перед державою; 

актуалізацію термінології для цілей сучасної державної регіональної 
Політики;

визначення мети та принципів; 

міжнародні аспекти реалізації; 

напрями та пріоритети;

засади територіальної організації публічної влади; 

запровадження нових інструментів реалізації державної регіональної 
Політики у сферах фінансово-економічного забезпечення, підвищення 

Цшкурентоспроможності територій, інноваційного розвитку, інституційного 
Цбсзпечення, інтеграції регіонів та партнерства;

принципи моніторингу регіонального розвитку та розробки на основ 
Цсіультатів моніторингу заходів державного реагування.

Особливістю Концепції державної регіональної політики є новий 
ІЛіоритм розроблення політики: аналіз викликів -  ідентифікація проблем 

ІИ'іначення пріоритетів -  вироблення інструментів політики -  розроблення 

втратегій, програм, проектів, заходів -  втілення їх на рівні держави та 

рої іонів -  моніторинг виконання заходів, одержання результатів та 
досягнення впливу -  розроблення на цій основі державного реагування -  

впровадження заходів державного реагування.

У новій Концепції по-новому ідентифіковано головну мету державної 

регіональної політики: забезпечення високого рівня якості життя людини не 

иілсжно від місця її проживання через забезпечення територіально цілісного 
ні збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному 

Політичному, правовому, інформаційному та культурному просторі, 

Мпксимально повного використання їх потенціалу з урахуванням природних, 
ІКоіюмічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей, 

Підвищення конкурентоздатності регіонів та територіальних громад.

Для реалізації Концепції державної регіональної політики (КДРП) був 

прийшлий Проект Закону України «Про засади державної регіональної 
Політики» [2].

Згідно з Проектом Проект Закону України «Про засади державної



регіональної політики» державна регіональна політики -  це система цілей, 

заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органіи 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення 
високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням 
природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, 

демографічних та інших особливостей її регіонів, їх етнічної і культурної 

своєрідності.
Її метою є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку 

України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, 

підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою 
соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця 

проживання.
В проекті визначено принципи, суб’єкти та об’єкти, документи, що 

визначають, повноваження суб’єктів, центральних та місцевих органів влади, 
механізми та джерела фінансового забезпечення та моніторинг реалізації 

державної регіональної політики.
Метою державної регіональної політики є створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх 
соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, 
додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного 

громадянина незалежно від його місця проживання [10-21].
Тому сьогодні в Україні відбувається процес подальшого

удосконалення нормативно-правового забезпечення ефективними 

механізмами реалізації регіональної політики та моніторингу регіонального 

розвитку.
Підсумовуючи наведене, можна сказати, що в різних країнах світу 

набули переважного використання різні види державної підтримки

депресивних територій. Проте досвід економічно розвинених країн свідчить, 

що тільки комплексне використання різних видів державної підтримки 
дозволяє отримати синергетичний ефект від їх дії та нівелювати негативні 

чинники проблемності та депресивності й стимулювати соціально-

економічний розвиток депресивних територій. В Україні є умови для
застосування всіх видів державної підтримки, проте актуальною проблемою є
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рііук їх оптимального поєднання в кожному випадку для кожної конкретної 
Апемної, і, зокрема, депресивної території.

Базовим напрямком державної підтримки проблемних, і, зокрема, 
Лимрссивних регіонів є розробка та впровадження в практику нормативно- 
рКОНОдавчої бази, яка б могла створити передумови для подальшого здійснення 
•»»»Січної політики (економічної, фіскальної, науково-методичної, 

ІЛМІиістративної, інноваційної, інтеграційної тощо) держави з метою
II шокування диспропорцій розвитку регіонів України.

У цих умовах особливої актуальності набуває впровадження 

•‘фективної системи державної підтримки та стимулювання соціально- 
економічного розвитку проблемних регіонів, в першу чергу за рахунок: 
розробки та реалізації державних цільових програм і обгрунтуваного 

Методичного забезпечення побудови системи моніторингу виконання 

цільових програм підтримки проблемних регіонів; розробки методичних 

підходів до оцінки економічного та соціального розвитку регіонів України і 
іііігіюстики причин виникнення проблем розвитку; запровадження 

методичного підходу до ідентифікації проблемних регіонів країни на основі 
ии значення рівнів їх соціально-економічного розвитку.
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УДК 35(477)(08)
Тур О.В.

Теоретичні аспекти визначення складових адміністративно- 
територіального устрою України

Статтю присвячено узагальненню підходів до визначення сутності 
поняття “адміністративно-територіальний устрій ” та обґрунтуванню на 

цій основі складових його трактування у  сучасних умовах.
The article is devoted to generalization o f  approaches to definition fo r  the 

‘‘administrative-territorial structure” concept essence and justification o f  the con

cept understanding in the modern context.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, тери

торіальна організація влади, місцеве самоврядування, соціально-економічний 

розвиток

Вступ. Адміністративно-територіальний устрій будь-якої держави ви

ступає базисом для здійснення повноважень органами державної влади ти 

місцевого самоврядування. Тобто поділ країни на окремі територіальні утво
рення передусім покликаний створити основу для якісного та своєчасного 
отримання населенням необхідних публічних послуг. Таким чином, від під
ходів до формування адміністративно-територіального устрою залежить 

якість життя населення, зокрема, та рівень соціально-економічного розвитку 
певної території загалом. У зв’язку з цим створення базису для сучасного 
трактування системи адміністративно-територіального устрою України є ак

туальним завданням, що потребує науково обгрунтованих рішень.
Проблемі недосконалості адміністративно-територіального устрою та 

необхідності його реформування як основи підвищення рівня соціально- 

економічного розвитку присвячено, зокрема, праці таких вчених, як В. Ба- 
баєв, 3. Варналій, Ю. Ганущак, В. Гриневич, А. Доценко, А. Заєць, Ю. 
Карпінський, І. Кресніна, А. Павлюк. Питання необхідності раціональної те

риторіальної організації влади та формування засад для ефективного 
здійснення місцевого самоврядування розглядалися у роботах таких до

слідників, як В.Геєць, Л. Приполова, О. Ребар, О. Скрипнюк, Н. Шпортюк та
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їм Поряд з цим недостатню увагу у зазначених дослідженнях присвячено до

цільності розгляду удосконалення адміністративно-територіального устрою 
|К необхідної передумови підвищення ефективності місцевого самовряду- 
мшія та формування на цій основі заходів з підвищення рівня регіонального 
|и і щитку.

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення підходів до визна

чення сутності поняття “адміністративно-територіальний устрій” та обгрун- 
іуішння на цій основі складових його трактування у сучасних умовах

Результати. Аналіз існуючих підходів до визначення змісту поняття 

"идміністративно-територіальний устрій” дозволив констатувати доцільність 
його розподілу на окремі складові. У якості підтвердження цієї думки необ- 
»Ідиим вбачається наведення розуміння цього поняття різними дослідниками. 

Іик, Енциклопедією сучасної України пропонується наступне визначення: 

"идміністративно-територіальний устрій -  це внутрішній поділ території 
держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної 

організації державного та громадського управління регіонами, народним 
Иісподарством, загалом політичним і культурним життям” [1].

За визначенням Ю. Карпінського “адміністративно-територіальний 
устрій — це законодавчо закріплена система поділу держави на територіальні 
утворення, відповідно до яких здійснюється організація та функціонування 
органів державної влади та місцевого самоврядування” [2].

Відповідно до проекту Закону України “Про адміністративно- 

юриторіальний устрій України” поняття, що аналізується, запропоновано ро- 
іуміти таким чином: “це обумовлена географічними, історичними, еко
номічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня те

риторіальна організація держави з поділом її території на складові частини - 

адміністративно-територіальні одиниці, з метою забезпечення населення 
необхідним рівнем публічних послуг, раціональної системи управління 

соціально-економічними процесами, збалансованого розвитку усієї території 
держави.” [3]

Колектив авторів [4] вважає, що “Адміністративно-територіальний 
поділ - це система адміністративно-територіальних одиниць, кожна з яких -  
Просторова основа діяльності місцевих органів влади. Адміністративно-
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територіальний поділ є інструментом збалансування інтересів центру та 

регіонів”.
Існує думка, що адміністративно-територіальний устрій є формою те

риторіального устрою, який згідно зі статтею 132 Конституції України “грун
тується на засадах цілісності та єдності державної території, поєднання цен

тралізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості 
соціально-економічного розвитку регіонів, із врахуванням їхніх історичних, 

економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, 

етнічних та культурних традицій” [5].
Також можна зазначити, що “адміністративно-територіальний устрій -  

це внутрішня територіальна організація держави, яка зі зміною умов певним 

чином змінюється у просторі” [6]. До територіальної організації держави 
належать політико-територіальна та адміністративно-територіальна ор

ганізації. Адміністративно-територіальна організація передбачає наявність 
таких складових, як адміністративно-територіальний поділ та адміністратив

но-територіальний устрій. Адміністративно-територіальний поділ можна ро
зуміти як “внутрішній поділ території держави на адміністративно- 

територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та гро
мадського управління регіонами, народним господарством, загалом політич
ним і культурним життям” [7]. Устрій запропоновано розуміти у якості ре
зультату процесу державотворення, що враховує такі складові, як поділ те

риторії на окремі утворення та формування засад якісного управління ними, 
яке є неможливим без раціонального розподілу повноважень між централь

ними й місцевими органами влади.
Взагалі під територіальним устроєм будь-якої держави більшість нау

ковців пропонує вважати “офіційно (конституційно, законодавчо) встановле
ну систему територіальних і функціональних елементів та ієрархічних 

зв’язків, функцією якої є формування просторової структури публічної влади 

в державі” [7].
Отже, можна зробити висновок, що систему адміністративно- 

територіального устрою слід розглядати як підґрунтя побудови ефективної 

публічної влади та забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Такий 
підхід до трактування адміністративно-територіального устрою передбачає,

152

* Кого слід розглядати, по-перше, у контексті існуючої системи організації 

ІЯйди в державі, по-друге, з урахуванням необхідності досягнення високого 
рімнм соціально-економічного розвитку регіонів.

Враховуючи наведені вище підходи до розуміння адміністративно- 

м риторіального устрою держави, слід наголосити на виокремленні певних 
и* 'їздових цього поняття, доцільність якого обумовлена сучасними реаліями 

Щодо особливостей соціально-економічного розвитку регіонів, які полягають 
у наявності значних диспропорцій між окремими адміністративно- 

п рнторіальними одиницями та наявності ознак депресивного стану певних 

нчшторій. Таким чином, адміністративно-територіальний устрій в сучасних 
умовах потребує визначення підходів до аналізу з урахуванням трьох складо- 

инч -  територіальної складової, соціально-економічної складової та ор
ганізаційної складової, яка передбачає здійснення органами державної влади 

ііі місцевого самоврядування певних повноважень. Інакше кажучи, вимоги до 

Поділу держави на окремі адміністративно-територіальні одиниці треба 

ііншачати з урахуванням особливостей територій (природно-географічних, 
культурно-історичних та ін.); необхідності досягнення високого рівня та по

долання нерівномірності соціально-економічного розвитку територій; раціо
нальності розподілу повноважень між органами виконавчої влади та місцево
го самоврядування (рис. 1). Отже, саме у поєднанні зазначених складових 

слід розглядати систему сучасного адміністративно-територіального устрою
V країни та, відповідно, вимоги до його удосконалення.

Необхідність розробки раціональної структури адміністративно- 
територіального устрою, що відповідає потребам ефективного надання 
публічних послуг населенню, розмежування функцій місцевого самовряду- 

ішпня та органів виконавчої влади, а також рівномірного соціально- 
економічного розвитку територій стала нагальною потребою ще на початку 

періоду незалежності. Основний зміст пропозицій щодо адміністративно- 

ісриторіальної реформи полягав у макрорегіоналізації України та переходу 
до федеративної державного устрою.
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Рис. 1 Складові системи адміністративно-територіального устрою 

України в сучасних умовах

Однією з головних перешкод на шляху запровадження адміністратив

но-територіальної реформи була відсутність упорядкованості у здійсненні 

цього заходу у зв’язку з тим, що його координували тимчасові комісії або ро

бочі групи, які не мали постійної основи [8]. Серед цих структур можна вио
кремити Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту Концепції удоско
налення системи адміністративно-територіального устрою України. 

Міжвідомчу раду з підготовки проекту Закону України “Про адміністратив
но-територіальний устрій”, робочу групу з адміністративно-територіальної 

реформи. Результатом роботи останньої стала розробка проекту Концепції 
реформи адміністративно-територіального устрою України (2008 р.) та про
екту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України" 

(2010 р.).
Зокрема, метою Концепції реформи адміністративно-територіального 

устрою України було запропоновано вважати “визначення раціональної про

сторової основи організації публічної влади для забезпечення доступності та 

якості надання соціальних та адміністративних послуг, ефективного викори
стання публічних ресурсів, сталого розвитку територій, здатності адекватно 

реагувати на соціальні та економічні виклики та реалізації державної регіо

нальної політики.” [9].
Необхідно підкреслити, що зазначений документ містить обгрунтуваи-
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ми необхідності здійснення реформи, оскільки нераціональний адміністра- 
иінно-територіальний устрій спричиняє

- неузгодженість функцій органів місцевого самоврядування, місцевих 
Державних адміністрацій та органів виконавчої влади, що призводить до 

шиження ефективності діяльності органів публічної влади та необхідності 

виділення надмірного обсягу ресурсів на забезпечення органів публічної вла- 

ін в адміністративно-територіальних одиницях з невеликою чисельністю 
населення.

- невизначеність у питаннях земельних відносин, що полягає в існуван
ні ісмель, які знаходяться поза межами будь-якої юрисдикції або мають 

декількох власників, а також вирішення органами місцевого самоврядування 
ігмсльних питань, що не входять до кола їх повноважень;

- незначну інвестиційну привабливість територій та незадовільний 

|Инень бюджетної інфраструктури у сільській місцевості, що призводить до 
міграції сільського населення.

У Концепції також зазначається, що результат здійснення реформи 

Адміністративно-територіального устрою має відбуватися одночасно з ре
формою місцевого самоврядування та територіальної організації виконавчої 
пішли.

Висновки. Досвід спроб реформування адміністративно- 
Іериторіального устрою в Україні, а також дослідження низки українських 
вчених переконливо свідчить, що поділ території країни на певні одиниці має 

•Збуватися у відповідності до потреб раціонального розмежування функцій 
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою надання до

ступних та якісних публічних послуг та підвищення рівня соціально- 
економічного розвитку регіонів. Реформування місцевого самоврядування та 

«риторіальноі організації влади тісно пов’язано з необхідністю усунення 

недоліків адміністративно-територіального устрою, що виступає підгрунтям 

вирівнювання нерівномірності соціально-економічного розвитку територій, 
подолання ознак їх депресивного стану, створення основ для підвищення 
«кості життя населення.
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Кизим Н.А, Доровской АВ.

Анализ основных тенденций развития мирового рынка генериков и био
аналогов

В статье рассмотрены основные тенденции развития мирового фар- 
ШЦі'втического рынка, обусловленные существованием двух классов: ориги- 
Шт.ных и воспроизведенных лекарственных средств (генериков и биоанало- 
Шв), Показана ведущая роль генериков на рынках развитых, и, особенно, раз

даю щ ихся  стран. Отмечено, что потеря патентной защиты оригиналь
ными препаратами, политика сдерживания затрат в развитых странах, 
Недостатки или изменения регуляторной и разрешительной систем приво
дит к существенным изменениям рынка.

. У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового 
фармацевтичного ринку, зумовлені існуванням двох класів: оригінальних і 
»Створених лікарських засобів (генериків і біоаналогов). Показано провідну 

/чиї, генериків на ринках розвинених країн, і, особливо, країн, що 

випиваються. Відзначено, що втрата патентного захисту оригінальними 

препаратами, політика стримування витрат у  розвинених країнах, недоліки 
іifin зміни регуляторної та дозвільної систем призводять до істотних змін 
ІЧіпку.

. The article describes the main trends in the global pharmaceutical market, 
і Inc to the existence o f  two classes: the original and reproduced pharmaceuticals- 

Hovernmental funds (generics and biosimilars). The leading role o f  generics in 

ilvveloped markets, and especially in developing countries. It is noted that the loss 
и/ patent protection fo r  original drugs, cost containment policies in developed 

t <hintries, nedos-remnants or changing regulatory and permitting systems lead to 
significant changes in the market.

Ключові слова: генерики, біоаналоги, світовий ринок, стримуваная 
(нітрат, темпи зростання ринку.

Проблема развития рынка лекарственных средств всегда оставалась и 
Остается одной из центральных для развития и мировой медицины, и эконо-
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МИКИ, что связано с ее огромным влиянием на социально-экономическое раз

витие стран всего мира.
Согласно прогнозам специалистам ближайшие годы будут ознаменова

ны значительным ростом глобального рынка фармацевтических препаратов- 

генериков. Отметим, что фармацевтами общепризнано оригинальныи лекар
ственный препарат рассматривается как оригинал, а препарат-генерик -  как 

его копию, не обладающую абсолютно идентичными свойствами оригинала. 
Таким же образом под биоаналогом понимается аналог биофармацевтическо- 

го лекарственного средства с близкой, но не идентичной исходной молеку

лой. Однако, как показывает практика, в последнее время генерики и биоана
логи становятся все более популярными и востребованными, чем оригиналы, 

благодаря более доступной цене. Так, по данным специалистов, в ближайшие 
годы их доля составит не менее 50% оборота всех лекарственных средств. В 
связи с этим, проблематика развития мирового рынка генериков и биоанало- 

гов является актуальной и требует глубокого анализа и осмысления.

■2008 

□2009 

■ 2010 

02011

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
п*«1«’иь,в „.егечер*** ,к*е гв«еРикИ

ОР 6ре»А*Р°ва Г»***4

Рис. 1 Количество торговых наименований оригинальных препаратов 

и генериков на мировом рынке [12]
Как показывает мировая практика, создание нового лекарственного 

средства (ЛС) -  это трудоемкий и затратный процесс, в то время как воспро

изведение уже существующего препарата требует гораздо меньших усилий, 

В результате на рынке присутствуют как более дорогие оригинальные ЛС,
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И1К и более дешевые аналоги (генерики). При этом число оригинальных ЛС 

ми мировом рынке значительно меньше числа воспроизведенных (рис.1).

Возрастающая конкуренция, растущее число слияний и поглощений, 
рост числа биотехнологических компаний и продуктов, усложнение регуля- 

трных вопросов, относящихся к фармацевтике, ценообразованию и доступ- 
Мости ЛС являются трендами современного рынка [5]. Ряд проведенных за 

I Последние годы исследований ЛС показал, что современные генерические 

препараты по химическим, фармацевтическим, фармакологическим и фарма- 
ю  терапевтическим характеристикам соответствуют оригинальным ЛС при 
условии соблюдения правил производства. При этом генерические ЛС имеют 

Несомненные фармакоэкономические преимущества. Важной результирую- 
нюй перечисленных тенденций является повышение внимания к генерикам и 
увеличение их доли в продажах во всем мире. Генерики занимают значитель

ную долю национальных фармацевтических рынков, от 10-15% в США до 
; Ю% в России и Украине. В странах, где конкуренция со стороны генериче- 

|ких препаратов является наиболее интенсивной, стоимость данных препа
ратов снижается более чем на 85% после окончания срока патентной за- 

И|нты, поэтому доля продаж генериков в денежном выражении в этих стра- 
Мих меньше, чем в других (рис.2).

Рис. 2. Доля продаж генериков на национальных 

фармацевтических рынках (2012г.)
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Практика показала, что широкое использование генериков позволяет 

осуществлять экономию финансовых средств из бюджетов разных уровней и 

из личного бюджета пациентов [3]. В результате влияния целого ряда факто
ров, в первую очередь экономических, во 2-м десятилетии XXI в. препаратом 
выбора для врача и пациента становится качественный генерик с доказанной 
фармацевтической, фармакокинетической и терапевтической эквивалентно

стью оригинальному препарату. В большинстве развитых стран генерические 

лекарства превратились в важнейшую составляющую фармацевтического 

рынка.
Эксперты ЕС отмечают желательность стимулирования конкуренции 

между генериками, поскольку такое соперничество вносит существенный 

вклад в развитие фармрынка. По их мнению экспертов, для этого необходи

мо:
. ускорить процедуру разрешения к медицинскому применению,

чтобы обеспечить доступ к более дешевому генерику в кратчайшие сроки по

сле окончания действия патентной защиты оригинального препарата;
. развивать механизмы финансирования системы здравоохранения,

создавать благоприятные условия для ценовой конкуренции между ориги

нальными и воспроизведенными препаратами;
• побуждать врачей и провизоров к назначению и продажам гене

риков;
. вести разъяснительную работу среди населения.
В последние десятилетия оригинальные лекарственные препараты по

являются всё реже. После глобального патентного обвала 2011-2012 гг. ком
пании сворачивают инновационные разработки и перестраиваются на созда

ние аналогов, стоимость которых в итоге снижается на 60-70% по сравнению 
с оригинальными ЛС [8]. Сложившаяся ситуация имеет социальный аспект, 

выгодный для государства. Фармкомпаниям также легче воспользоваться па

тентом, срок действия которого завершился, чем заниматься собственными 
разработками. Даже среди компаний, которые специализируются на ориги

нальных препаратах (их в мире насчитывается около десяти), с каждым го
дом наблюдается существенное сокращение финансирования Я& Б [4]. Лишь
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производители США и Японии (используя поддержку государства) могут 
продолжать оригинальный фармацевтический бизнес (рис. 3).

Годы

Рис.З. Существующие и прогнозируемые потери от истечения срока дей

ствия патентной защиты брендов, 2001-2015 гг. [7]

В 2006 г. патентную защиту потерял ряд высокоприбыльных препара- 
гов, общий объемом продаж которых составлял 23 млрд. долл. В 2009 г. без 
»•тентов остались 12 из 35 наиболее популярных лекарственных препаратов 

I' общим объемом продаж 72 млрд. долл. (по ценам 2004 г.). Усиление роли 

(снериков и их влияние на продажи брэндированных препаратов стало клю

чевой причиной замедления общего роста фармацевтического рынка (рис.4).

По мнению консультантов известной международной аналитической 

организации IMS Global Pharma Strategy, к замедлению общего роста круп

нейших фармацевтических рынков и значительному увеличению объема 

продаж генериков привела и политика сдерживания затрат. Компании меди

цинского страхования развитых стран поощряют применение генериков, 

поэтому рост продаж в этом секторе обгоняет рост продаж брэндированных 

препаратов [7]. Снижение затрат на медицинское обслуживание было начато 

и ряде государств в 2005г. В США на рынок повлияло введение в 2006 г. 

программы (Medicare Part D), обеспечивающей доступ отдельных групп на

селения к недорогим ЛС и тем самым способствующей увеличению объемов 

продаж генериков. В Европе также поощряется использование генерических
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препаратов, в Великобритании, кроме названных факторов, действует недав

но принятый свод правил, регулирующих цены на препараты-бренды 

(Pharmaceutical Price Regulation Scheme) в сторону их снижения. Согласно 

данным британской аналитической компании «Visiongain», изменение объе

ма мирового рынка генерических препаратов в 2004-2010 гг. выглядело

следующим образом (рис. 5,6).

Рис.4. Замедление мирового фармацевтического рынка в первой поло

вине 2000-х гг.*
* Составлено по: http://www.provisor.com.ua/archive/2006

Рис. 5. Изменение объема мирового рынка генерических препаратов
в 2004-2010 гг.*

*По данным сайта: Ы1л://аЪегоа<1е.п |/ге8еагс11Уапа1уя5/2605.Ьпп1

■ В стоимостном выражении В В  натуральном выражении

Рис. 6. Доля генериков на рынках европейского сегмента, % (по странам,

2009 г.)*

*По данным сайта: http://abercade.ru/research/analvsis/2605.httnl

Возможность сокращения класса брендов является характерной особе

нностью ряда категорий JIC, в которых присутствует определенный «золо- 
Р0Й стандарт» и практически отсутствует дифференциация брендов. Наибо

лее страдают основные классы ЛС: для лечения заболеваний сердечнососу

дистой системы (в 2011 г. потеряли патенты препараты, на долю которых 
приходилось около 70% продаж в этой категории), центральной нервной сис- 

Iсмi.i и дыхательных путей, а также антидиабетические препараты, продажи 

которых составляют до 80% в этой категории [7].
Рынок биотехнологических препаратов не является исключением: 

окончание срока патентной защиты на инновационные биологические разра
ботки сопровождается выходом ряда биоаналогов. В 2008 - 2011гг. истекли 

г роки патентов ряда биологических препаратов, генерические копии которых 
I ризу же появились на рынках Китая, Восточной Европы, Индии и Южной 

Америки, а несколько позднее - на ключевых рынках Европы. На рынке 

1 IIIА, где действует более строгая разрешительная система, биоаналоги по- 

Иились позже 2010г. Применение препаратов биологического происхожде-
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ния особенно актуально при лечении заболеваний крови, рассеянного склеро

за, онкологических, ВИЧ/СПИД, туберкулеза и некоторых других заболева
ний. Биоаналоги представляют собой потенциально мощный источник дохо

дов, причем уровень их прибыльности может превысить уровень прибыльно

сти традиционных генериков (рис.7).

ENBREL 

REM ICADE 

AVASTIN 

HUMIRA 

LOVENOX 

MABTHERA 

LANTUS

Рис. 7. Топ-7 биофармацевтических продуктов с наиболее высоким 
рыночным потенциалом, 2009 г. [2]

По данным исследования компании Frost & Sullivan, к 2017 г. объем 

европейского рынка непатентованных аналогов лекарственных препаратов 

биологического происхождения достигнет 4 млрд. долл. США на фоне пате

нтного обвала. В 2010 г. он составил 172 млн. долл. Аналитики прогнози
руют, что в период 2010-2017 гг. совокупный среднегодовой темп роста 

рынка биоаналогов составит 56,7%. В течение следующих 10 лет ожидается, 

что более высокие темпы прироста рынка биоаналогов будут отмечаться 
именно в развитых странах, причиной чего станет истечение срока патентной 
защиты оригинальных препаратов в 2013-2017 гг. По данным агентства 

Datamonitor, к 2015 г. в Европе и США патентную защиту утратят биотехно

логические препараты, объем продаж которых превышает 60 млрд. долл. в 
год [7]. Если прогноз развития рынка оправдается, то к 2016 г. доля копий 
этих сложных препаратов может составить до 50% предполагаемого объема 

сегмента, полагает агентство Capgemini Consulting. Издание Wall Street 
Journal опубликовало краткий обзор оптимистичных прогнозов основных

: :I —
2Л

■Европа ВС Ш А

4 5 6

Млрд. долл. СШ А
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Крои (водителей генериков и аналитиков о привлекательности растущего 

fbiiiKU биотехнологических лекарственных препаратов. Согласно расчетам, 
иАьсм продаж биоаналогов крупнейших компаний (Sandoz, Lonza, Teva, и 

йр ) к 2020г. может вырасти на порядок и более. «FirstWord analysis» соста- 
R H /II рейтинг биопрепаратов, которые будут наиболее подвержены конкурен- 

1Мому давлению со стороны биоаналогов, находящихся в настоящее время в 
I ИДИН разработки (табл.1) [1].

Таблица 1
1 ,М|-10 биопрепаратов по популярности у разработчиков биоаналогов*

Биопрепарат
Объем продаж 

в 2012 r., 
млрд дол.

Количество
разрабатываемых

биоаналогов

Срок истече
ния патента

Rituxan 6,5 22 2013 -  ЕС 
2 0 1 6 -С Ш А

Enbrel 7,9 17 2016 - ЕС
Neupogen 1,2 14
Neulas ta 4,1 12
Epogen 3,4 10

Herceptin 6,1 9 2 0 1 4 -Е С
Avastin 5,5 8 2 0 1 9 -С Ш А
Aranesp 2,7 7
Humira 9,3 7 20 1 8 - Е С  

201 6 -С Ш А
NovoSeven 1,5 5

* По материалам www.firstwordpharma.com: www.ema.eurooa.eu

В 2012 г. основной объем продаж биоаналогов приходился на разви- 

ишощиеся страны. Сотни наименований биоаналогов продаются в Китае и 
Индии. В 2012 г. на долю США, ЕС и Японии приходилось всего около 20% 
мирового рынка. Прогнозы подкреплены фактами высокой стоимости многих 

оригинальных биотехнологических препаратов. Цены на биоаналоги могут 

оказаться на 30% ниже, чем цены на оригинальные препараты, и все же оста- 
му юя достаточными для обеспечения прибыли. Как отмечают аналитики 

компании Sandoz, стратегия по снижению цен на лекарственные препараты 
увеличит применение биоаналогов как среди врачей, так и среди пациентов, 

•по также приведёт к росту рынка. Однако между прогнозами аналитических 
компаний нет согласия ввиду множества нерешенных проблем в 
регистрации и обращении биоаналогов (табл.2).

http://www.ema.eurooa.eu


Таблица 2

Прогнозы аналитических организаций по размерам рынка 
биоаналогов*

Н аим енование
организации

Год Объем ры нка , 
млрд.долл.

Доля р ы н к а ,%

Visiongain 2013 2,44 2,0
FirstWord Pharma 2014 19,40 -
FirstWord Pharma 2015 10,00 -
Datamonitor 3,70 -
URCH 2016 -

Frost & Sullivan 2017 4,00 -

URCH 2020 - 10,0
Visiongain 2023 - 57,0

* По материалам [1,2,6, 9,10]

Еще одним фактором роста биоаналогового сектора будет являться 

стремление Европейского агентства по оценке лекарственных средсти 

(ЕМЕА) скорректировать фармацевтическое законодательство [6].
Высокая себестоимость и сложность производства препятствует росту 

конкуренции среди биоаналогов. Стоимость их коммерциализации более со* 

поставима со стоимостью коммерциализации оригинальных препаратов, 
Процедуры регистрации биоаналогов в ЕС и США окончательно не утверж

дены, поэтому неясно, будет ли их рыночное поведение ближе к традици
онным генерикам или к терапевтическим аналогам (« т е -too drugs» - незначи
тельно модифицированные известные молекулы). Ожидают, что процедуре 

регистрации биоаналогов будет зависеть от терапевтической области и oi 

сложности молекулы. Кроме того, должны определиться: время до выхода 
препарата на рынок, стоимость разработки, принципы ценообразования и 

стоимость рекламы. На начало 2013г. наиболее продвинутыми странами с 
точки зрения организации лекарственного рынка и регуляторной состав
ляющей являлись Япония и США. В то же время, страны с развивающимся 

типом фармацевтических рынков (Россия, Китай, Индия, Мексика, Бразилия) 

видят в биоаналогах продукты, которые дадут пациентам более широкий до
ступ к лечению ряда тяжелых болезней, увеличивая тем самым их рыночный 

потенциал.
В отчете Frost&Sullivan определен ряд проблем, с которыми столкнется 

сектор в ближайшие годы, в частности, высокая стоимость производства и
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(^»Сходимость значительных инвестиций в разработку биоаналогов, что пос

лу* и г препятствием для небольших компаний. Для них, по мнению аналити- 

Пш, иаилучшим входом являются лицензионные соглашения с более круп
ными производителями [9]. Одна из основных тенденций, отмеченных 

Менсртами IMS Global Pharma Strategy, - рост тех секторов рынка, на ко- 

основные решения о применении препаратов принимает врач- 
икчшалист, а не терапевт или пациент самостоятельно. Это наблюдение сде- 

ММо на основании анализа «динамического рынка»: общего числа новых па
циентов, их переходов из группы в группу, выяснения причин. Как оказа- 

ilWii, продажи JIC, назначаемых специалистами, растут гораздо быстрее, чем 

Продажи препаратов, назначаемых врачом общей практики. В 2005 г. на долю 
препаратов, назначенных специалистами, пришлось 40% продаж блокбасте
ров, А это, в свою очередь, открывает новые возможности для генериков.

Чтобы оценить эти возможности, необходимо по общим правилам ана- 
йн шровать размер, состав и динамику рынка. Однако до сих пор не сущест

вуй общепринятого стандартного способа оценки рыночных перспектив ге
нериков, нет даже строгого определения понятия «рынок генериков». Средс

тв сбора и классификации данных в силу их закрытости не позволяют оце
ни п. размеры рынка брендированных генериков, поэтому выводы и прогнозы 

ДП 2008г. делались на основании данных о рынке небрендированных генери
ков, то есть анализ рынка строился на неполных данных о его компонентах. 

Чтобы усовершенствовать методы анализа и сравнения рынков генериков и 

Арендов в разных странах, специалисты IMS разработали принципиально но- 

*VBi схему систематизации данных. Это позволяет разграничить оригиналь

ные бренды и брендированные генерики, что способствует более глубокому 
Пониманию структуры рынка «незащищенных» препаратов (рис.8).

167



В ЕС Ь РЫ Н О К

Рис. 8. Схема сегментации рынка препаратов, защищенных 
и не защищенных патентами*

* По материалам сайта: http://www.imsconsultinggroup.com/portal/site/consulting

География рынка биологических продуктов показывает, что наиболее 

важный тренд - это более высокие темпы роста, которые демонстрирует этот 
сектор относительно остального фармацевтического рынка, или, как приняю 

называть, Большой Фармы. При этом развивающиеся рынки, несмотря на по
ка еще невысокую долю в продажах, демонстрируют практически в два ра ш 

более высокие темпы роста. Аналитики делят мировой фармрынок биоани- 

логов на три отдельных кластера. Первый - большой рынок США, однако 
проникновение биоаналогов здесь не настолько широко из-за осторожного 
отношения к ним регуляторных органов. Подобная ситуация в другом разви

том кластере, в который входят Япония, Канада и крупнейшие европейские 
рынки. Третий кластер - это развивающиеся рынки, где оборот биологиче

ских продуктов еще сравнительно невелик, но происходит его быстрое рас
ширение. Наиболее заметно это в Китае, который по проникновению биоаии- 
логов находится на первом месте среди стран с развивающимися фармацеи 

тическими рынками.
Один из наиболее важных аспектов, помогающих понять ситуацию ра 

звития рынка биоаналогов и его перспективы - это регуляторная составляй)
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(Нм определены ли какие-то базисные позиции, подходы к регистрации био- 

Щйпогов, их обращению на рынке. В настоящее время развитые страны заме- 
ftto опережают развивающиеся с точки зрения полноты регулирования этого 

n  i мента, отсутствия белых пятен, определения правил обращения лекарст
венных препаратов. Одним из ключевых в них является регулирование взаи- 

ми шмсняемости биоаналогов. Все большее значение приобретают 
препятствия доступа на рынок и возмещения по оптимальным ценам, свя- 

Мнные с решениями правительств и порядком регистрации генериков и био- 

Щшюгов. Появляются и более сложные меры, изменяющие правила рынков. 

Inn, ужесточаются требования эквивалентности генериков и биоаналогов, 
■ОТВетствия производителей правилам GLP, GMP и др., появляются все 
MiMiiiic ограничения для врачей и производителей. Такие широкомасштабные 

Мформы изменяют ценообразование и доступ к рынку на глобальном, регио- 

нин.иом и местном уровнях, а также заставляют корректировать стратегии 
компаний по выпуску препаратов.

Таким образом, в вопросе проникновения биоаналогов на мировые 
рынки нет единообразия. Практика показывает, что это проникновение будет 

Понсе или менее глубоким в зависимости от сферы терапевтического приме

нения. Оригинальные и воспроизведенные препараты будут и в дальнейшем 
конкурировать на фармацевтическом рынке. По прогнозам аналитиков 

Щч:лсдовательской компании «IMS», доля оригинальных лекарств в общей 
ируктуре продаж на мировом фармрынке в будущем будет сокращаться и в 

Ю 15г. 80% всех расходов на JIC составят генерики. Соответственно, расходы 
ни 1снерические препараты на развивающихся рынках будут увеличиваться. 

м|к имущественно за счет уже присутствующих на рынке лекарственных
■ редств (60% - присутствующие и 40% - новые генерики) [11]. Таким обра

тим. будущее мировой Фармы связывают с активным развитием генериче- 

**мх аналогов. Регулирование этой конкуренции - главная задача фарма- 

*ц 1К0 Н0 МИКИ, оценивающей пользу для пациента любых мер в области здра- 
|»м»хранения по соотношению экономических затрат и эффективности.
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Квасній З.В.

Оцінювання рівнів ефективності використання людських ресурсів в

регіонах

Проведено аналіз ефективності використання людських ресурсів у  
ШЙОМу підприємництві по регіонах. Визначено характеристики, що можуть 

Пі ти стимулами для залучення висококваліфікованих працівників. 
■ К 'ліджено причини скорочення працівників певних груп підприємств. 
Пі, точено найпривабливіші сфери діяльності для вітчизняних підприємців та 
/»о 'роблено пропозиції щодо залучення людських ресурсів.

The analysis o f  the efficiency o f  human resources in small business in the 

Hglons. Identified a number o f  characteristics that may be incentives to attract 
highly skilled workers. The reasons o f  reduction o f  certain groups o f  enterprises by 

і honges in activity. Determined the most attractive areas o f  activity fo r  local 
businesses and offer to attract human resources.

Ключові слова: людські ресурси, зайнятість, мале підприємництво.

Вступ. Сучасний стан ринку праці як в регіонах, так і в Україні в 

цілому свідчить про те, що досягнення мети повної й продуктивної 

иіііпятості неможливе без цілеспрямованого формування заходів активного 
державного впливу на розвиток підприємництва, в тому числі малого бізнесу.

Сучасний механізм регулювання зайнятості доцільно розглядати як 
поєднання системи заходів державного сприяння зайнятості та ринкового 

механізму саморегулювання економічних процесів, в т.ч. і на ринку праці. 

Гака субординація елементів регулювання ринку праці принципово важлива, 

оскільки раніше в Україні на перше місце був поставлений "ринковий 
механізм саморегулювання", який привів до соціальної кризи.

Проблеми малого підприємництва, і, зокрема, питаннями ефективності 
инкористання людських ресурсів в регіонах та оцінювання їх рівнів, до
сліджують сучасні вітчизняні науковці: І. Благун, 3. Варналій, Г. Кампо, І.

http://vyww.apteka.ua/article/242662
http://www.apteka.ua/article/136404
http://www.pharmacokinetica.ru/news-
http://www.computerra.ru/67856/kak-mirovov-farme-wivti-iz-ervi
http://www.medvestnik.ru/articles/original
http://www.indap.info/assets/flles/indap2.pdf
http://www.pharmvesmik.ru/publs/lenta/v-mire
http://clinical-pharmacv.ru/digest/dgeneriki/342-stroim-buduschee-
http://online-generic.ru/blog/prichinv-desheviznv-dzhenerikov-po-


Михасюк, Т. Ковальчук, І. Кузнецова, М. Крупка, М. Савлук, А. Чухно, М, 

Дем’яненко та інші.
У наукових працях вітчизняні економісти зазначають, що нині однією і і 

основних проблем розвитку малого бізнесу є низька забезпеченість високо
кваліфікованим персоналом, оскільки такі спеціалісти потребують високої 
оплати праці та кар’єрного росту. Відповідно пропонується ряд стимулю- 
вальних характеристик, які сприятимуть залученню висококваліфікованих 

працівників.
Оскільки сьогодні економіка України, як і кожного окремого регіону 

знаходиться в кризовому стані, то потрібно глобальніше вивчити причини та 
розробити шляхи залучення, утримання та використання людських ресурсів.

Результати дослідження. У діяльності малих підприємств можна 

виділити ряд характеристик, що можуть бути стимулами для залучення висо

кокваліфікованих працівників, зокрема: вигідне місце розташування
підприємства; оперативність прийняття рішень; швидше вирішення виробни

чих та особистих проблем через тісні ділові відносини між роботодавцем і 
персоналом; успіхи працівників швидше помічаються та винагороджуються; 

працівники можуть брати участь у процесі прийняття рішень; заробітна плата 
в ряді випадків може бути неменшою, ніж на великих підприємствах; біль

ший простір для реалізації власних ідей; участь працівників у доходах 

підприємства; перспектива стати акціонерами чи партнерами.
За останні роки прослідковується негативна динаміка зменшення 

кількості зайнятих працівників. Динаміка кількості зайнятих працівники! 
малих підприємств за видами економічної діяльності протягом 2007-2011 рр. 

представлена утабл. 1.
Динаміка зміни середньої заробітної плати по малих підприємствах 

України наведена на рис. 1. При збільшенні кількості зайнятих працівникін 
на малих підприємствах відбулося, також, збільшення середньої заробітної 

плати одного працівника у 4,24 рази [3].
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Таблиця 1
н.кість зайнятих працівників малих підприємств за видами економіч

ної діяльності
(у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників)

у Ч ИСЛІ

!Мс господарство, мисливство, лісове господар-

К ІЮ ІО В ІС Т Ь

2007

25,1

25,4

(ІІИ ІН ІІП В О

Інми, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
НіЛМстів особистого вжитку

Ішіи Автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
jj§mvi опування та ремонт

нині торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

дрібна торгівля; ремонт побутових виробів та 
ДМРТІВ особистого вжитку

Якиість готелів та ресторанів

fll.ltїсть транспорту та зв’язку

Лісова діяльність

■ інш ії з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
«ННИ послуг підприємцям

|(й ____________ ____________________________
»1**1110 здоров’я та надання соціальної допомоги

10,9

2008

25,6

26,3

39,3

44,5

40,6

51,2

34,4

51,8

11,1

29,9

52,4

41,
36,0

11,0

41,7

42,3

36,3

50,6

31,2

51,5

11,5

28,0

53,5

42,9
37,0

2009

26,7

27,5

11,8

50,1

44,0

41,7

52,4

32,2

51,3

1,5

31,7

49,9

44,7
37,2

2010

27,0

28,4

11,8

53,1

43,2

44,2

52,2

30,4

51,7

11,5

31,9

52,3

49,0
37,2

2011

26,6

27,3

11,5

51,8

42,7

40,5

53,5

28,5

51,0

12,0

31,5

52,2

52,3
41,8

нпя комунальних та індивідуальних послуг; 
ИММІ їсть у сфері культури та спорту

43,7 39,9 41,1 44,3 43,1
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Рис. 1. Динаміка зміни середньої заробітної плати по малих 

підприємствах України

Таке зростання заробітної плати в більшому ступені зумовлено 

зростанням мінімальної заробітної плати. В цілому, динаміка розвитку 
малого підприємництва України свідчить про стійке кількісне зростання 
суб'єктів малого підприємництва в цьому секторі економіки при скороченні 

зменшення частки малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 
продукції, робіт, послуг. Даний факт свідчить про те, що в Україні мале 

підприємництво є досить нерозвинутим, що додатково підтверджується 
показником кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення.

Особливий інтерес представляє собою географія розвитку малого 

підприємництва в Україні, оскільки це дозволяє виявити регіони, в яких воно 
розвивалось більш інтенсивно. До таких регіонів відносяться м. Київ І 

Київська область. Якщо оцінити малі підприємства за їх чисельністю пф 
регіонах за період з 2005 по 2009 роки, то найбільша кількість малих 
підприємств за всі роки мала місце у м. Києві, друге місце займав Одеський 

регіон, третє - Харківський.
Аналіз регіонального розвитку малих підприємств в цілому по Україні 

дозволяє стверджувати, що:
— найбільшими темпами розвивалися малі підприємства у Києві та Київській 

області — вони зросли в 1,4 рази, Одеській області в 1,3 рази, в Харківській 

області -  збільшення кількості малих підприємств відбулось у 1,2 рази;
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АІш.пі повільно розвивалися малі підприємства у АР Крим, Тернопільській 

** (‘«карпатській областях -  темп приросту кількості малих підприємств 

►Міні 15%; Запорізькій та Чернівецькій областях -  18% разів, Миколаївській 

иЛ кисті -  12%, Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій області -  
ІА%;

ниііікими темпами (зростання до 10%) розвивалися малі підприємства у 
чернігівській. Вінницькій та Черкаській областях -  10%; Волинській та 

’ІИ іінеькій областях -  їх зростання складало 9%, Рівненській області -  7%, 

ІМно-Франківській області -  5%, Херсонській та Кіровоградській областях -  
4 4  ( умській та Житомирській областях 3%;

* над розвитку малих підприємств спостерігався виключно в Донецькій 
ЯАййоті, де відбулося скорочення кількості малих підприємств в 2007 році на 
|Н

В цілому, аналіз кількості малих підприємств за основними видами 
Ммномічної діяльності за 2005 — 2009 рр. дозволяє стверджувати: питома 

Мін підприємств сільського, лісового господарств та мисливства має 
Цивільне значення; для промислових підприємств характерним є поступове 

Морочення їх частки; кількість підприємств будівничої галузі за 
•Мйііі юваний період поступово збільшувалась - такий розвиток будівельних 
Цдприємств в більшій мірі зумовлений стрімким зростанням (у докризовий 

Період) ринку нерухомості. Найбільш вагома група малих підприємств -  це 

Підприємства, які здійснюють свою діяльність у торгівлі, в області ремонту 
Ціомобілів, побутових виробів — поступово скорочується.

Щодо інших підприємств (діяльність готелів та ресторанів, транспорту 
І* (в’язку, комунальні та індивідуальні послуги) структурні зміни 
ЦдЛувалися в рамках 1%.

Варто зазначити що скорочення деяких вагомих груп підприємств 
ЦдЙулося не за рахунок зменшення їх кількості, а в більшій мірі зумовлено 

■ІЛЬшенням кількості малих підприємств в інших видах економічної 
діяльності.

В цілому, аналіз отриманих даних свідчить, що найпривабливішими 
н|и'рііми діяльності для вітчизняних підприємців є торгівля, операції з 

Нерухомістю, фінансова діяльність, промисловість та будівництво. Кількість
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малих підприємств які здійснюють свою діяльність за даними напрямами 

протягом п ’яти років складає близько 80% малих підприємств України.
Наочно оцінити розвиток окремих галузей малого підприємництва 

дозволяють показники кількості найманих працівників на одному 

підприємстві.
В цілому за видами економічної діяльності спостерігається збільшення 

кількості підприємств, які здійснюють капітальні інвестиції, окрім суб єктін 

господарської діяльності що займаються торгівлею та ремонтом. Кількість 
таких підприємств скоротилась на 13%, і на кінець 2007 року склала 14,5 тис,, 

підприємств, тоді як в 2005 році даний показник становив 16,8 тис, 

підприємств (скорочення відбулося на 2,2 тис. підприємств).[5]
Найбільший темп приросту кількості підприємств ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 

інвестиційну діяльність припадає на підприємства, що здійснюють операції і 

нерухомістю. Так, в 2007 році кількість таких підприємств збільшилась на б,1) 

тис., що в порівнянні з 2005 роком складає 30%.
Звертає на себе увагу той факт, що найбільш стабільними, з точки зору 

здійснення капітальних інвестицій, є підприємства промисловості. Тая 

протягом аналізованого періоду кількість підприємств, що здійснюю іь 
фінансування придбання або створення необоротних активів, має стабільне 

значення більше 9 тис. підприємств. Основним досягненням діяльності будь 
якого підприємства є його фінансовий результат (прибуток чи збиток). СлІД̂  

підкреслити, що незважаючи на окремі позитивні тенденції у розвитку 
малого підприємництва, в цілому по Україні малі підприємства працюю I h 

збитково, про що свідчить динаміка збитку та рівня збитковості.
Аналізуючи отримані нами дані, визначено відсутність чіткою 

розмежування регіонального розвитку малих підприємств, що не дозволи# 

визначити лідерство якогось великого регіону (заходу, сходу чи центру), І 

точки зору розвитку малого підприємництва. Однак, щодо обласного подІЛМ 

малого підприємництва, то варто вказати, що у розвитку малої« 

підприємництва Київ та Київська область є лідерами.
Слід зазначити, що управління персоналом на малих підприємствах мя» 

національну специфіку, яка полягає в існуванні системи неправо»« 
трудових відносин, що є вигідними як для найманих працівників, так і ДНІ
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■ботодавців, оскільки дає можливість обом сторонам достатньо активно 
ЯМ’ІМІШТИ один на одного для швидкого досягнення своїх цілей.

В цілому проведений аналіз розвитку малого підприємництва дозволяє 
ииерджувати, що для більшості регіонів України характерними є досить 

ніиькі темпи приросту кількості малих підприємств. Так, за 8 років середній 
іемн приросту кількості малих підприємств склав 5% на рік. Даний факт 

•відмить про недостатні стимулюючі фактори та важелі для створення і 
функціонування малих підприємств в Україні.

У порівнянні із звітним періодом 2011 року, показник кількості 
НяІІмаїїих осіб у фізичних осіб -  підприємців, в цілому, зменшився Це 

ІМПулось у зв’язку з набуттям чинності положень Податкового кодексу 
Уяриїни, якими було скасовано нарахування та сплата фіксованого податку. 

Р»»"М Ч там, спостерігається зростання показника кількості найманих осіб у 
фі нічних осіб -  підприємців, які є платниками єдиного податку та загальної 
Цнчсми оподаткування, у порівнянні із звітним періодом 2011 року. Так, 

Німиниик кількості найманих осіб у платників єдиного податку, у 2012 році, 
ІИіт.ИИВСЯ на 2 ,3%  у порівнянні із відповідним показником минулого 

Пішого року (646 тис. осіб), а показник кількості найманих осіб у платників 

ШИЛЬНОЇ системи оподаткування, відповідно, збільшився на 10,9 % (119 тис. 
&>ІЛ) За останні роки відбулися позитивні зрушення щодо оплати праці 
Я ій м ін іи х  осіб у суб єктів малого і середнього підприємництва.

Динаміка кількості зайнятих працівників малих підприємств за 
Іонами протягом 2007-2011 рр. представлена у табл.2.



Таблиця 2

Кількість зайнятих працівників малих підприємств за регіонами 

(у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників) [1]

2007 2008 2009 2010 2011

Україна 25,1 25,6 26,7 27,0 26,6

Автономна Республіка Крим 31,6 32,7 33,9 33,9 33,2

Вінницька 27,5 29,8 31,1 32,2 31,0

Волинська 27,9 27,6 29,9 31,0 28,9

Дніпропетровська 18,8 19,2 19,9 19,8 20,7

Донецька 16,0 16,6 17,3 17,1 16,6

Житомирська 30,8 32,5 34,1 34,9 33,7

Закарпатська 34,9 36,0 37,9 37,3 33,7

Запорізька 23,1 23,5 24,5 25,0 25,0

Івано-Франківська 35,7 36,0 39,7 41,1 39,5

Київська 28,8 29,1 29,5 26,9 27,4

Кіровоградська 33,5 33,7 34,9 35,2 34,8

Луганська 18,1 18,0 18,9 18,8 18,2

Львівська 29,2 29,1 30,7 30,8 30.2

Миколаївська 32,8 33,3 34,8 35,5 32,5

Одеська 30,2 30,8 32,0 32,5 32,5

Полтавська 23,5 23,7 24,4 24,5 23,5

Рівненська 32,5 33,4 35,8 37,3 34,3

Сумська 26,1 27,1 29,0 30,4 28,4

Тернопільська 35,5 35,3 37,5 39,0 35,9

Харківська 26,8 26,9 28,0 28,7 29,4

Херсонська 35,0 35,6 37,4 38,7 37,3

Хмельницька 32,8 33,8 35,8 37,3 37,0

Черкаська 26,5 27,5 30,0 30,6 29,8

Чернівецька 38,2 39,1 40,7 42,3 40,5

Чернігівська 27,8 29,3 31,8 33,0 32,2 1

м. Київ 23,6 24,1 24,3 25,1 25,3

м. Севастополь 37,9 38,9 39,3 38,4 37,1 1
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Середньомісячна заробітна плата найманих працівників у сфері малого 
мригмництва у 2011 році становила [3]:

- у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) -  1 530,9 грн.;
-  у суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб) -  1 104,5 грн.;

-  у суб’єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) -  1 307,6 грн.; 

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) -  2 376, грн.

У продовж 2012 року заробітна плата, хоча і повільними темпами, але
чала, і на кінець звітного року становила:

-  у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) -  1 632,1 грн. 
(збільшення на 6,6 %);

-  у суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб) -  1 614,2 грн. 
(збільшення на 46,1 %);

-  у суб’єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) -  1 560 грн. 
(збільшення на 19,4 %);

-  у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) -  2 580,5 грн. 
(збільшення на 8,6 %).

Кількість зайнятих в них скоротилась на 122,9 тис. осіб за аналізований 
рюд, а обсяги реалізації продукції збільшилися на 18% (рис.2.).

Кількість 
зайнятих 
працівників, 
тис. осіб

Кількість 
найманих 
працівників, 
тис. осіб

Рис. 2. Кількість зайнятих та найманих працівників (штатні, позаштатні 

и нсоплачувальні працівники) малих підприємств протягом 2007-2012 рр„

тис. осіб

2 00 7
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За період з 2007-2008 pp. намітилась тенденція щодо скороченії* 

кількості зайнятих у сфері малого бізнесу в усіх групах підприємств. Не 
підприємствах з кількістю найманих працівників до 9 осіб темпи приросту 
чисельності зайнятих становили 14,8%. Така ситуація пояснюється 
економічним підйомом в країні, який відбувався до світової фінансової кри ш 
2008 p., коли створювалися сприятливі умови для виходу на ринок нових, у 
більшості випадків малих підприємств. Чисельність зайнятих у сфері малої о 

підприємництва у 2012 р. становить 26,6% населення працездатного віку (й 

питома вага малих підприємств складає 92,9% від загальної кількості зареє

строваних підприємств у країні).
Слід зазначити, що роль малого підприємництва в створенні новин 

робочих місць і поглибленні надлишкової робочої сили, що вивільняється II 

ході реструктуризації економіки країни, досить істотна. Однак, треба мати nu 

увазі низьку «якість» відповідних робочих місць: малий бізнес у цьому 
відношення значно програє середньому й великому бізнесу. Більшість малих 

підприємств по суті мікрофірми з числом зайнятих до девяти чоловік, до 

речі, через п'ять років після створення на ринку залишається менш чверті цих 
підприємств, інші ж закриваються й звільняють працівників. А фірми, що 
успішно розвиваються, у більшості випадків обсяг робочої сили не 
збільшують, або майже не збільшують (за винятком деяких випадкіи 

розширення підприємства).
У цілому вплив зайнятості на малих підприємствах на загальний рівень 

зайнятості в країні і її регіонах неоднозначний. Це, в першу чергу, повязано і 
незначними розмірами сектора малого бізнесу, збільшення зайнятості у 

якому, поки що не може значним чином впливати на розміри загальної 

кількості.
Останнім часом екстенсивно розвивається інша частина сектора малої о 

бізнесу -  індивідуальне підприємництво. Чисельність підприємців беї 
утворення юридичної особи останні роки постійне збільшується, у зв язку 1 

чим саме тут малий бізнес генерує істотну, якщо не основну частину

додаткових робочих місць. [4]
Також малий бізнес спричиняє поширення вторинної зайнятості, 

причому варто мати на увазі й практику неформальних розрахунків за ті або

— _________________________________
Рінькість підприємств у  розрахунку на 10 тис. осіб
(мінного населення, одиниць___________
Кіп,» їсть зайнятих працівників, тис, осіб

нош послуги. Згідно з офіційними даними, на малі підприємства приходяться 

нніійд 40% загальної кількості сумісників і біля третини загального числа 

иріііноіочих за цивільно-правовими договорами. У цілому поширення 

Иорииних форм зайнятості більш характерно для сфери послуг (за винятком 
»0 |іпнлі і суспільного харчування). Особлива висока частка вторинної 

мйклосп на підприємствах фінансово-кредитної сфери і соціально- 
ьтурного комплексу.

і цих позицій і варто аналізувати соціальну роль малого 
Ніннриємництва в регіонах і країні в цілому. Розвиток малого бізнесу в 

ьрп'їні впродовж 2009—2012 років представлено у таблиці 3.

Таблиця З
Показники діяльності малих підприємств в Україні за 2009-2012 рр. [3]

Показник

ШЛИ»сть найманих працівників, тис, осіб
І *|ШЛНя заробітна плата по малих підприємствах, 
■ІїИК'ГКИ обсягу реалізованої продукції малих

Підприємств до загального обсягу реалізації. %_____
ЧМ'ткп підприємств, що одержали збитки, до 
# 1  яиьної кількості малих підприємств. %___________

Роки
2009

75

2152
2067,8
950,21

16,7

39,9

2010
70

2073,6
1992,5
1185,5

14,2

41,4

2011
70

2070,8
1991,1
1317,7

13,8

42,5

2012
63

2054,7
1990,5

1623,15

12,2

45,6

Малий бізнес є засобом існування для мільйонів людей не тільки в 
Укріїїиі, а й закордоном. Малий бізнес здатний вирішити проблеми з 

міінятістю населення, шляхом створення нових робочих місць і поглинання 

Цдлишкової робочої сили. В Україні ця проблема останнім часом дуже 

Іііострюється. Дивлячись на зарубіжний досвід, мале підприємництво є 
ІІйЬшим стабілізуючим фактором, ніж великі підприємства. Створення 
■еінікоі кількості малих підприємств дає поштовх в розвитку регіональної 

Цншоміки. Розвиток здійснюється через конкуренцію малих підприємств між 
юГіоіо [2].

Таким чином, наведений аналіз свідчить про погіршення стану малого 
ЙІиіесу в Україні. Певні позитивні тенденції прослідковуються лише по 

іросганню заробітної плати, проте даний показник зростає прямо
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пропорційно із підняттям рівня мінімальної заробітної плати в Україні. А їв 

всіма іншими показниками ми бачимо спад розвитку малого бізнесу, зокрема 
спостерігається зменшення кількості малих підприємств на 10 тис. ЗІ 
досліджуваний період, підприємства, які одержали збитки, зросли на 5,7% і 

становлять 45,6% від загальної кількості малих підприємств.
Висновки. Дослідження показують, що однією із основних проблем ро

звитку малого підприємництва в регіонах України є низька забезпеченість 
висококваліфікованим персоналом,низький рівень регулювання зайнятеє и, 

катастрофічна нестача фінансових ресурсів.
В роботі проведено аналіз ефективності використання людських 

ресурсів у малому підприємництві за наступними показниками: кількість 

зайнятих працівників малих підприємств за видами економічної діяльності; 

динаміка зміни середньої заробітної плати по малих підприємствах; кількість 

зайнятих працівників малих підприємств за регіонами.
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А.О. Устенко.

Структурно-функціональна модель процесу праці як основа 
уніфікації інформування і комунікацій в управлінні

V даній публікації запропоновано концептуальну структурно- 
I функціональну модель процесу праці як основу уніфікації інформування і ко

мунікацій в управлінні, що побудована на основі концепцій економічної теорії, 
теорії управління і теорії організації, описана в економічних категоріях, по- 
тнтмх та виступає як несуча уніфікована конструкція концептуального 

IkfclfШ вання. Вона може бути інтерпретована як модель наукового процесу, 
Шніґ іі, виробничого процесу незалежно від технологічної специфіки, бізнес- 
Щ*чту, для опису дискретних і безперервних процесів тощо; як опис процесу 

ЩШорти споживчої вартості, дана модель може бути інтерпретована як  
Штг.-ративна соціально-економічна система.

This publication suggests conceptual structural and functional labor process 
*<>./.'/ as a basis fo r  the unification o f  information and communications in man- 
Ф '" 11'11' which is based on the concepts o f  economic theory, management theory 

9*1 organization theory, described in economic categories, notions and is treated 
j f l  ii unified conceptual construction o f  conceptual modeling. It may be interpreted 

P scientific process model, production process model regardless o f  the techno- 
ІЩІІ III specificity, business process, fo r  the description o f  discrete and continuous 

iMes e tc ’ as a description o f  the consumer value creation process, this model 
Вйг be Interpreted as an integrative socio-economic system.

Ключові слова: управління, процес праці, концептуальна структурно- 
фиімііоиальна модель процесу праці.

Постановка проблеми. Трансформація індустріальної ери в еру інфо- 
рМамііІііих послуг, становлення нового технологічного способу виробництва
■  їй ікни інформації та знань докорінно змінюють структуру економіки, міс

і ї  І роль людини та її праці і більше, ніж будь-коли, потребують якісних змін 

) ринології управління. Головною проблемою більшості підприємств є як

■УДК 658:005:005.74:005.57
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ість менеджменту та рівень забезпечення релевантними інформаційними ре

сурсами, виробами і продуктами.
Недостатнє наукове та практичне опрацювання визначеної проблеми, 1 

одного боку, і постійно зростаюче значення релевантно!' управлінської інфо

рмації для ефективного функціонування підприємства, з іншого, визначає «к» З 
туальність теми публікації та обгрунтовує потребу застосування специфічній 

моделей та методів у практиці вітчизняного менеджменту.
Проблемам управління, інформування керівників підприємств, інфор 

маційного та комунікаційного менеджменту, створення і використання інфо
рмаційних систем, економічним питанням інформаційної діяльності присни 
чені праці таких зарубіжних авторів, як Р. Баззел, Р. Бенджамінг, С. Бір, І* 

Браун, К. Вайзман, Н. Вінер, Б. Голдстайн, Д. Давенпорт, Дж. Картер, Д 
Кокс, Д. Маккарті, К. Маршал, Р. Нолан, М. Нотовідігро, М. Паркер, III 

Паффер, Г. Попель, Дж. Уорд, С. Чарльз, К. Черрі та ін.; серед російських їй 
українських науковців подібними питаннями займалися Р. Абдулаєв, І 

Алімова, Е. Афанасьев, Е. Балашов, Я. Берсуцький, І. Благун, В. Бондар, І 
Бритченко, В. Буєв, В. Версан, Е. Вілкас, Е. Волков, Ю. Горський, В. Гро
мов, А. Денісов, О. Дьомін, В. Загорський, Г. Захарчин, Г. Калитич, Ю. Кй- 

нигін, А. Коломнін, О. Лесюк, Е. Маймінас, В. Матвеев, М. Мелкумян, II 
Новак, В. Овчинников, Ю. Пахомов, Д. Пузанков, Ю. Симоненко, Ю. Сосін,

В. Топіха, А. Чухно, В. Ярошенко та ін. їхні наукові підходи відрізняютьеи 
здебільшого ступенем повноти врахування тих чи інших груп факторів, які 

повинні братися до уваги при управлінні підприємствами, і за допомого«! 

яких оцінюється вплив на ефективність їх діяльності. При цьому, відсутність 

єдиного теоретичного підходу до дослідження проблем управління інтегри- 
тивною соціально-економічною системою підприємства ускладнює їх аналії І 
спричиняє відсутність дієвих практичних рекомендацій щодо вдосконаленим 

інформування та комунікацій в економічних об’єктах.
Метою даної статті є розроблення концептуальної структурно- 

функціональної моделі процесу праці як основи уніфікації інформування І 

комунікацій в управлінні з метою створення методологічно-організаційнії* 
основ для проектування уніфікованих інформаційно-керуючих систем
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IKCVII) для промислових підприємств, організацій, бізнесу і науково- 
ііАничих комплексів.

IVіультати. Вивчаючи працю як основу конкурентних відносин, за- 
Лн40, що її продуктом виступає товар або послуга, як єдність споживчої 

lot і і і вартості, так і процес виробництва товару повинен бути єдністю 
кч у праці і процесу створення вартості.

Дилі в системі процес, взятий у цілому, розглядається як єдність про- 
m s  шіробництва та процесу обігу; процес виробництва стає опосередкова
ний > пінкою в процесі обігу і навпаки.

Іншими словами, процес праці виступає як динамічний процес, в якому 
В мін І і просторі відбувається кругообіг його складових частин-факторів, 

Юміишснтів, що підлягає канонічній послідовності руху (топології) і 
•М( модії часткових процесів та виступає основою створення матеріальних (і 
исч 11 гріальних) благ.

І Іраця -  свідома, доцільна діяльність людей, в процесі якої вони видоз- 
Цііиіноіі. зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють 

ЯЙМІн речовин між людиною і природою, водночас змінюючись і вдоско- 

М и ш ю ч и  себе. Простими елементами праці, як відомо, є три: людина (власне 
Нрніоі, іасоби і предмети праці. Предмети і засоби праці виступають як засо

би ииробництва. Саме в процесі праці людина досягає власної свідомої ціле- 

ЩриМОВаної мети, яка визначає спосіб і характер дій (технологія) і якій вона 
(яитина) підкоряє власну волю. Основними структурними елементами праці 
|П  різноманітні види [1].

Особливим видом праці є управлінська праця -  розумова діяльність, 

(М здійснюється в межах матеріального і, передусім, "інтелектуального" ви- 
ЦиСиицтва, і характеризується витратою та одночасним, здебільшого розши

вним, відтворенням її розумових, організаторських та інтелектуальних здіб
ні і ой і характеристик1.

Наведені положення є важливими для подальшого розуміння структури 

їй елементного складу процесу праці, управління і структурно-

1 І Іродуктивність управлінської праці -  характеристика рівня витрат на одиницю діяльності системи 
||фйй'іІнмм (зростає через підвищення рівня інформатизації).
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функціональної концептуальної моделі. Особливу тут роль ми надаємо 
управлінський праці та підвищенню ефективності її інформуванні! 

Згрупуємо ці елементи таким чином, щоб їх взаємозв'язки і взаємодії в часі і 
просторі стали очевидними: цілі процесу праці; товар як єдність споживчої 

вартості і вартості; процес виробництва товару як єдність процесу праці І 
процесу створення вартості; процес праці як єдність процесу виробництва і 

процесу обігу, в якому процес виробництва стає опосередкованою ланкою н 
процесі обігу і навпаки; спосіб і характер дій працівника (технологія вироб
ництва); цілеспрямована діяльність або сама праця; предмети праці; засоби 

праці; підпорядкування волі працівника свідомо поставленій меті процесу 

праці; управління процесом праці як антипод дезорганізації і хаосу.
Передостанній із перерахованих елементів процесу праці -  підпорядку

вання волі працівника свідомо поставленій меті — в певних умовах зазши 

специфічного розвитку [2, С. 342].
Геніальний за простотою і повнотою, за можливостями та історичио 

неминущою універсальністю, опис процесу праці та управління ним виші 
ляється благотворною підставою для формування структурно- 

функціональної моделі на певному рівні абстракції.
Розглянемо можливий шлях опису такої моделі, як основи уніфікації.
Спробуємо насамперед проаналізувати взаємозв'язки і взаємодії еле

ментів:
а) цілі процесу, товар як єдність споживчої вартості і вартості; пронос 

як єдність процесу праці та процесу створення вартості; процес як єдність 
процесу виробництва та процесу обігу.

Всі ці елементи тяжіють один до одного в силу своєї приналежності до 

сфери безпосереднього здійснення цілей процесу; при цьому фази вироґі 

ництва та обігу є тим реальним втіленням єдності, в якому в просторі і часі 
відбувається процес виробництва благ, створення вартості; з'являється товар 

як споживча вартість і вартість як мета обігу;
б) спосіб і характер дій, особисті і речові елементи процесу складанні, 

сукупність, що об'єднує в силу спільності їхнього призначення як факторіи, 

які забезпечують можливість досягнення цілей системи;
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н) управління виступає як дійсна умова функціонування процесу праці 

ииконує загальні функції, що виникають з руху виробничого організму 
М підміну від руху його самостійних органів ..."  [2, С.342].

Тут, на нашу думку, важливе значення має концепція академіка П.К. 
Аінннш про універсальну архітектуру будь-якої діяльності і подальшого за- 
Имиїїення цієї архітектури конкретними механізмами.

Три групи елементів взаємопов’язані і взаємодіють таким чином, як це 
Жімшио на рис. 1, де описані контури простору з канонічною структурою, 

ги мен шим складом, функціями і сферами причинно-наслідкових відносин.

Ми можемо сказати далі, що структурно-функціональна модель про- 
Ии У праці, побудована на основі концепцій економічної теорії, теорії управ
лінні і теорії організації, описана в економічних категоріях, поняттях, висту

пі» для нас як несуча уніфікована конструкція концептуального моделюван

ні тобто, як мета, яка, як закон (закономірність, принцип) вимагає підпо- 
[рМКупання собі і застосування адекватних методів дослідження.

Праця — це завжди процес обміну, тому є інформаційною за суттю. 
ЙЬою діяльністю ми б не займалися, ми будемо інформативними як за фор- 
Мпмі, гак і за змістом (тільки форми її представлення різні), а інформація як 

іультат праці утворюється через обробку даних (первинних). Коли ми 

Н(ііи немо керувати чимось, ми, прикладаючи працю (фізичну, розумову), ви- 
(міОіик мо вторинну, управлінську інформацію. Це -  перша аксіома праці, як 
Інформаційного процесу.
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Система критеріїв та показників функціону- 
вання в т.ч. домінуюча мотивація

Прості
елементи

Предмети
праці

УПРАВЛІННЯ
Загальна функціональна 

система та загальні функції
управління_______

/Накопичення досвіду.
7  Пам’ять____________У /
Розробка та прийняття / Ц
управл. рішення. /"7/
Планування_______ /  I I

Суспільно- 
необхідний 
час, витра
чений на 
виробниц
тво спо
живчої 
вартості

Засоби
праці

Праця, ціле
спрямована 
діяльність Оріанізація

Облік
Спосіб та 

характер дій
робітника

Аналіз Об'окіи
проїтц'Контроль (і регулю

вання)

Час кругообігу час виробництва 
та час обертання

Процес виробництва і процес обертання

Г ТТ РсІ . . . В. . .  Т(Т+т)-Г(Г+г)З̂в ___ _1_____ ___
Процес виробництва товару як єдність 
процесу праці і процесу створення 
вартості

Сфера виник- і 
нення специ- \ 

фічних функцій 
\і завдань управ/ 
І ління___]

ВИТРАТИ ОБЕРТАННЯ 

1 І Чисті витрати обертання

Ц І Витрата зберігання_______

ІІі| Транспортні витрати

ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

Система критеріїв та показників функціону
вання в т.ч. домінуюча мотивація

С  УПРАВЛІННЯ 
Спільна праця, що здійснюється в 
порівняно великому масштабі

j Керівник [
Індивідуальна  ̂
праця самостій
ного працівника

"Усяка безпосередньо суспільна чи спільна » Р ^ п ю  
здійснюється в порівняно великому масштабі, потреоус в 
більший чи меншій степені управління  ̂яке 
погодженість між індивідуальними роботами та виконус 
загальні функції, що виникають з руху цілого виробничо
го організму на відміну від руху його самостійних орга 
нів. Окремий скрипаль керує собою сам, оркестр 
потребує диригента".

Підпорядкування волі працівника свідо
мій цілі процесу праці реалізація 

необхідної цілеспрямованої волі

Універсальна архітектура функціональної системи д 
будь-якої діяльності і наповнення цієї архітектури 
конкретними механізмами.

Рис. 1. К онц еп туальн а структурно-ф ун кц іональн а модель системи управлінні

як основа уніфікації

- Ми повинні розрізняти від фундаментальні »робл« 
ми: проблему єдності функціональної архітектури т* 
проблему наповнення цієї архітектури .

188

Праця як об'єктивний процес створення матеріальних і нематеріальних 

Лиш підпорядковується закону інформаційної взаємодії: створення первинної 

Інформації завжди обумовлює вторинну управлінську інформацію, і сама 
н{МЦЯ відбувається тільки на її основі (праця -  завжди виробництво однієї 
Інформації на основі іншої, тобто досвіду).

Праця починається з ідеї (інновації) і завершується споживанням про- 

ЯУК і ін праці. Ефективність такого складного процесу базується на знаннях 
(Ііигромадженому досвіді, вміннях тощо). Без знань немає результативної 

ІірпЦІ, неможливий розвиток -  друга аксіома людської діяльності.

Праця завжди носить суспільний характер, оскільки реалізується за 
ИіЧНІИХ умов у певному ринковому конкурентному середовищі (і, як правило, 

Апи реалізації та обміну продуктами праці). Таке середовище визначається 

Іі/нніиідним набором, сукупністю ресурсів, спроможних сприяти продуктив

нім'і і праці. Праця тоді є продуктивною, коли її результати є суспільно ко
рмі ними, цінними для суспільства -  задовольняють його потреби.

Три взаємопов’язані сфери трудової діяльності демонструють інфор
маційний розподіл праці, кожний з яких потребує управління -  науково- 

Мниічна, виробнича, обслуговуюча. Кожна з цих сфер оцінюється техніко- 
Мніномічними показниками, параметрами і критеріями. Головним критерієм 

МН'упає продуктивність праці, яка має два напрямки щодо підвищення: 

|И*рі етичний (ресурсний) та інформаційний (впровадження інформаційних 

її* пологій переконливо демонструє, що знаряддя праці стають 
ІМніОоіГязковим атрибутом в технологічних процесах, оскільки створення 

■ПЛкІДНИХ ЛЮДИНІ продуктів праці можливе без НИХ, ЯК предметів, що ВИКО

НАННІ. посередницькі функції при перетворенні вторинної інформації в пер
винну).

У концептуальній структурно-функціональній моделі процесу праці 

Врмгу ні наступні елементи і види свідомої діяльності:

X -  встановлення та реалізація конкретних цілей і процесів;
І У -  встановлення умов здійснення конкретних цілей і процесів (їх нор- 

ІМ'їншо-технологічні параметри);
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г  -  управління та його загальні функції (накопичення досвіду, минулий 

досвід, пам'ять, прийняття управлінського рішення, в т.ч. планування, облік, 

аналіз, контроль і регулювання, організація).
Безумовно, тут важливе значення має функція накопичення досвіду, 

минулий досвід, пам'ять, що створюють фон для реалізації будь-якої іншої 

загальної функції, притому тим більше доцільної, ніж цей фон є багато- 

граннішим і змістовнішим.
На рис. 1 абсциса ("X") представляє загальну часову шкалу всіх феї 

процесу праці, ордината ("У") -  "особисті і речові фактори" і "спосіб перс» 

творення", апліката ("1") -  "функції управління" цими фазами; це означає, що 
наш опис елементарного перетворення, припускаючи всезагальну взаємодію, 

взаємозв'язок елементів тривимірного простору, припускає тим самим і сфе

ру дослідження елементарного перетворення.
Елементарне перетворення виступає як єдність керованої та керуючи! 

систем, в якому керована система представлена абсцисою і ординатою (X, У), 

а керуюча система -  аплікатою рис. 1 (£).
Поняття елементарного перетворення є семантично універсальним, по 

відношенню до будь-якого перетворення процесу праці може розглядатися N1« 

частковий випадок. Справді, рис. 1 може бути інтерпретований, наприклад, і 

однаковою роздільною здатністю як модель наукового процесу, як моделі, 
виробничого процесу незалежно від технологічної специфіки, бізнес- 

процесу, для опису дискретних і безперервних процесів тощо. Нарешті, рис 
1 як опис процесу створення споживчої вартості може бути інтерпретований 

як інтегративна соціально-економічна система2 [3,4, 5].
Сутність управління, його функції і специфіка визначаються задачами, 

які воно вирішує, а також предметом, засобами, продуктом (результатом). Як 
специфічний вид людської діяльності, воно виділяється в процесі суспільної о 

розподілу праці і представляє здебільшого розумову, аналітичну роботу. Ха

рактерними параметрами управлінської праці є такі:

2 Сукупність відносин керованої (об’єкт управління) і керуючої (суб’єкт управління) підсистем, МІЙ 
визначаються чітко визначеними цілями, засобами їх реалізації, умовами (нормативами, нормами, пока’їн« 
ками, критеріями тощо), кругообігом фондів, ресурсами, запасами в певному конкурентному середовищі,
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- мета -  встановлення цілей (задоволення потреб) і вибір засобів їх 

| |№ < И ІП Ц Ш ІЯ , створення умов для оптимального вирішення проблем (див. рис.
II»

- об'єкти -  люди (праця та її координація), процеси і соціально-
■ • »""омічні системи (організації);

- предмет -  дані, інформація, знання для вдосконалення і розвитку 
! М/Иіосин в процесі діяльності і управління СЕС для створення конкурентос- 
I Ироможних товарів і послуг через адаптацію до середовища;

- засоби -  техніка і засоби управлінської праці -  довготривалі мо- 
I рЖ , ІЮМ, ПК тощо;

- технологія -  поєднання власне управлінської праці з предметами і 
І Мі пГшми в просторі і часі (сукупність функцій, процесів, методів, процедур,

»Мі гем тощо); характеристика: домінування комунікацій з людьми, аналітич

ний іміст, інформаційна природа, інтелектуалізація, різноманітність задач 
Ніч і руктурованого рівня;

продукт праці — управлінський вплив, що активізує людей щодо 
ти мпіення цілей (якщо це вплив, то є середовище впливу -  внутрішнє і 

♦нинішнє; засоби, механізми впливу -  методи; дії -  процеси, функції); управ- 

Шигі.кі рішення, що забезпечують вдосконалення і розвиток; документально- 

інформаційна система, яка характеризує стан відносин суб’єкта і об’єкта 
^правління.

Отже, керівники (менеджери) — це найважливіша частина соціально- 
I роиомічної системи, її мозок (система, підсистема, компонент, елемент), які, 

мИміиочи певне місце (владу, повноваження, статус, права, обов’язки), 

ІЯІЙенюють функції (процеси, функціональні комплекси задач і задачі управ
ління), використовуючи методи, виконуючи ролі, аналізуючи та опрацьовую

чи Інформацію, приймають рішення, щоб, раціонально (оптимально) викори- 

| ронуючи ресурси, досягати поставлених цілей (місії, стратегії), забезпечую
чи мдосконалення і розвиток.

Оскільки об'єкти, предмети, засоби і продукти управлінської праці ви- 
 ̂(Иуиають у вигляді інформації в різних формах, то інформування стає не 

ІІЩ .К И  центральною функцією, а й головним ресурсом, активом успішної 

діяльності людини. Тому основними рисами менеджера в XXI столітті є:
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глобальний стратег, інтелектуал, комунікатор, лідер, комерсант, арбітр, си

стемний аналітик, психолог, адміністратор, новатор, консультант, оратор, 

експерт, організатор, актор, інтелігент [5].
Висновки. Таким чином, ми запропонували концептуальну структур

но-функціональну модель процесу праці. В такій моделі, як у генетичному 
коді, з необхідною і достатньою повнотою повинні бути представлені конту

ри, структура та основні елементи об'єкта управління як об'єкта дослідженії» 
(а також елементний склад суб'єкта управління для пристосування до умов 

зовнішнього середовища). Саме в цьому ми вбачаємо суть уніфікації.
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Внутрішній контроль у системі моніторингу 

якості аудиторських послуг

У статті розглянуто та узагальнено теоретичні і практичні аспекти 

ЩутрІШіїього контролю якості аудиторських послуг в У  країні.Досліджено і 
Угрунтовано необхідність розробки організаційних засад контролю якості 
рит орських послуг, удосконалення системи контролю якості та механізму 
І» і'чі'іііацїї.

The article reviews and summarizes the theoretical and practical aspects o f  
Ш 'ітіІ quality control o f  audit services in Ukraine. Investigated and substantiated 

Ihv w ed  fo r  organizational principles o f  quality control audit services, to improve 
jtoillty control system and mechanism to implement them.

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, якість аудиторських по- 
HIV, моніторинг якості, контроль якості, забезпечення якості, політика і 

щнщсдури контролю якості.

Вступ. Процес контролю якості є необхідною умовою формування 
*f<fc пінної системи управління якістю аудиторських послуг. Сучасний роз- 

ІМіїїк аудиторської діяльності свідчить про важливість оцінки ефективності 

рцультатів внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Перед кері- 
Іиннгном аудиторських фірм постає завдання пошуку стратегічних можливо- 

иеІІ та формування нових стійких конкурентних переваг, які в подальшому 

*• 'Молять виявляти та реалізовувати невикористані резерви підвищення ор- 

Ниічиості системи управління якістю послуг та довіри користувачів інфор
мації до результатів аудиту.

Теоретичні засади та практичні рекомендації щодо контролю якості ау- 

itHiv розглядалися у працях вчених та практиків-аудиторів, як Адамс P., Бі- 

' " ' і  М. Т., Бутинець Ф.Ф., Бичкова С. М., Данилевський Ю. О., Кир’янова 3. 
М , Лоббек Дж. Л., Подольский В. І., Робертсон Дж. К., Редько О. Ю., Соко- 

імв Я. В., Суйц В. П., Шеремет А. Д. Дослідженню категорії «якість» чимала
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увага приділялася такими науковцями, як: Голосов О. В., Гутцайт Е. М., Ре

дько О. Ю., Скобара В. В., Терехов А. А.
П остановка завдання. Метою даної статті є аналіз методичних підхо

дів до оцінювання якості наданих аудиторських послуг, визначення напрямім 
удосконалення процесів управління якістю аудиторських послуг в професій

ному аудиті, спрямованих на підвищення якості аудиту і зниження аудитор

ського ризику, що дозволяє забезпечувати високу ефективність аудиту.
Результати. Обєктивна необхідність у реформуванні вітчизняного ау

диту,враховуючи процеси міжнародної інтеграції та створення єдиного світо

вого простору для користувачів продуктом аудиторської діяльності, вимаї їй 
нових підходів до удосконалення процесів управління якістю аудиторських 

послуг в Україні. У більшості розвинених країн світу аудит є невід’ємним 
інструментом забезпечення прозорості та цивілізованості економічних відно

син.
Важливим напрямом оцінювання ефективності внутрішнього контролі» і 

та якості аудиторських послуг є аналіз розвитку системи управління якістю м 
аудиторській діяльності. Серед основних завдань спрямованих на досягнсшіи 

поставленої мети можемо виділити:
визначення проблем розвитку аудиту як виду незалежного фі

нансового контролю в Україні та пошук шляхів їх вирішення ;
встановлення позитивних та негативних сторін розвитку системи 

якості в аудиторській діяльності;
визначення економічних проблем якості аудиторських послуг І 

резервів підвищення ефективності системи управління їх якістю;
розробка механізму формування системи забезпечення якості

аудиту.
Усі дії з формування системи управління і забезпечення якості ауди 

торських послуг варто здійснювати на основі наступних загальних функцій 
керування: постановка завдання, визначення мети; забезпечення виконання 
поставленого завдання; контроль за виконанням поставленого завдання, 

прийняття коригувальних заходів у випадку відхилень результатів від по 

ставленого завдання та поставленої мети. Кожна функція управління якістю 
аудиторських послуг та кожна дія у системі забезпечення якості аудитора.
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Р *  послуг виконуються відповідно до загальних функцій управління. В ос- 
ікюу функціонування аудиторської фірми повинні бути закладені принципи 
Мі >1111.1101 теорії управління й принципова концептуальна модель формування 

ИНЧЇМИ управління якістю аудиторських послуг, характерними рисами яких 
■Погупають:

формулювання головної мети функціонування системи; 
усі дії в рамках системи групуються у спеціальні функції; 

передбачається багаторівнева організація управління на рівнях: 
фірми п цілому, відділи, ділянки, робочі місця;

внутрішньофірмові стандарти аудиторської фірми використову- 
имі.і и як організаційно-економічна основа системи;

створення системи, її впровадження й розвиток відбувається у 
Німому взаємозв'язку із загальною теорією управління, методами систем- 

ІИн' іі, комплексності й проблемно-цільового управління, заходів заохочення 
І  Морального стимулювання підвищення якості аудиторських послуг.

В умовах сучасної фінансової кризи зростають вимоги до контролю за 

Мімю аудиторських послуг. Для побудови ефективної системи контролю за 
Міс і ні аудиторських послуг та забезпечення високої оцінки результатів вну- 
ірііиіп.ого контролю якості послуг в Україні варто дотримуватися виконання 
■Них вимог:

систематичний і постійний контроль якості аудиторських послуг 
Нинішні здійснювати усі суб’єкти аудиторської діяльності;

дотримання суб’єктами аудиторської діяльності професійних 
ІТямлиртів, чинних законодавчих і нормативних вимог та стандартів аудиту, 
рможень Кодексу професійної етики;

запозичення досвіду інших країн у сфері надання аудиторських 
Р " ' "Vі • Багато вчених виділяють різні критерії оцінювання, що не дозволяє

■  достатньому рівні оцінити послуги аудитора. Як справедливо стверджує 

Шічіілпик Н.С.Шалімова, «інформації можна довіряти, якщо у разі виник- 
Инмпі проблем із її використанням є можливості оскарження та відшкоду- 

МНІІН збитків, що виникли внаслідок використання такої інформації» [5]. 
Окінік .розуміємо ,що забезпечення якості аудиторських послуг можливе на

мнім ред через запровадження нормативних базових вимог та внутрішніх
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регламентів щодо формування системи управління якістю в аудиторських 

фірмах.
Л.П.Кулаковська стверджує, що “систему внутрішнього контролю ор

ганізовує керівництво для того, щоб забезпечити впевненість у досягненні 
цілей у ракурсі надійної перевірки достовірності фінансової (бухгалтерської) 

звітності, якості виконаних робіт,ефективного використання ресурсів, а та

кож відповідності діяльності нормативно-правовим актам “ [2].
За нашими спостереженнями, слід запровадити єдині критерії, стандар

ти оцінювання аудиторських послуг, які б дозволили об’єктивно оцінити ро

боту аудитора; запровадити систему моніторингу за діяльністю усіх аудитор
ських фірм, що дозволить запобігати помилкам у аудиторській практиці і 
сприятиме її покращенню. Застосування внутрішньофірмових стандартів до

зволить аудиторським фірмам:
неухильно дотримуватися вимог діючих аудиторських правил 

(стандартів);
знизити трудомісткість аудиторських перевірок на окремих діля

нках перевірки;
ширше використовувати для проведення перевірок аудиторів •

асистентів;
поліпшити якість аудиторської діяльності; 
збільшити обсяг наданих аудиторських послуг; 

змінити структуру аудиторської фірми;
зробити технологію організації аудиту більш сучасною та раціо

нальною.
У міжнародній практиці аудиту виділяють три основні блоки контролю 

якості процесу надання аудиторських послуг: керівництво, нагляд та перевір

ку. Відповідно до п. 61 МСКЯ 1 політика та процедури контролю якості ви
конання завдання спрямовані на вимогу завершення перевірки з контролю 

якості виконаних завдань до моменту надання висновку [3].
Класичні методи менеджменту якості базуються на технічних підходах 

та широкому застосуванні методів управління. Сучасні методи менеджменту 
якості вирізняються соціальною спрямованістю й найбільш повно відображе

ні у концепції «загального управління якістю». Учений Едвард Демінг одним
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И Перших звернув увагу на організаційні аспекти управління якістю, роль 

ІИШого керівництва та управлінські аспекти забезпечення якості. Досліджен

н і  мі методичні розробки Демінга покладені в основу сучасної концепції ме- 
Иімікмеїіту якості [1].

Реалізовуючи основні положення принципів Демінга в аудиторській 

фірмі, доцільно розробляти комплекс заходів щодо управління якістю ауди- 

юрських послуг. Модель постійного покращення якості Едварда Демінга 
рМвДена на рис.1.

Планування

\
Коригуючі

ДІЇ Виконання

\ У
Контроль

Рис. 1. Модель покращення якості -  за джерелом [1].

Адаптуючи модель покращення якості за Демінгом до умов та потреб у 
И/юсконаленні процесів управління якістю аудиторських послуг, зазначи

мо,що на етапі планування в аудиторській фірмі доцільно провести аналіз 

результатів дослідження ринків аудиторських послуг, ринкової інформації, 
»осфіцієнту ефективності витрат, ефективності контролю, складання плану 

очікуваного обсягу замовлень та рівня собівартості аудиторських послуг, 
і «падання тематичних планів (план праці та її оплати, план кількості персо- 

нилу, план доходів та витрат тощо), поділ співробітників фірми на категорії з 
Мстою розподілу обов язків. На даному етапі доцільно розробляти внутріш- 

ньофірмові стандарти. Етап виконання являє собою процес надання аудитор- 

і і.ких послуг запланованого рівня якості та у запланованій кількості. Даний 

етап передбачає оцінку інформаційного, підприємницького та аудиторського
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ризиків, вибір стратегії проведення перевірки та її підтвердження, визначим 

ня рівня суттєвості.
Функція контролю являє собою контроль якості аудиторських послуг 

для забезпечення їх відповідності законодавству. Після надання послуг ви 
вчається реакція споживачів на ринку аудиторських послуг, оцінюється фші 

тична якість послуг. Функція коригуючих дій передбачає проведення заходів 

щодо уточнення та пояснення результатів проведеного аудиту, аналізується 

інформація щодо якості послуг, виявлення можливостей її покращення.
Процес контролю якості є необхідною вимогою формування ефекти» 

ної системи управління якістю аудиторських послуг. Загальновідомо, що 
контроль є однією із функцій управління. Тому, у нашому дослідженні впро

вадження системи контролю якості в існуючі інформаційно-керуючі підем 
стеми аудиторської фірми розглядаються як складова частина механізму 

управління та забезпечення якості аудиторських послуг.
Очевидно, що запровадження в аудиторських фірмах комплексу заходів 

щодо постійного покращення якості аудиторських послуг дозволить підтри
мувати конкурентоспроможність на ринку, мінімізувати витрати, пов’язані і 

виправленням помилок в процесі надання аудиторських послуг. Адаптовую 
чи модель Демінга до потреб покращення внутрішньо фірмового контролю 

якості на всіх етапах діяльності аудиторської фірми, дозволяє чітко визнача і И 

порядок дій та реалізацію заходів для покращення якості аудиторських пос
луг. При цьому вирішуються наступні завдання: організація встановленим 

причин, що викликали відхилення якості аудиторських послуг від заданою 
рівня; розробка,обгрунтування й економічна оцінка заходів щодо їх усунені їм 

Сформульовані переваги дають можливість визначити вимоги до формування 
системи внутрішньо фірмового контролю забезпечення якості аудиторській 

послуг:
- цілісність -  єдиний напрям розвитку елементів системи, орієнтування 1111 

стратегію розвитку і цілі забезпечення якості;
збалансування окремих елементів системи між собою -  завдання мають 

бути вибудовані таким чином щоб реалізація одного з них забезпечували 

успішну реалізацію інших;

узгодженість системи забезпечення якості аудиту із зовнішнім і внутріш

нім середовищем -  відповідність цілей та завдань забезпечення якості ау
диту прогнозованим змінам на ринку аудиторських послуг, а також зага-
II,ній системі розвитку аудиторської фірми.

/(отримання зазначених вимог до формування системи внутрішньофір- 
Иивою контролю забезпечення якості аудиту є гарантією раціональної орга- 
ніииіії процесу досягнення та підтримання якості аудиторських послуг на ви- 

(ньому рівні. Дослідження проблем інформаційно-методичного забезпечення 

Цин'іі аудиторських перевірок підтвердило важливість і необхідність внут- 
|ііінмі,офірмової стандартизації їх проведення як основи для підвищення які- 
рІІН о рівня робіт з аудиту.

Висновки. З огляду на вище сказане можна зробити висновок, що в 
нииий час контроль за якістю аудиторських послуг в Україні є недостатньо 

(нмипненим. Поєднання принципів системного, синергетичного та програм
но цільового підходів дає змогу обгрунтувати інтенсифікацію процесу фор

мування системи управління якості аудиторських послуг в умовах невизна

н о с т і  та ризику. За результатами проведеного нами аналізу системи кон
ч и н о  якості аудиторських послуг встановлено, що впровадження системи 
внутрішнього контролю якості аудиторських послуг є надактуальним завдан

ням сучасного незалежного аудиту в Україні. І такий контроль повинен охо
плювати усі аспекти процесу аудиту.

Отже, у процесі вдосконалення системи управління якістю аудиторсь
кії ч послуг необхідно використовувати комплексний підхід до визначення 

іімрн метрів якості результатів процесу аудиту через розробку аудиторських 
•••У ірішньофірмових стандартів і методик у відповідності до вимог міжна
родних стандартів аудиту; проведення ефективної кадрової політики; дотри- 

мініня загальновизнаних принципів аудиту та внутрішнього контролю якості 

»удиторських послуг, створення відповідної форми управління на усіх ієрар- 
»і'іпих рівнях управління діяльністю аудиторських фірм.
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УДК 519.862

Башуцька О.С.

Аналіз та формування структури доходної та видаткової частин
бюджету

У статті розглянуто особливості структури бюджетної системи 
України. Вирахувано розподіли бюджетних надходжень від обсягу пла- 
Шежів, які вносять платники за одиницю часу та розподіли бюджетних ви- 
іііинків в залежності від розміру платежів, які отримують одержувачі 

коштів з бюджету. На основі аналізу структури цих розподілів встановлено 
тнчювки про сучасну економічну структуру нашої країни. Зокрема, виявлено 

і'І>\'ііи учасників економіки з низькою та високою фінансовою спроможністю, 
перебувають у  низькопродуктивному або високопродуктивному станах, 

її /пропоновано регуляторні заходи щодо вирівнювання таких соціально
го  щомічних диспропорцій.

Ключові слова: бюджетні доходи, бюджетні видатки, структура 
бюджетних доходів, закон розподілу, соціально-економічна група, бімодсиїь- 
НІСМь.

Вступ. Успіх структурних реформ, спрямованих на відновлення посту
пального економічного зростання, модернізацію економіки держави та під- 

ипщсння добробуту громадян, значною мірою залежить від ефективності фі- 
гкшіьної політики та збалансованості бюджетної системи. Слід зазначити, що 

ми сучасному етапі економічного розвитку особливо нагальною є потреба у 

ійбезпеченні впливу держави на соціально-економічні процеси шляхом оп- 
іимізації бюджетної політики. Остання передбачає необхідність вдоскона- 

и с іін я  бюджетної системи та механізму бюджетно-податкового регулювання 

і'кономіки і соціальної сфери, формування нових механізмів провадження 

бюджетного процесу. Нова модель бюджетного регулювання, впроваджена 
Іііоджетним кодексом України, через дефіцит бюджетних ресурсів та існуючі 
системні протиріччя не сприяє розв’язанню ключових проблем організації 
гиоджетних відносин та бюджетного регулювання[1].
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Досягнення вказаної мети потребує у першу чергу кардинального ре

формування діючої бюджетної системи. Тому важлива роль відводиться ана

лізу та формуванню структури дохідної та видаткової частин бюджету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем засто

сування математичних методів та моделей в управлінні складними соціально- 

економічними системами розглянуто в роботах вітчизняних та зарубіжних 

вчених: Бакаева О.О, Базилевича В.Д., Вітлінського В.В., Вовка В.М., Геєця
В.М., Заруби В.Я., Іванова М.М., Клебанової Т.С., Лепи М.М., Лисенка Ю.Г., 

Порохні В.М., Черняка 0.1. Дослідження проблем бюджетно-податкового 

регулювання висвітлено у роботах Букача Б.О., Каламбет С.В., Личкіної

H.H., Лук’яненко І.Г., Руденського P.A., Ріпи С.П., Сергєєвої Л.Н., Скрипни
ка A.B., Сисой Ю.В., Суслова О.І., Ткаченка І.С, Шарапова О., Єлейко В.І, 

Тарангул Л.Л., Чугунова І.Я. та інших.
Необхідність підвищення ефективності державних рішень в умовах 

ускладнення взаємозв’язків та структури бюджетної системи потребує моде

рнізації методів моделювання складових бюджету, запропонованих в працях 

зазначених вчених та інших фахівців, що робить актуальною розробку прин
ципово нових підходів до дослідження механізму бюджетно-податкового ре
гулювання з використанням теоретико-імовірнісних методів та статистично

го аналізу.
Метою статті є встановлення сучасної економічної структуру нашої 

країни за допомогою теоретико-імовірнісних методів та статистичного аналі

зу та запропонувати регуляторні заходи щодо вирівнювання соціально- 

економічних диспропорцій в бюджетній системі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження динаміки 

і структури бюджетних надходжень та витрат вибрано 55 показників, що 
описують надходження і видатки місцевого та державного бюджетів та їхні 

трансферти.
Для дослідження структури бюджетних надходжень і видатків, з ди

наміки їх показників виділено лінійний тренд та коливну складову. Спершу 

виконаємо класифікацію вибраних показників бюджету за параметрами їх 

лінійного тренду.
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Нехай

гД/) ( і = \,п ),

де: 2 , - значення / -т о го  показника в момент часу / ;  п  -  кількість до
сліджуваних показників (п  = 55).

Апроксимуємо кожен з показників 2 ,(/) , ( і  = й )  лінійним трендом:

2і (О = аІ + Ь,І ( І = 1,»), 
де а,., Ь, - відповідно вільний параметр та кутовий коефіцієнт нахилу 

лінійного тренду / —того показника’ /еГ / / і / > •І тіп » шах 1 » тіп > т̂ах крайні значення
проміжку часу, за який взято досліджувані дані.

Для всіх показників, взятих для розгляду, встановлено функції, які опи
сують їх статистичні властивості [2;3;4].

Зокрема, встановлено густини ймовірності показників

/> ,(* , ) ,  Н а 2, Є [г,”*1, 2 ™ ]  (і = \Гп), (3 )

де:

^ • п т ^ ) ; 2Г = № М ;

відповідно початкове і кінцеве значення границі проміжку часу, 
ча який взято звітні дані.

Також встановлено функції ймовірності показників

/> (2 ,)  2) Є [2 (т ; ( і Ф ) ,  (4)
які вирахувано інтегруванням густин ймовірностей

=  ( і = \,п).

Крім того, встановлено закон розподілу показників гД /),

Л,(2 , ) ,н а 2 , .є [г ;ш,, 2 ,тах] ( і  = І ^ ) ,  (5)

__який визначено з допомогою нормування густин ймовірностей Рі(г,) (

і = \,п )  на інтеграл від досліджуваних показників за умовою 

^ ( 2 , )  =  Л,0я ( 2 , . ) , ( /  =  Ї ^ ) ,

де Л, - коефіцієнт нормування, який визначено за умовою
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1*ґ  /? > ,( 2 ,) ^  = [ ' '2 , ( / ) Л , ( ;  = 1,И).

Густина ймовірності р і(2І) ( і = 1,и) описує ймовірність того, що показ

ник г, належить нескінченно малому проміжку [г,., 2І + (іі, ] . З її допомогою 

легко визначити ймовірність того, що показник г, належить проміжку [а ,Ь] 

[3;4]:

Р (а < г і <Ь) = \ Ь р ^ с к , ,<*а

де: а , і є [ г Г , 2 Н , 0 '  = й ) .

Аналогічно, за допомогою закону розподілу , (/ = 1,я) легко ви

рахувати кількість значень величини г, на проміжку [я ,й ].

де 2,(а,/>) - інтеграл від показника г, за часом.

Ймовірність того, що зміна показника з часом дорівнює цьому інтегра

лу, дорівнює Р {а< 2,< Ь ). Функції р ^ г ,) ,  Л,(г,) ( г = 1,«) рівні між собою з 

точністю до константи. Інтеграл від функції рДг,) описує ймовірність показ

ника, інтеграл від функції ДДг,) описує величину показника, що відповідає 

цій ймовірності. Закони розподілу ДДг,) зручно застосовувати для ви

рахування міри кількості досліджуваних показників [4].

За розподілами ЛДг,), (г = 1,55) легко вирахувати показники, які опи

сують обсяги надходжень в бюджет (або видатків з бюджету) в залежності 
від окремих платежів, виконаних учасниками бюджетного процесу. Так, по

казник

0,(2,) = £ ' г ^ у Ь , , ( і  є [1,55]), (6)

вирахуваний для надходжень, описує кількість коштів в межах 

[г„ 2 , + СІ2:] за одиницю часу. Щодо бюджетних видатків цей показник опи

сує кількість коштів, виданих одержувачам, яким належить отримати за оди

ницю часу кошти в межах [гп г, + сіг,].
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Інтеграл від показника Г>Дг,) , (/ = 1,55) описує структуру бюджетних 

надходжень (або видатків) в залежності від розміру платежу г , за одиницю 

чису. Як відомо, обсяги платежів в бюджет прямо пов’язані з доходом, при

бутком, фінансовою спроможністю та іншими формами відображення ре- 
іультатів діяльності підприємства. Обсяги платежів, виданих з бюджету пря
мо пов’язані з інтенсивністю їх освоєння та спроможністю їх освоїти. Тому 

розподіли £>Дг,), ( / = 1,55) описують структуру бюджетних надходжень або 

видатків в залежності від фінансової спроможності. Розподіли встановлено за 
звітними даними на основі властивості ергодичності даних, яка зберігається 
протягом нетривалого проміжку часу спостережень [5]. Зауважимо, що прямо 

встановити такі розподіли неможливо через недоступність відповідних да
них, тому для дослідження структури бюджетних надходжень й видатків ви

конаємо аналіз показників ОД2 ;) , (/ = 1,55), вирахуваних за (6).

Розглянемо спершу значення показників ЯДг,), ( / є  [1,55]), котрі опи

сують структуру бюджетних надходжень. Графіки таких показників показано 
на рис. 1-3.

На графіках всіх /)Д 2 ;), ( / = 1,55) є локальні екстремуми та області сла

бої зміни. Тому показники £>Дг,.), (/ = 1,55) описують економічну структуру

суспільства за показником спроможності внести (або освоїти отриманий) 
бюджетний платіж.

І’ис. 1. Графіки закону розподілу Я Д г ,)  (ліва вісь, крапками) і показника г ,/? ,(г ,) над
ходжень до державного бюджету (без трансфертів)



Закон розподілу R/Zj) (ліва вісь, крапками) і показник RjCZj)^

Податкові надходження державного бюджету ̂  (мпигрн./міс.)

Рис. 2. Графіки закону розподілу Я2(г2) (ліва вісь, крапками) і показника 
г2Я2(22) податкових надходжень до державного бюджету

Закон розподілу RjCz,) (ліва вісь, крапками) і показник R ^ Z j

Надходження податку на прибуток до державного бюджету (млн.грн./м,с.)

Р и с .  3 .  Г р а ф і к и  з а к о н у  розподілу Я ^ } )  (л .вавісь, крапками) і показника 2 , Л , ( 2 3) надходжень податку 

на прибуток до державного бюджету.

Для кількісного опису економічної структури бюджетної системи за

стосуємо відносну частину платежів, яка припадає на групу учасниківеконо-

міки з околу максимуму або мінімуму значень показників 0 ,(2 ,) , (»= 1,55):
-1-1

З аЬ =  \ \ 0 , ( 2 № ^ 2 Р , ( 2 , ) с І 2 , \  ,
де а,Ь -  відповідно права і ліва межі відрізку значень 2 |, які відповіда

ють окремій економічній групі (однотипній зміні показника *,).

На рисунках 1-3 такі межі відрізків позначено символами А, В, С, Б , Е. 

Ці межі вказують умовні границі між соціальними групами. Значення всіх
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показників Sab, вирахуваних для всіх 0 ,(2 ,), ( і = 1,55), подано в таблиці 1. Ці 

ж значення показано на вказаних вище рисунках.

Розглянемо, які соціально-економічні групи описують показники

0 ,(г,), ( і  = 1,55). Спершу розглянемо показники бюджетних надходжень.

Більшість таких показників мають два локальні максимуми, а біля 

правої межі області визначення вони зростають. Так, показник Dt(z,) над

ходжень до державного бюджету має локальні максимуми на 

z, є [3950,6750], z, є [6750,12950] (млн. грн./міс.). Вони описують дві еко

номічні групи. На першу з цих груп, з меншою спроможністю вносити бюд

жетні платежі, припадає 28.6% надходжень в бюджет (S AB = 0.286, рис. 1). На 

другу групу, з вищою спроможністю вносити бюджетні платежі, припадає 

65.1% надходжень в бюджет (S BC =0.651). Учасники економіки з високою 

фінансовою спроможністю вносять 6.3% платежів в бюджет ( SCD = 0.063). Це 

означає, що надходження в державний бюджет формують три відносно ро
зрізнені учасники економіки. Найбільше поступлень вносять платники з се

редньою та високою фінансовою спроможністю (відрізок [В, С] на рис. 1), 

менше платежів вносять учасники економіки з малою фінансовою спро
можністю (відрізок [А, В]), ще менше -  учасники економіки з надзвичайно 

нисокою фінансовою спроможністю (відрізок [С, D]). Додамо, що учасники 
економіки з малою, середньою та великою фінансовою спроможністю вно
сять приблизно 80% бюджетних надходжень.

Зауважимо, що цей та інші висновки, викладені нижче, встановлені на 
основі непрямого методу через властивість ергодичності випадкових коли

вань бюджетних платежів протягом відносно нетривалого проміжку часу [5].
Деякі соціальні протиріччя, виявлені на основі застосованого підходу, 

відображено на рис. 2. На цьому графіку видно п ’ять груп поповнювачів 
бюджету. Відрізок [А, В] відповідає платежам від малих підприємств, [В, С] 
відповідає платежам середніх підприємств, відрізок [С, D] -  великих 
підприємств. Ці групи учасників економіки розділені локальними мінімума

ми. Це також підтверджує висновок, що в країні є небагато підприємств з 
«проміжною» спроможністю вносити платежі в бюджет.



Як видно з графіка 0 2(г2) (рис. 2), податкові надходження в державний 

бюджет носять приблизно по 30% члени трьох економічних груп, — з низь

кою (Блв =0.292), середньою ( 5Я(; = 0.333) й високою ( Бсо = 0 .312) фінансо

вою спроможністю. Члени групи з надзвичайно високою фінансовою спро

можністю вносять лише 6% цих надходжень (5 ог = 0.062). Це означає, що за 

джерелами надходжень бюджет опирається на три розрізнені економічні гру

пи, до яких не належить група учасників економіки з надзвичайно високою 

фінансовою спроможністю. Так, з рис. З видно, що 75.9% податку на прибу
ток вносять учасники економіки з малою, середньою фінансовою спро

можністю. Учасники економіки з великою та надзвичайно великою фінансо
вою спроможністю вносять відповідно 18.1% та 6.0% податку. Це вказує на 

можливе застосування регресивного оподаткування.
Бімодальний розподіл кількості платежів в бюджет в залежності від 

розміру надходжень мають такі види надходжень: загальні надходження в 
державний бюджет (рис. 1), податкові надходження (рис. 2), надходження з 

податку на прибуток (рис. 3), податків за міжнародну діяльність, акцизного 

збору , інші податкові надходження. Приблизно 60% цих надходжень вносять 
учасники економіки з найменшою фінансовою спроможністю, 30 / о  — з вели

кою і 10% -  з надзвичайно великою фінансовою спроможністю. Тобто, бімо

дальний розподіл обсягів надходжень в залежності від розміру повторюється 

як серед малих і середніх, так і середніх та великих підприємств. Бімодаль- 

ність розподілу за названою ознакою охоплює основні сфери діяльності на 
місцевих і загальнодержавних рівнях, на рівнях низької та високої дохідності 

комерційної діяльності, стосовно осіб юридичних та фізичних. Так, два мак
симуми мають показники розподілу надходжень в залежності від розмірів 

щодо плати за ліцензії, за торговий патент, доходів від власності й підприєм

ницької діяльності.
Більшість показників Ц(г,), / є [1,55], які описують бюджетні видатки,

також мають два максимуми. Два максимуми розподілу бюджетних видатків 

в залежності обсягу їхнього освоєння (витрат, споживання) за одиницю часу 
вказують, що бюджетні кошти отримують дві групи одержувачів. Вони 

відрізняються як обсягом їхнього фінансування державою так і певними
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і шпальними ознаками котрі зумовили таку диференціацію та є її наслідками. 
Члени однієї групи освоюють (витрачають, споживають) за одиниць часу 

відносно «малий» обсяг коштів. Члени другої групи навпаки -  освоюють за 

одиницю часу відносно «великий» обсяг коштів. Таку закономірність відоб
ражено на графіках показника видатків зведеного бюджету на сільсь

ке, лісове і рибне господарство, показника загальних видатків дер-

живного бюджету, показника Ою(гт) видатків державного бюджету на 

соціальний захист пенсіонерів, показника О50(гі0) видатків місцевих бюд

жетів, показника 0 52(г52) видатків місцевих бюджетів на економічну діяль

ність, житлово-комунальне господарство і охорону довкілля .

За значеннями параметрів надходжень та видатків щодо окремих груп 
учасників економіки встановлено такий висновок. Платники з низькою 

фінансовою спроможністю вносять у бюджет більше надходжень ніж плат
ники з високою фінансовою спроможністю за такими показниками держав
ного бюджету: податок на прибуток (75.9% і 18.1% відповідно), акцизний 

'бір (47.0% і 38.9%), інші податкові надходження (62.4% і 37.6%), та за по
казниками місцевого бюджету: загальні надходження місцевих бюджетів 
(62.6% і 32.7%), податкові надходження місцевих бюджетів ( 60.2% і 29.6%), 

надходження податку з доходів фізичних осіб (61.3% і 36.6%), акцизного 
ібору (75.9% і 21.5%).

Описана закономірність вказує на порушення принципу пропорційності 
під час формування бюджету та планування його видатків. Середній мінімум 

досліджуваних розподілів вказує, що соціальні й економічні обставини в 
нашій країні не дозволяють учасникам економіки поступово збільшувати 

свою фінансову спроможність (чи інтенсивність розходу коштів). Мінімуми 
розподілів відповідають своєрідним економічним й соціальним бар’єрам, які 

утруднюють перехід учасників економіки з групи із низькою фінансовою 
спроможністю у групу з високою фінансовою спроможністю.

Відтак, екстремуми розподілу Д (г2) показують економічну структуру 

суспільства з погляду двох оцінок. Лівий його екстремум -  відповідає групі 
учасників економіки з внутрішньо врівноваженими значеннями показників та 

низькою продуктивністю виробництва. Правий -  відповідає такій же групі



учасників економіки (з внутрішньо врівноваженими значеннями показників) 

та високою продуктивністю виробництва. Мінімум між ними -  відповідають 
групі учасників економіки з внутрішньо неврівноваженими значеннями по

казників та низькою продуктивністю виробництва. Ці узагальнення збігають

ся з висновком про виникнення в ринковій економіці п яти економічних 
станів [4]. На рис.2 внутрішньо врівноважені низькопродуктивні та високо

продуктивні стани з невисокою фінансовою спроможністю припадають на 

відрізки [А, В], [В, С] відповідно. Окіл точки В відповідає внутрішньо 
неврівноваженому низькопродуктивному стану за низької фінансової спро

можності. Так само відрізок [С, Б] відповідає внутрішньо врівноваженому 
низькопродуктивному стану за високої фінансової спроможності. Відрізок 

[О, Е] відповідає високопродуктивному стану за високої фінансової спро

можності. Цей стан не є внутрішньо врівноваженим, оскільки на середній ча

стині цього відрізка нема локального максимуму (такий максимум припадає 

на його праву границю). Окіл точки Б  відповідає внутрішньо неврівноваже
ному низькопродуктивному стану з високою фінансовою спроможністю. 

Окіл точки С відповідає стану, проміжному між низькою та високою фінан
совою спроможністю, котрий до того є внутрішньо неврівноваженим. З по

гляду наповнення бюджету -  основним резервом для цього є «вирівнювання» 

ям розподілу показника Д (г2). Лінії такого вирівнювання показника Д (г2) на 

рис. 2 зображено пунктиром. Площа криволінійних фігур, утворених цими 

лініями та графіком Д (г2), становить оцінку показника можливого збільшен

ня податкових надходжень. Додамо, що для такого вирівнювання показника 

необхідно вжити відповідних регуляторних заходів, їхній детальний опис ви

ходить за рамки поставленої задачі дослідження.
Зауважимо, що отримані висновки приводять до такої пропозиції. 

Збільшення бюджетних надходжень має бути сплановане не через збільшен
ня надходжень від учасників економіки з максимумів описаного розподілу, а 

через підвищення ям в мінімумах розподілу з відповідним попереднім впли

вом на умови діяльності учасників економіки.
Зауважимо, що аналогічні висновки випливають з аналізу показника 

Д»(2 49) видатків державного бюджету, показника Д Д 2«) видатків державно-
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іо бюджету на сільське, лісове й рибне господарство, показника Д 2(25, ) ви- 

дитків місцевого бюджету на економічну діяльність, житлово-комунальне 
іосподарство і охорону довкілля, показника £>5|(г51) соціальних видатків 

місцевих бюджетів. Вони описують своєрідний «соціально-економічний 
спектр» суспільства в якому враховано залежність внутрішньої рівноваги 

підприємств від їхньої фінансової спроможності, вираженої показниками 
бюджетних видатків й надходжень.

Графіки деяких досліджуваних показників розподілу бюджетних над
ходжень £>(г,.), ( / є [1,55]) мають в правій частині області визначення вид дов

гої пологої лінії. На цій частині показники є майже сталими £> «со/ш ,  тобто, 

утворюють так званий пологий хвіст, який описує такі закономірності. За 
великих платежів в бюджет платники вносять (за одиницю часу) кошти в од
них і тих же розмірах, не залежно від їхньої фінансової спроможності (вира

женої тут аргументом 2, відповідного показника розподілу). Це означає, що 

іа великої фінансової спроможності (за деякими видами надходжень) нема 

пропорційного оподаткування, тобто -  на області великих значень фінансової 
спроможності є ефективна рівномірна шкала оподаткування.

Щодо бюджетних видатків, пологий хвіст розподілу описує таку зако
номірність. За великих бюджетних видатків отримують (протягом одиниці 

часу) кошти в приблизно рівних розмірах, не залежно від величини коштів, 

ику вони освоюють (витрачають). Таке рівномірне розділення бюджетних 
коштів між одержувачами з великою інтенсивністю освоєння є своєрідним 
втіленням «бюджетного раю» для фінансово забезпечених учасників еко

номіки. Пологий хвіст розподілу показників видатків ОДг,.), ( / є [1,55]) вказує, 

що в суспільстві є група одержувачів бюджетних коштів, які розподілені на 
основі не економічних, а інших факторів. Зауважимо, що деколи такі бюд

жетні витрати називають «чорною дірою». Так, наприклад, показник £>,9(г3,) 

видатків державного бюджету на економічну діяльність (рис. 4) є майже ста
лим за г39 > 2400 (млн. грн. / міс.). Це означає, що загальні видатки бюджету 

всім групам одержувачів бюджетних коштів на області > 2400 (млн. грн. / 

міс.) лінійно більшають. Це дає підстави припускати, що пологі хвости
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розподілів бюджетних видатків відображають певну «привілейовану» групу 

одержувачів.
Закон розподілу (ліва вісь, крапками) і показник х 1д5

400

Рис. 4. Графіки закону розподілу Я}9(г19) (ліва вісь, крапками) і показника 
г}9К39(г}9) видатків державного бюджету на економічну діяльність.

Довгий пологий хвіст мають також показники податку на прибуток ко

мунальних підприємств £*1 2 (2 1 2 ) (18.3% від їхніх загальних надходжень) і 

надходження податку з власників транспортних засобів 0 13(г13) (11.9% від 

їхніх загальних надходжень). Це означає, що диференціація поповнювачів 
бюджету за обсягів платежів, які вони мають внести, охоплює області висо

кої та низької фінансової спроможності.
Зауважимо, що описані висновки про структуру бюджетних надход

жень встановлено не безпосередньо за звітними даними, які недоступні, а за 

даними про динаміку надходжень та властивості ергодичності протягом не

тривалого проміжку часу. Це означає, що пологі хвости розподілу не є 
своєрідною «аберацією» методів аналізу даних, а відображають дійсні зако

номірності [6].
Пологі хвости мають розподіли більшості показників Д(г,), ( і є [1,55]) 

видатків бюджету. Зокрема, (за результатами застосованого методу) на поло

гий хвіст припадає 10.5% загальних видатків зведеного бюджету, 10.7% його 

видатків на освіту, 9.4% його видатків на охорону здоров’я, 7.6% загальних 

видатків державного бюджету, 9.2% видатків державного бюджету на за
гальнодержавні функції, 10.1% -  на громадський порядок, безпеку та судову 

владу, 1.2% -  на паливно-енергетичний комплекс, 13.5% -  на охорону дов

кілля, 12.8% -  на охорону здоров’я, 11.6% -  на духовний і фізичний розви-
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юк, 9.2% на освіту, 17.1% -  видатків цього бюджету на соціальний захист і 
соціальне забезпечення.

Пологий хвіст мають також показники видатків місцевих бюджетів. На 
нього припадають (за результатами застосованого методу) 10.7% видатків 

місцевих бюджетів, 7.4% видатків на соціальні потреби, 13.8% їхніх видатків 

на економічну діяльність, житлово-комунальне господарство та охорону дов
кілля, 5.4% інших видатків місцевих бюджетів.

На пологий хвіст припадає 4.7% трансфертів державного бюджету і 
4.9% трансфертів місцевого бюджету.

Пологі хвости мають одно-модальні і дво-модальні показники Ц(2,), (

/ е [1.55]) бюджетних надходжень та видатків. Порівнюючи ці дві групи по

казників бюджетних видатків легко зауважити, соціально-економічна дифе

ренціація (відображена бімодальним розподілом) гостріше проявляється у 
сфері державного фінансування господарської діяльності, особливо за висо
кої фінансової спроможності, і менш гостро -  у сферах, де за умов планової 

економіки було вироблено значний досвід державного фінансування госпо
дарських та соціальних потреб (освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, 
діяльність місцевої влади).

З викладеного зауваження випливає важлива рекомендація щодо мож
ливого суттєвого покращення структури бюджету. З погляду економічної 

політики це означатиме зміну пріоритетів з підтримки (державного 
довіювання) великих підприємств на підтримку масової ініціативи учасників 

економіки. Такий регуляторний вплив має привести до покращення показ
ників доходу бюджету.

Схематично описаний вище регуляторний вплив на бюджет показано 
на рис. 5. На цьому рисунку овалом І позначено частину коштів, перенаправ- 

лених від одержувачів з надзвичайно високою фінансовою спроможністю 
одержувачам на рівні середнього класу.

Стрілка II позначає відповідну зміну фінансових потоків з бюджету. 
Лінією III позначено підвищення лінії графіку розподілу видатків бюджетних 
коштів в області середнього класу, зумовлену державними замовленнями в 

секторі «середнього класу». Стрілкою IV позначено вплив державного замо- 

нлення в секторі «середнього класу» на підвищення комерційної дохідності



учасників економіки з дещо вищою фінансовою спроможністю. Стрілкою V 

позначено вплив державного замовлення в секторі «середнього класу» на 
зміну структури податкових надходжень. Лінією VI позначено збільшення 

податкових надходжень від учасників економіки з середньою фінансовою 
спроможністю, зумовлену раніше отриманим державними замовленням. 

Стрілкою VII позначено вплив підвищення показників податків (і доходів) в 

секторі середнього класу на підвищення таких показників в секторі великих 
підприємств, зумовлену їхніми комерційними відносинами. Лінією VIII по

значено збільшення обсягів податкових надходжень від великих підприємств 

внаслідок активізації сектору середніх підприємств.
Стрілка І позначає грошовий потік. Стрілка V вплив структури бюд

жетних видатків на структуру податкових надходжень в бюджет. Стрілками 

IV, VII позначено вплив активізації середнього класу на економічні показни
ки великих підприємств через комерційний відносини між ними. Лініями III, 

VI, VIII позначено, якими будуть фрагменти графіків розподілів після пере

направления бюджетних видатків. Така зміна бюджетних витрат веде до 
утворення одно-модальних розподілів показників бюджетних видатків на 

надходжень, що є необхідною умовою підвищення продуктивності ринкової 

економіки [6].

Податкові надходження державного бюджету ̂  (млнгрн/міс.)

Рис. 5. Ілюстрація регуляторного впливу на зміну структури бюджет
них надходжень

Закон розподілу (ліва вісь, крапками) і показник

Крім одно-модальних, бімодальних розподілів Щг,) ( і є [1,5 5 ]) та 

розподілів з пологим хвостом, деякі з цих розподілів мають інші специфічні 

особливості. Розподіли О (г() деяких з досліджуваних показників ( і  е [1,55]) 

спадають біля лівої границі області їхнього визначення. Це, зокрема, -  

розподіли надходжень податку на прибуток комунальних підприємств, по
датку з власників транспортних засобів, неподаткові надходження місцевих 

бюджетів, інші неподаткові надходження місцевих бюджетів. Це означає, що 
в галузях, які стосуються цих показників, ефективна податкова ставка в об

ласті найнижчих податкових зобов’язань відповідає прогресивному оподат
куванню.

Висновки. Виконаний аналіз показників розподілу надходжень і ви
датків державного і місцевого бюджетів показує, що в нашій державі попов-
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нювачі і одержувачі бюджетних коштів є соціально розділені на окремі еко

номічні групи. Соціальну основу платників бюджетних надходжень станов

лять п ’ять груп учасників економіки, які діють на рівні високої та низької 
продуктивності та мають низьку та високу фінансову спроможність. Така 

соціальна структура заховує значний потенціал збільшення податкових над

ходжень, що пов’язано з регуляторним вирівнюванням мінімумів розподілів 

відповідних показників надходжень.
За більшістю показників бюджетних видатків їхня структура призво

дить до посилення соціально-економічної розрізненості одержувачів бюд

жетних коштів.
У структурі бюджетних надходжень і видатків не виявлено диспропор

цій за тими окремими показниками, які стосуються діяльності місцевих бюд

жетів, діяльності учасників економіки з невисокою дохідністю (в галузі ви

робництва товарів повсякчасної потреби), а також за тими показниками, які 

стосуються практики соціального планування радянської економіки. 
Розподіли більшості показників бюджетних надходжень і видатків розкрива

ють гостру соціальну розрізненість між учасниками економіки. Вироблення 

рекомендацій щодо спростування такої ситуації створює умови для виник
нення нових груп учасників економіки, з відповідним збільшенням бюджет

них надходжень.
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УДК 338.512
Василю к В. В.

Бізнес-планування як Інструмент управління 

витратами харчового виробництва

У статті запропоновано методику розрахунків витрат харчового ви
робництва, що передбачає вплив різних чинників та дозволяє підприємству 
мінімізувати витрати. Розглянуто сутність бізнес-планування у  харчовій 

промисловості, окреслено завдання, які розв язує система бізнес-планування.
In the article proposes a method o f  calculation costs o f  fo o d  production, 

which includes the impact o f  various factors and allows the company to minimize 

costs. The essence o f  business planning in the fo o d  industry, outlines the 

challenges that solves the system o f  business planning.
Клю чові слова: витрати виробництва, управління витратами, каль

кулювання, собівартість продукції, методи обчислення собівартості проду

кції, статті витрат.

Вступ. З розвитком в Україні ринкових відносин, збільшенням можли

востей здійснення зовнішньоекономічної діяльності значно зросла зацікавле

ність в управлінні витратами як одного із чинників конкурентоспроможності 

продукції та ефективності виробництва. У ринкових умовах виробництво має 

товарний характер, тому витрати у натуральному вигляді отримують вартісну 

оцінку і перетворюються на витрати виробництва.
Витрати виробництва або сукупні витрати (ТС —  Total Cost) це вар

тість усіх видів ресурсів, що витрачаються для виготовлення певної кількості 

продукції.
Діяльність підприємства, його роль в економіці держави та ефектив

ність використання ресурсів залежить від значної кількості різноманітних 
організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників, що й зумовлює 

потребу відповідного планування. Досвід провідних зарубіжних і вітчизня
них підприємств харчової промисловості свідчить, що бізнес-планування є
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Нижливою умовою функціонування підприємств, що дає їм змогу економічно 
іростати, розвиватись та гідно конкурувати з підприємствами галузі [1].

Відображаючи рівень витрат на виробництво, ми комплексно характе
ризуємо рівень використання усіх ресурсів підприємства, а отже, і рівень те- 
чніки, технології та організації виробництва.

Витрати включають:
- дослідження ринку;

- виявлення потреби в продукції на ринку;

- підготовка та освоєння нової продукції на ринку;

-виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію,
амортизацію оборотних та необоротних активів, оплату праці персоналу;

- обслуговування виробничого процесу та управління ним;
- збут продукції;

- охорона природних ресурсів;

- набір, підготовка, перепідготовка кадрів;

- поточна раціоналізація виробництва.

Управляти витратами виробництва означає керувати економічними 
процесами, які знаходяться в причинному взаємозв’язку і впливають один на 

одного, тому прийняттю певного рішення (оперативного чи перспективного), 
передує аналіз змін, що відбулися та причин, які їх обумовили.

Сучасний підхід до підвищення ефективності управління витратами 
підприємства передбачає не тільки виявлення внутрішніх резервів, але й ада
птацію підприємства до зовнішнього середовища, а для цього необхідно ши

рше використовувати різні інструменти управління витратами виробництва
[3].

Проблеми застосування систем управління витратами у господар
ській діяльності підприємств досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

Ф. Бутинець, О. Бутнік-Сіверський, К. Вілсон, С. Голов, К. Друрі, Р. Ентоні, 

К. Ларіонов, С.Ніколаєва, Л. Нападовська, О. Орлов, С. Покропивний, С. Ря
сних, С. Стуков, Р. Хілтон, Л. Хлапенов, Л. Цимбалюк, А. Череп, М. Чумаче- 
нко та ін.

П остановка завдання. Метою статті є наукове узагальнення теорети- 
ко-методологічних положень та розрахунків щодо вдосконалення методики уп-
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равління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості із 

врахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та економіки.
Результати. Рівень задоволення інтересів підприємства, перш за все, 

залежить від результатів його господарської діяльності, які включають не 

тільки отримання прибутку, але й забезпечення стабільного розвитку вироб
ництва. Інструментом ефективного управління витратами є калькулювання 

собівартості продукції, точність якого значно підвищується при використанні 

економічно обгрунтованої бази розподілу непрямих витрат на окремі види 
продукції (витрат на утримання і експлуатацію устаткування, загальновироб- 

ничих, витрат на збут та адміністративних витрат).
Калькуляція на підприємствах складається за статтями:

1. Сировина і матеріали. До цієї статті належать такі витрати.

- на сировину;
- на основні й допоміжні матеріали;
- на куповані вироби та напівфабрикати.
Усі ці витрати можна обчислити на одиницю продукції, виходячи з ді

ючих норм і цін:
5 „ = Х М „  * Ц м - ї , М . ідх*Цр..и>х., ( 1Л)
де М  „ - норма витрат матеріалу на одиницю продукції;

Ц  „ -  ціна придбання сировини і матеріалів;
М  відх -  витрати сировини і матеріалів, що пішли у відходи;

Ц  р . .ід х  -  ціна реалізації відходів сировини і матеріалів.
2. Енергія технологічна. Стаття охоплює витрати на всі види енер

гії, необхідної для виробництва продукції: паливо, електроенергія, пара, газ. 

Витрати розраховують за формулою:

5<.Н= І 5 , , , Н * Ц » ,
де 5  и. єн -  норми витрат енергії;

Ц  т -  ціна-тариф на застосування енергії.
3. Основна й додаткова заробітна плата виробничих робітників. До 

статті належать витрати на оплату праці робітників, які безпосередньо виго

товляють продукцію. Розмір таких витрат обчислюється відповідно до норм 

витрат часу на виконання технологічних операцій і тарифними ставками або 

відрядними розцінками на операції та виготовлення одиниці продукції. До

220

еіатті також належать доплати і надбавки робітникам за кваліфікацію, за ро

боту у святкові і вихідні дні, за виконання державних обов’язків, оплата від
пусток.

4. Утримання та експлуатація машин і механізмів. Стаття є компле
ксною та охоплює витрати на:

амортизаційні відрахування на відтворення машин і устаткування 
(Ам.уСП.)\

- електроенергію, пальне, мастильні матеріали для машин та устаткування
(С ел);

- придбання технологічного інструменту, запасних частин та агрегатів 
для устаткування (С  ,„с);

- ремонт та технологічне обслуговування ( С р.по);

- заробітну плату обслуговуючому персоналу ( С  „ * . ) ,  і визначається 
іа формулою:

З  екс= А м.ус + С ел+ С і„с + С р.т.0 + С об.
(1.3)

5. Загальновиробничі витрати - комплексна стаття, до якої входять 
витрати на:

- управління, виробниче і господарське обслуговування у межах вироб
ництва;

- заробітну плату з відрахуваннями на соціальні потреби працівників 
управління, спеціалістів, службовців;

- амортизаційні відрахування;
- охорону праці;

- техніку безпеки, охорону, протипожежну охорону;

- підготовку кадрів, адміністративні та канцелярські витрати;
- відрядження;

- обов'язкові платежі (страхування майна, платежі за забруднення на
вколишнього середовища);

- придбання патентів, ліцензій тощо.

Розподіляються витрати пропорційно до основної заробітної плати 
виробничих робітників, крім амортизаційних відрахувань. Вони обчислю
ються окремо і додаються до визначеної суми:



Л' Ііакл — Ц * $  З.Н.ОСН + А б.с.  ̂ ^
де я  -  відсоток загальновиробничих витрат у заробітній платі основних

виробничих робітників;
5  З.Н.ОСІ, -  витрати на основну заробітну плату виробничих робітни

ків на одиницю продукції;
А б.с■ -  амортизаційні відрахування по будівлях і спорудах на їх повне

оновлення.
6. Підготовка й освоєння виробництва. До статті належать витрати:

- освоєння нових підприємств, виробництв, цехів;

- підготовка та освоєння нової продукції (послуги);

- підготовчі роботи.
Такі витрати списуються на продукцію рівними частками за встановле

ний період їх відшкодування.
Оцінюючи процес калькулювання собівартості продукції як інстру

мент ефективного управління витратами, відзначимо, що окремі витрати є 

прямими, їх можна обчислити безпосередньо на окремі вироби, а окремі з 

них -  є непрямими (аналіз та дослідження ринку, проведення ярмарок, презе

нтацій).
Серед основних методів обчислення собівартості продукції виділяємо

наступні:
- метод питомих витрат;

- баловий;
- кореляційний;

- агрегатний.
Метод питомих витрат є найпростішим, але найменш точним:

С _  С  * Р  (1-5)н —  ^  п Г  Ну

де С п -  питома собівартість аналогічної (базової) продукції (послуги);

Р  н -  параметр нової продукції.
Баловий метод грунтується на експертній оцінці впливу головних па

раметрів продукції на його собівартість. Кожний параметр продукції оціню

ється певною кількістю балів. Собівартість базової продукції ділиться на су

му балів усіх параметрів і в такий спосіб визначається собівартість одного

бала ( Сб):
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C H = C 6 *Y , 6„  ,
( 1.6)

де б н — кількість балів за параметром нової продукції (послуги).

Кореляційний метод дає змогу встановити залежність собівартості про
дукції від його параметрів у вигляді емпіричних формул, виведених на підс
таві аналізу фактичних даних для групи аналогічної продукції. Кореляційний 
метод прогнозування собівартості є найбільш точним та поширеним.

Агрегатний метод не є самостійним параметричним методом. Відпо
відно до нього собівартість продукції (послуг) визначається як сума собівар
тості конструктивних його частин або простіших складових [4].

Висновки. На основі дослідження теоретико-методологічної сутності 
категорії витрат виробництва встановлено, що витрати є одним із вирішаль
них чинників впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання, ви

сі упають базою для формування цінової політики підприємства, характери- 
іують рівень технології та організації виробництва, а також ефективність го

сподарювання, яка оцінюється через порівняння витрат та результатів діяль
ності. Встановлено, що операційний цикл, який складається з процесів прид
бання ресурсів та їх перетворення у готову продукцію з подальшою реаліза
цією, відображається у вигляді руху авансованих, неспожитих та спожитих 
витрат виробництва.

Управління витратами виробництва у напрямку формування оптималь
ної структури, зниження витрат при збереженні якості виробленої продукції на 

підприємствах харчової промисловості дозволить знизити ціни на неї та при ін

ших рівних умовах сприятиме збереженню та покращенню власних конкурен
тних позицій на ринку товарів.
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УДК 657.631

Кантаєва О.В. 

Організація аудиторської перевірки інформації про інноваційну 
діяльність

Статтю присвячено дослідженню теоретичних і організаційно- 
методичних аспектів організації аудиту інноваційної діяльності промисло
вих підприємств України. Уточнено сутність поняття «інноваційна діяль
ність», її види та етапи як об ’єкти обліково-аналітичної роботи. Визначено 
особливості організації бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підп
риємств і розроблено рекомендації щодо удосконалення методики аудиту 

обліку інноваційної діяльності у  розрізі: джерел фінансування, етапів реалі
зації інноваційного проекту, суб ’єктів господарювання, які впроваджують 
інноваційну діяльність. Виокремлено методичні та організаційні особливості 
управлінського обліку на етапах виробництва інноваційної продукції.

The article studies the theoretical and methodological aspects o f  organiza
tional audit organization innovation o f  industrial enterprises in Ukraine. The es
sence o f  the concept o f  " innovation ", its types and stages as objects o f  accounting 

and analytical work. The features o f  accounting innovation o f  enterprises and de
veloped recommendations fo r  improving the methods o f  auditing accounting in 

terms o f  innovation : sources o f  financing stages o f  the innovation project entities 
that implement innovation. Singled out methodological and organizational features 

o f management accounting in the stages ofproduct innovation .
Клю чові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний проект, 

інноваційний продукт, інноваційна продукція, методика облічу, економічний 
аналіз.

Вступ. Організація проведення аудиту нововведеннями набуває 
особливої важливості в умовах зростаючої динамічності ринкової економіки. 
Сучасні тенденції економічного підйому і розвитку економіки незалежної 

України висувають нові підходи до управління підприємствами і 

організаціями, нові методики функціонування обліково-аналітичної 
інформації про інноваційну діяльність.
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Сутність інноваційних проектів розглянуто в роботах вітчизняних і 

зарубіжних вчених І.Т. Балабанової, В. Барди, У.Бауми, I.A. Бланка, 
Ю.В. Богоявленської, H.A. Бортніка, К.И. Воронової, В.Н. Глазунової,
Б. Дірени, Л. Ламсон-Скрибнері, В.В. Коссової, І.В.ЛІпсіци, І.І. Мазура, 

Г. Пуритак, А.Е. Туктарової, В Д . Шапіро, К. Шахназарова, С.І. Шуміліна та ін. 
Але актуальність подальших досліджень зростає тому, що з одного боку, 

інноваційни процеси набувають усе більшого значення в діяльності 

підприємств, і це підвищує вимоги до облікової інформації, з іншого боку, 
потреба розв’язати невирішені питання, створили наукові передумови

вдосконалення практики.
Постановка завдання. Видається необхідним поглибити і узагальнити 

питання, що стосуються методів визначення планової собівартості продукції 

в перспективному плануванні, розрахункау їх впливу на рівень витрат; 

проводити факторний розрахунок собівартості продукції для розробки 
кошторису витрат на виробництво,оцінити ефективність заходів щодо 

організації і удосконалення виробництва, впливу структурних змін і 

незалежних від підприємства зовнішніх факторів.
Результати. Інновації на підприємстві можна розглядати як окремі 

проекти. Закон України “Про інноваційну діяльність” розуміє інноваційний 

проект як комплект документів, який визначає процедуру і комплекс всіх не
обхідних заходів (зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації іннова

ційного продукту і (або) інноваційної продукції [І].
Пріоритетний інноваційний проект -  це інноваційний проект, який 

відноситься до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 
затверджених Верховною Радою України. Фінансовим результатом 

інноваційного проекту мають бути прибуток.
Метою проекту є очікуваний і отриманий результат, досягнутий у 

визначені терміни за заданих умов реалізації проекту. Визначення мети 
проекту передбачає в аудиторській перевірці постановку і вирішення

наступних завдань:
— аудит визначення результатів діяльності на встановлений термін;

— аудит кількісної оцінки результатів діяльності,
— упевненість в тому, що очікувані результати будуть досягнуті,

визначення умов, при яких очікувані результати мають бути 
досягнуті.

Мета проекту має свою структуру, яку можна розглядати як 
ієрархію цілей проекту.

Обмеженість в часі означає, що будь-який проект має дату початку і 
дату завершення проекту. Обмеженість ресурсів означає, що будь-який 

проект має свій обсяг матеріальних, людських і фінансових ресурсів, які 

використовуються зі встановленим і лімітованим бюджетом. 

Неповторюваність означає, що підходи, які необхідно здійснити для 
реалізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплексності і 

структурованості, який дозволяє відрізняти один проект від іншого, а також 
відрізняти проекти від програм і планів.

На практиці існує поняття “оточення проекту” -  це показники впливу 
иа його підготовку і реалізацію. Згідно з розумінням суб’єкта 

господарювання та його бізнес-середовища виділяють зовнішні і внутрішні 
показники[2].

Зовнішні показники -  показники, пов’язані із зовнішнім оточенням 
проекту. До них відносяться: політичні; економічні;
суспільні; правові; науково-технічні; культурні; природні.

До політичних показників відносяться: політична стабільність,
підтримка проекту державними структурами, міжнаціональні взаємини, 
рівень злочинності, міждержавні відносини.

До економічних показників відносяться структура внутрішнього 
валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, умови 

регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної валюти, 
розгалуженість банківської системи, стан ринків, ступінь свободи 
11 ідприємництва.

До суспільних показників відносяться: умови і рівень життя, рівень 
освіти, свобода пересування, соціальні гарантії і пільги, розвиток системи 
охорони здоров’я, свобода слова, місцеве самоврядування.

До правових показників відносяться: стабільність законодавства, права 
людини, права власності, права підприємництва тощо.
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До науково-технічних показників відносяться: рівень розвитку

фундаментальних і прикладних наук, рівень інформаційних і промислових 

технологій, рівень розвитку енергетики, транспорту, зв’язку, комунікацій.
До культурних показників відносяться: рівень освіти, історико-

культурні традиції, релігія.
До природних показників відносяться: кліматичні умови, наявність 

природних ресурсів, вимоги до захисту природного середовища.
Внутрішні показники -  це показники, пов’язані із організацією

проекту.
Організація проекту представляє собою розподіл прав, відповідальності 

і зобов’язань між учасниками проекту.
До внутрішніх показників відносяться:
-  взаємовідносини між учасниками проекту;

-  професіоналізм команди проекту;

-  стиль управління проектом;

-  засоби комунікацій.
Взаємовідносини між учасниками проекту мають бути такими, щоб їх 

інтереси були загальними. Професіоналізм команди проекту повинен 

забезпечити досягнення мети проекту.
Стиль управління проектом означає психологічний клімат і атмосферу 

в команді проекту, впливає на творчу активність і працездатність. Він 

повинен відповідати нормам і правилам сучасного менеджменту.
Засоби комунікацій означають повноту, достовірність і оперативність 

обміну інформацією між учасниками для забезпечення успіху проекту.
Реалізація проектів -  “проектинг” є для України одним з молодих і 

перспективних напрямів економічного розвитку.
Поняття “проект” об’єднує різні види діяльності, які характеризуються

переліком певних ознак:
-  спрямованість на досягнення конкретних цілей, запланованих

результатів;
-  скоординоване виконання взаємопов’язаних дій;

-  обмеженість в часі з певним початком і кінцем.

Проект функціонує в певному оточенні, що включає внутрішні і 

ювнішні компоненти, які враховують економічні, політичні, соціальні, 
технологічні, нормативні, культурні та інші фактори.

Проект завжди спрямований на результат та на досягнення поставлених
цілей.

Оцінювання і вибір перспективних ідей передбачає оцінку ідей 
створення нового товару з точки зору їх сприйняття споживачем. 
Здійснюється на основі детального вивчення ринкових потреб:

-  з ясовують, хто готовий платити гроші за задоволення нових потреб, 
основні фактори сегментації майбутнього ринку;

-  вивчають перспективи потреб і альтернативи їх задоволення; 

-аналізую ть наявність або відсутність в ідеї соціально-негативних
факторів, які можуть ускладнити збут;

-  вивчають готовність ринку до ідеї нового товару, а також можливості 
проникнення майбутнього виробу в нові сфери використання;

-  вивчають відповідність ідеї товару загальним галузевим тенденціям 
(ефективність буде тим вище, чим більше цей вибір спирається на об’єктивні 
закони технічного розвитку).

Оцінювання перспективності ідей нових товарів повинна здійснювати 
ірупа експертів, до складу якої входять аудитори, маркетологи, економісти і 

керівники головних підрозділів фірми. Для відбору нових ідей 
використовують традиційний набір критеріїв:

-  перевагу віддають ідеям, які мають альтернативні варіанти;

-особливо цінними є ідеї з перспективою багатофункціонального
використання;

-  перевагу віддають ідеям, які впливають на кінцеві результати 
господарської діяльності;

-  першочергове значення мають ідеї, щодо яких існує достатня 
кількість інформації для вибору раціонального (оптимального) варіанту 
рішення;

-перевагу мають ідеї, трудомісткість, терміни виконання і вартість 
матеріальних носіїв яких не перевищує встановлених меж.
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За наслідками оцінювання всі ідеї створення нових товарів поділяють 

на безперспективні, віддаленої перспективи, перспективні. Останню групу 

включають в перелік перспективних ідей, за якими розробляють товарні 

концепції.
Вдала концепція нового товару значно збільшує шанси його 

комерційного успіху. Вона дає можливість сформувати систему орієнтирів 

персоналу фірми щодо того, яким хочуть бачити товар споживачі і як цього 

досягти. Розробка концепції нового товару базується на комплексному

оцінюванні наступних чинників:
-  сфери можливого використання товару, його потенційних

споживачів і їх кількості;
-  відповідності якісних параметрів товарів вимогам певного

ринкового сегменту;
-  основних переваг нового товару над можливими

товарами-конкурентами;
-  можливостей поєднання нового товару за технологією і методами

реалізації з товарами, вже освоєними виробництвом;
-  передбачати зміни розвитку в системі збуту нового товару;

-  ймовірних термінів виведення нового товару на ринок,
-  можливих негативних наслідків виробництва, збуту і використання

товару (екологічних, соціальних тощо);
-  змін у виробництві і збуті, які пов’язані з переходом до випуску

нового товару, і величини відповідних витрат,
-  можливих ризиків, зокрема ймовірності конкуренції нового товару з

тими, які давно виробляються на підприємстві;
-  прогнозних цін, доходів і прибутків.
Таким чином, концепція нового товару об’єднує елементи 

універсального алгоритму оцінки ринку нового продукту і показники його 
конкурентоспроможності. Таке оцінювання ідеї товару допомагає зрозуміти, 

як він буде прийнятий на ринку і чи є достатній потенціал техніко- 

технологічної бази у підприємства для його промислового освоєння. Товари, 

концепції яких визнані найбільш перспективними з комерційної точки зору, 

починають фінансуватися і вироблятися.

В процесі дослідження проектування виробу необхідно забезпечити 
оптимальне співвідношення між значенням для споживача окремих його 

функцій і витратами на їх здійснення. З цією метою проводиться 
функціонально-вартісний аналіз (далі -  ФВА).

Метод ФВА -  це метод комплексного техніко-економічного 
дослідження об’єкту з метою розвитку його корисних функцій при 
оптимальному співвідношенні значимості для споживача і витратами на 
ідійснення.

Не всі властивості товару є однаково корисними для споживача. Тому 
дослідний зразок нової продукції аналізують на предмет ранжирування його 
функцій для споживача: виділяють основні, додаткові і непотрібні функції. 
Іасоби витрачають, насамперед, на основні функції і, певною мірою, на 

другорядні. Витрати на реалізацію зайвих функцій слід виключати.

Виключення зайвих витрат сприяє зниженню витрат на виробництво
продукції при одночасному збереженні або навіть поліпшенні якості 
продукції.

Об єктами ФВА можуть бути як споживчі властивості продукту в 
цілому, так і окремих його частин.

Математично метод ФВА можна представити таким чином:
П С
—  -> шах,

( 1.1. 1)
де- ^  — споживча вартість аналізованого об’єкту(сукупність його 

споживчих якостей);

З — витрати на досягнення необхідних споживчих якостей.

На аналітичному етапі ФВА вивчають витрати на забезпечення функцій 

виробництва з метою виявлення можливостей їх мінімізації. Оцінку 
проводять за наступними напрямами:

-  як впливає конкретна деталь на вартість виробництва в цілому;
-  чи співставні витрати на деталь з її корисністю;
-  чи необхідні певній деталі всі її характеристики;

-  чи існує можливість виготовити дану деталь дешевшим способом;

231



-  чи існує можливість придбати аналогічну деталь за нижчою ціною

тощо.
Досліджуються різні варіанти вирішення поставлених питань і 

обирається оптимальний з них за співвідношенням корисності і вартості.
Проектування продукції передбачає створення відповідних 

конструкторських документів для виготовлення і випробування дослідного 

зразка (партії) виробів. Тільки після випробування зразка готують робочу 

конструкторську документацію для серійного (масового) виробництва. 
Випробування здійснюють спочатку на стендах виробника, потім -  в 

реальних умовах. Як правило, з процесом випробування ототожнюють 

експериментальне значення (оцінювання, контроль) кількісних і якісних 
характеристик властивостей об’єкту внаслідок впливу на нього різних 

експлуатаційних факторів. Основними складовими процесу випробувань є:

-  об’єкт дослідження (дослідний зразок);

-  умови випробувань;

-реж и м  функціонування об’єкту;

-  засоби для випробувань;
-  програма і методика випробувань;
-  накопичення, обробка, оцінювання точності даних випробувань;
-  достовірність повторення і відтворення результатів випробувань.

Висновки. Таким чином, якщо розглядати інновації як окремі проекти,

то для їх управління може бути використана методологія “управління 

проектами” (project management).
В сучасній теорії управління можна виділити наступні організаційні 

форми функціонування обліково-аналітичної інформації про інноваційні 

проекти:
-  проектне управління;
-  проекти з функціональною координацією;

-  матричні структури;
-  проект-контролінг.
Кожна модель управління процесами розробки і впровадження 

інноваційних проектів має бути адаптована під конкретну специфіку
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діяльності і супроводжуватися ефективною системою внутрішнього 
контролю.

Початковими даними для розробки прогнозу собівартості 
інноваційної продукції є:

— прогнозовані обсяги виробництва продукції в натуральному і 
ниртісному вираженні;

— норми витрачання матеріальних ресурсів на виробництво продукції;

— договори на постачання матеріальних ресурсів і збут продукції, що 
випускається, обслуговування виробництва і встановлення інших 
господарських зв’язків, що містять умови їх виконання і оплати;

-н о р м и  витрат праці, розрахунки чисельності і професійний склад 
працюючих, умови оплати праці, визначені колективними 
договорами і контрактами;

-економічні нормативи: ставки податків і зборів, плата за природні 
ресурси, норми амортизаційних відрахувань на повне оновлення основних 
фондів, нормативи відрахувань на соціальне і медичне страхування, 
обов’язкові страхові платежі тощо;

— плани технічного переозброєння, науково-технічного розвитку, 
удосконалення організації виробництва, праці і управління, розрахунки 
одержаного економічного ефекту;

— заходи, що розробляються за наслідками техніко-економічного 
иналізу виробництва, направлені на усунення зайвих витрат і втрат.

Залежно від цілей прогнозування, етапів і стадій розробки планів, 
повноти початкової інформації, планова собівартість продукції може 

визначатися шляхом здійснення укрупнених розрахунків зміни базового 

рівня витрат або детальних кошторисно-нормативних розрахунків величини 
витрат.

Укрупнені розрахунки проводяться при розробці перспективних бізнес- 
планів, на стадії складання проекту річного плану.

Одним з методів визначення планової собівартості продукції в 
перспективному плануванні є розрахунок впливу на рівень витрат 

найважливіших техніко-економічних чинників, в основі якого лежить 

кількісний і якісний аналіз залежності між виробничими витратами і різними
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змінами в структурі продукції, рівні техніки, технології, організації

виробництва праці.
У поточному прогнозуванні факторний розрахунок собівартості 

продукції поєднується з кошторисно-нормативним методом розрахунку 

собівартості окремих виробів і всієї виготовленої продукції, розробки 
кошторису витрат на виробництво та інших кошторисів, що забезпечують ці 

розрахунки.
Таким чином, в результаті дослідження розрахунків прогнозу 

собівартості продукції встановлюється абсолютна величина, відносний 

рівень і динаміка витрат на виробництво всієї продукції і на одиницю

кожного виду виробу.
При складанні розрахунку за техніко-економічними показниками 

особливу увагу слід звернути на взаємний зв’язок і відповідність окремих 
розрахунків з тим, щоб не допустити повторного обліку впливу одних і тих 
же технічних, технологічних або організаційних змін у виробництві на

собівартість товарної продукції.
Пофакторний розрахунок собівартості продукції дозволяє оцінити 

ефективність заходів щодо організації і удосконалення виробництва, вплив 

структурних змін і незалежних від підприємства зовнішніх факторів.
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Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності до-
могосподарств України

Мета роботи -  дослідження структури системи економічної діяль
ності домогосподарств в Україні та динаміки взасмозв ’язків між  основними 
показниками її  функціонування.

Для дослідження динаміки основних показників системи економічної 
діяльності домогосподарств використано інструментарій економетричного 

векторно-авторегресійного моделювання (VAR-моделі). На підставі наявних 
і татистичних даних та розробленої VAR-моделі досліджено індивідуальний 

та сукупний вплив лагових значень показників на їхні біжучі значення, реак
цію системи на імпульси основних показників, проаналізовано динаміку зміни 
пояснення дисперсії одних показників іншими, проведено два види прогнозів, 
нкі відображають загальну тенденцію розвитку економічної діяльності до
могосподарств в Україні.

Висока точність прогнозів, отриманих за допомогою запропонованої 
манометричної моделі, свідчить про можливість її практичного застосу
вання для оцінювання стану основних показників економічної діяльності до
могосподарств України.

В роботі вперше застосовано інструментарій VAR-моделювання для 
дослідження економічної діяльності домогосподарств в Україні, що розши

рює можливості використання математико-статистичних методів та мо
делей в цій галузі економіки.

Purpose - to study the structure o f  the economic activities o f  households in 
Ukraine and dynamic relationships between key parameters o f  its operation.

To study the dynamics o f  the main indicators o f  economic activity o f  
households used the tools o f  econometric modeling o f  vector-autoregressive (VAR- 
model). Based on available statistics and developed VAR-model the individual and  
cumulative effect o f  lagged values o f  their Running a value system response to 

pulses o f  key indicators, analyzes the dynamics o f  change in variance explanation
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o f  some other indicators, conducted two types o f  forecasts, reflecting the general 

trend o f  economic o f  households in Ukraine.
The high accuracy o f  forecasts obtained using the proposed econometric 

model indicates the possibility o f  its practical use fo r  the evaluation o f  the basic 

indicators o f  economic activity o f  households Ukraine.
In this paper, first used VAR-modeling tool fo r  the study o f  economic 

activities o f  households in Ukraine, which extends the use o f  mathematical and 

statistical methods and models in the fie ld  o f  economics.
К лю чові слова: домогосподарство, споживчі видатки домогоспо- 

дарств, внутрішні валові заощадження, кредити приватному сектору, еко- 

нометричне моделювання.

Вступ. В Україні налічується близько 17,5 млн. домогосподарств, з 

яких більше 12 млн. (понад дві третини) проживає у містах, 5,5 млн. —  у 
сільській місцевості. Цікавим є той факт, що, незважаючи на тривалий про

цес скорочення чисельності населення в Україні, кількість домашніх госпо
дарств збільшується. Ймовірно, це відображає тенденцію до відокремлення 

молодих сімей, зростання кількості розлучень і, як наслідок, зменшення кіль

кості осіб в одному домогосподарстві [3].
Український економіст В. М. Федосов виділив чотири основні функції

домогосподарства [3]:
1) постачальницьку, яка полягає у постачанні на відповідні ринки

праці, капіталу та інших ресурсів;
2) виробничу, суть якої полягає у виробництві готової продукції та 

наданні послуг, забезпеченні ними ринку (сільськогосподарська продукція, 

ремонтні, ремісничі та інші послуги, сімейний бізнес);
3) споживчу, що зумовлена самою природою домогосподарства, яке є 

основним споживачем товарів і послуг на ринку;
4) заощаджувальну (інвестиційну), яка має місце за умови неповного 

використання поточних доходів на споживання.
Інший український дослідник В. В. Леонов запропонував дещо відмін

ну класифікацію функцій домогосподарств, назвавши їх при цьому різнови

дами поведінки [2]:
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-  дохідну поведінку -  діяльність, спрямовану на формування та оп- 
іимізацію усіх можливих джерел доходів домогосподарств;

фіскальну поведінку -  діяльність, пов’язану зі сплатою та 
мінімізацією (за наявності відповідних пільг та преференцій) податкових 
платежів;

— споживчу поведінку — діяльність, спрямовану на здійснення витрат 
споживчого характеру (придбання споживчих товарів і послуг);

— заощаджувальну поведінку — діяльність, спрямовану на виведення 
певної частини доходів з особистого користування з метою задоволення май
бутніх потреб;

— інвестиційну поведінку — діяльність, пов’язану із вкладенням частини 
неспожитих доходів у фінансові (рідше — не фінансові) активи з метою отри
мання майбутніх вигод;

-  кредитну поведінку -  діяльність, спрямовану на залучення тимчасово 
цільних коштів інших суб’єктів: інституцій фінансового ринку, підприємств, 

інших домогосподарств на умовах поверненості, строковості та, як правило, 
платності і забезпеченості;

-  доброчинну поведінку -  діяльність, пов’язану із безоплатним надан
ням коштів окремим особам чи організаціям з метою підтримання їхньої 
діяльності.

Враховуючи вищевказані підходи, запропонуємо власну класифікацію 
економічної діяльності домогосподарств, відносно якої і будемо відштов
хуватись у подальшому дослідженні.

Перш за все слід відмітити споживчу діяльність домогосподарств, яка 
на нашу думку є основною, оскільки забезпечує життєдіяльність усіх членів 

домогосподарств та подальше функціонування домогосподарств. На макрое- 
кономічному рівні споживання вважається одним з основних стимулів еко
номічного росту країни, і домогосподарства у цьому споживанні відіграють 
одну з основних ролей. Оцінити величину агрегованого споживання всіх до
могосподарств країни можна за допомогою макроекономічного показника 
споживчих видатків домогосподарств.

Споживчі видатки домогосподарств включають ринкову вартість всіх 
товарів і послуг, у тому числі товарів тривалого користування (таких, як ав



томобілів, пральних машин, домашніх комп’ютерів, тощо), які купуються 

домогосподарствами. Під час підрахунку цього показника не беруть до уваги 

витрати на купівлю житла, але враховують орендну плату за орендоване 
житло. У споживчі видатки включають збори та платежі в державну казну 
для отримання дозволів та ліцензій і витрати некомерційних організацій, що

обслуговують домогосподарства [10].
Наступним важливим елементом економічної діяльності домогоспо- 

дарств є заощадження. З точки зору домогосподарств заощадження створю

ють основу для забезпечення незмінного споживання у періоди зменшення 
доходів домогосподарств, наприклад внаслідок втрати роботи, працездат

ності чи виходу на пенсію, тобто є важливим елементом безпеки домогоспо
дарств. Якщо заощадження домогосподарств здійснюються з використанням 

послуг фінансових установ, то ці кошти можуть стати джерелом інвестицій у 
країні. В якості агрегованого показника заощаджень домогосподарств країни 
пропонуємо використати показник внутрішніх валових заощаджень, який 

включає і заощадження домогосподарського сектору економіки.
У сучасному економічному житті майже всі домогосподарства у тій чи 

іншій мірі співпрацюють з банківськими установами, тому вважаємо необ
хідним виокремити економічну діяльність домогосподарств, пов язану із за

лученням кредитних коштів. Кредитування є важливим інструментом збіль

шення споживання домогосподарства за рахунок його майбутніх доходів. За 
допомогою макроекономічного показника внутрішніх кредитів приватному 

сектору можна в загальному отримати розуміння динаміки залучення кре

дитних коштів домогосподарствами.
Внутрішні кредити приватному сектору включають фінансові ресурси, 

які надаються приватному сектору через кредити, торгові кредити та іншу

дебіторську заборгованість [10].
Під час дослідження економічної діяльності домогосподарств на мак- 

роекономічному рівні також важливо врахувати і показник валового націо

нального доходу.
У роботі [1] авторами було досліджено вагомість впливу індексу спо

живчих цін на формування споживчих видатків домогосподарств в Україні.

і ому цей показник також використовуємо під час аналізу економічної діяль
ності домогосподарств.

Головна мета представленої роботи -  дослідження динаміки 
взаємозв язків між основними показниками системи економічної діяльності 
домогосподарств в Україні.

Методологія

Для дослідження динаміки основних показників системи економічної 

діяльності домогосподарств використано інструментарій економетричного 
вскторно-авторегресійного моделювання (УАЯ-моделі).

УАЯ-модсль є системною кореляційно-регресійною моделлю, яка може 
розглядатись як гібридна модель, що поєднує можливості симультативного 
і а авторегресійного моделювання. В економетричному дослідженні УАЯ- 

моделі розглядають як альтернативу великомасштабним симультативним мо
делям.

В узагальненому виді найпростішу біваріативну УАЯ-модель к-го по
рядку можна представити так:

Уи = Д „  +  + • • .  +  Р » у и_к + а иу и _, + . . .  +  а пу 2і_к + є и,

Уг, =  Рія +  Рг\Уи -\ +  ■•• +  РиУі,,-к + а 2 іУ,.,-, + ■■■ + а ікУ\.,-к +  £ь ,

де Л > г = 1>2 -  ендогенні змінні моделі; а,т, р  і = \,2\ г = ЇД  -

невідомі параметри при лагових значеннях ендогенних змінних; р  і = 1̂ 2 -

вільні члени рівнянь; / -  періоди часу; т = \,к  -величина лага; єи, і = 1,2 -  
випадкові величини.

До особливостей моделювання за допомогою УАЛ-підходу мож
на віднести:

1. Змінні рівнянь УАЯ-моделі залежать не лише від власних лаго
вих значень, а й від лагових значень інших змінних, що включені у модель.

2. Оскільки УАЯ-модель містить у правій частині лише лагові, тоб-
ю відомі значення змінних, оцінювання параметрів моделі можна здійснюва
ти методом найменших квадратів.

3. Зазвичай за допомогою УАЯ-моделей здійснюють адекватніший 
прогноз у порівнянні із симультативними моделями. Перші дискусії щодо 
цього питання розпочались у кінці 70-их на початку 80-их років XX століття
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американськими науковцями К. А. Сімсом [8] та Р. Б. Літерманом [5]. Аме

риканський вчений С. К. Макніс у своєму дослідженні [6] емпірично показав, 
що прогнози таких макроекономічних показників американської економіки, 

як рівень безробіття, реальний внутрішній валовий продукт, тощо, отримані 

на підставі УАЯ-моделей, значно точніші, ніж деякі інші економетричні під

ходи, що були популярні до цього.
Для побудови УАЯ-модслі, яка застосована для дослідження динаміки 

основних показників економічної діяльності домогосподарств України, вико

ристано статистичні дані з бази даних Світового Банку [9] з 1992 по 2012 ро
ки, оцінювання параметрів моделі та її тестування проведено за допомогою 

програмної системи Еуіе\ув 7.1 [7].

Результати
Введемо умовні позначення змінних, які використані під час по

будови УАЯ-моделі (табл. 1).

Таблиця 1

Змінні моделі в програмній системі Еуіє«^ 7.1

№ Змінна Позначення змінної в 
програмній системі 

Eviews 7.1.

1 Споживчі видатки домогосподарств, дол. США н е

2 Індекс споживчих цін в Україні (2005 = 100), % СРІ

3 Внутрішні кредити приватному сектору, дол. США CREDIT

4 Валовий національний дохід, дол. США GNI

5 Внутрішні валові заощадження, дол. США GDS

Перед оцінюванням параметрів моделі проведено тестування даних для 

визначення порядку моделі, тобто довжини лагу змінних. Результати тесту

вання наведено у таблиці 2.
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Таблиця 2

Результати тестування даних для визначення довжини лагу змінних
Лаг Правдоподібність

логарифма
Критерії тестування для визначення довжини лагу 

змінних моделі
Похибки

остаточного
прогнозу

Акаіка Шварца Ханнана-
Квіна

0 -1542,824
3,95е+64 162,9288 163,1774 162,97091 -1429,817
4,19е+60 153,6650 155,1562 153,9174

2 -1384,778
1,03е+60* 151,5556* 154,2895* 152,0183*

Згідно з результатами, представленими у таблиці 2, всі критерії 
вказують на те, що довжина оптимального лагу змінних моделі дорівнює два, 
отже будуємо УАГІ-модель другого порядку.

УАІІ-модель, яка описує взаємозв’язки між основними показниками 
економічної діяльності домогосподарств України, має вид:

уи = -582339691,489  + 1,3268уш -0 ,3 7 2 7 д ,_ 2 +127139593,098_у21., +

+ 6 2 4 2 6 8 4 5 ,9 9 ^  -254999047,6 3 7 д м +428400799,054у,,_2 -0 ,5 6 1 7 Л и  + 
+ 1,6554Л ,_2 -0 ,0156Л ь| -  0,4185д,_2,

у2і = 30,8747 + 5 ,9215Е - 10д,., + 7,0012Е - 1 0 д ,.2 + 0 ,9 4 2 д м -  0,5364Л ,.2 +

+1,2684^ ,., + 0.3085д , .2 + 4,0329Е - Ю д,., -  7,1518Е - 10д ,.2 -  
- 5,4877Е- Ю д ,, - 3,4206Е- 10д,.2,

у» =9,5239 + 5,9 2 9 5 Е -1 0 д ,,  -1 ,1 0 4 7 Е -1 0 Л і.2 -  0,0619Л м  - 0 ,0 6 5 8 д , .2 + 

+ 1,2778д , ,  -  0 ,0 7 4 4 д і2 + 8,8318Е -1 О д ,, -1 ,1625Е - 9 2 -  3,0516Е -11д , 
+ 3 ,2 8 5 5 Е -1 0 д ,2,

у4, =17336578607,8 + 0,7978д , ,  -0 ,7 1 0 9 ^ -1 8 9 1 3 5 6 6 1 ,2 2 4 ^ ,. ,  -  

-18162156,6316д ,.2 +558715008,6 5 4 д ,  +187706897,754д ,.2 + 0 ,9 2 2 1 д , -  
-0 ,40006д , 2 - 0 ,3 3 3 3 д ,  + 0,0944д,.2,
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у,' = 36117451038,8 + 3 ,9 1 0 2 ^ ,-1 ,4 1 76у,,_2 -19030147,008 \ у гы -  

-  5 0 3 1 1 8 6 9 5 ,2 6 9 ^  +1388393013,48^,., + 639626408,494Л ,.2 + 1 ,7 6 4 5 ^  -  

-0 ,2 6 5 9 Л ,.2 -1 ,2271^.,, -0 ,2141у5,.2,

де у  -величина споживчих видатків домогосподарств, у г,_г -вел и 

чина індексу споживчих цін, у ,„  -  величина внутрішніх кредитів приватно

му сектору, у і:_, -величина внутрішніх валових заощаджень, у 5,_г -  величина

валового національного доходу, т =0, 1, 2 -  величина лагу.
На підставі наявних статистичних даних проведено тестування 

причинності за Грейнджером, яке оцінює вплив лагових значень змінних мо

делі на їхні біжучі значення.
Проаналізуємо індивідуальний та сукупний вплив лагових зна

чень змінних на біжучі значення цих змінних. Результати тестування при
чинності за Грейнджером на показник споживчих видатків домогосподарств 

наведено у таблиці 3.

Таблиця З

Результати тесту причинності за Г рейнджером на показник споживчих 

видатків домогосподарств

Залежна змінна: НС
% г

Кількість лагових 
змінних

Ймовірність статистич
ної незначущості

СРІ 0,852280 2 0,6530

CREDIT 0,673647 2 0,7140

GDS 1,620472 2 0.4448

GNI 0,585388 2 0,7463

Сукупний вплив 12,28481 8 0,1389

Згідно з даними таблиці 3 сукупність лагових значень змінних індексу 

споживчих цін, внутрішніх кредитів приватному сектору, внутрішніх валових 

заощаджень та валового національного доходу мають вплив за Греинджером 
на споживчі видатки домогосподарств з ймовірністю 0,86 (оскільки 
ймовірність статистичної незначущості сукупного впливу приблизно дорів

нює 0,14), хоча індивідуальний вплив лагових значень кожної з цих змінних є 

статистично незначущий.
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Результати тестування причинності за Грейнджером лагових значень 
споживчих видатків домогосподарств, внутрішніх кредитів приватному сек

тору, внутрішніх валових заощаджень та валового національного доходу на 
індекс споживчих цін наведено у таблиці 4.

Таблиця 4
Результати тесту причинності за Греинджером на показник індексу спо-

живчих цін

Залежна змінна: СРІ

z 2 Кількість лагових 
змінних

Ймовірність статистич
ної незначущостіІндивідуальний вплив

НС 8,644955 2 0,0133
CREDIT 36,86561 2 0,0000

GDS 1,221680 2 0,5429
GNI 4,083688 2 0,1298

Сукупний вплив 63,64957 8 0,0000

На основі даних цієї таблиці можна зробити висновок, що всі лагові 
значення змінних моделі, крім значень внутрішніх валових заощаджень, ма
ють вплив за Грейнджером на значення індексу споживчих цін.

Результати тестування причинності за Грейнджером лагових значень 
споживчих видатків домогосподарств, індексу споживчих цін, внутрішніх 
калових заощаджень та валового національного доходу на величину 
внутрішніх кредитів приватному сектору відображено у таблиці 5.

На підставі даних цієї таблиці можна зробити висновок, що найвагомі
ший вплив (з ймовірністю величини впливу більшою, ніж 0,99) за Грейндже
ром на теперішні значення величини внутрішніх кредитів приватному секто

ру мають лагові значення показника споживчих видатків домогосподарств, 
тобто на прийняття рішення щодо кредитування найбільше впливають вели
чини споживання домогосподарств у попередніх періодах.
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Таблиця 5

Результати тесту причинності за Грейнджером на показник внутрішніх

кредитів приватному сектору

Залежна змінна: CREDIT %2
Кількість лаго

вих змінних
Ймовірність стати

стичної незначущості
Тндивідуальнии вплив

н е
СРІ
GDS
GNI

С у к у п н и й  вплив

15,30710
1,684948
3,126040
1,599144
40,60382

2
2
2
2
8

0,0005
0,4306
0,2095
0,4495
0,0000

Р езул ьтати  тестування впл иву за  Г р ей н д ж ер ом  лагови х зн ачень сп о 

ж ивчих видатків дом о го сп о д а р ст в , ін д ек су  сп ож и в ч и х  ц ін , вн утр іш н іх  кре

дитів приватном у сек тору та валового н ац іональн ого д о х о д у  на величину  

вн утр іш н іх  валових заощ адж ен ь н ав еден о  у  табли ц і 6.

Таблиця 6

Результати т е щ  причинності за Грейилжеро» на показник внутрішні*

валових заощаджень

Залежна змінна: GDS X і
Кількість лаго

вих змінних
Ймовірність стати

стичної незначущості
Індивідуальний вплив

НС
СРІ

CREDIT
GNI

С у к у п н и й  вплив

8,31993
2,21073
2,66557
5,282932
120,4450

2
2
2
2
8

0,0000
0,0022
0,0000
0,0713
0,0000

Дані ц іє ї таблиці свідчать , щ о лагові значення в сіх  зм ін н и х  м аю ть ви

сокий вплив за  Г р ей н д ж ер о м  на величину внутр іш ніх  валових заощ адж ен ь.

О стання зм ін на, щ о тестувалась на пр ичин ність за  Г р ей н д ж ер ом  ве

личина валового нац іонал ьн ого  д о х о д у  (табл. 7).
Отже значний вплив за  Г р ей н дж ером  на ф орм ування величини валово

го  нац іонал ьн ого  д о х о д у  м аю ть лагові значення таких зм ін них: сп ож и в ч і ви

датки домогосподарств, індекс споживчих цін та внутрішніх кредитів при

ватному сектору (з ймовірністю вагомості впливу більше, ніж 0,99).

Підсумовуючи проведене тестування причинності за Г рейнджером, за
значимо, що лагові значення величини споживчих видатків домогосподарств 

мають вагомий вплив на всі інші показники, проте лагові значення всіх інших 
показників не мають вагомого впливу за Грейнджером на цей показник. Цей 
факт може свідчити про те, що споживча діяльність домогосподарств країни 

у попередніх періодах має важливий вплив на сьогоденну економічну ситу
ацію.

Таблиця 7

Результати тесту причинності за Грейнджером на показник валового 

національного доходу

Залежна змінна: GNI
, г

Кількість лагових 
змінних

Ймовірність статистич
ної незначущостіІндивідуальний вплив

НС 110,2007 2 0,0000

СРІ 9,731104 2 0,0077

CREDIT 14,77617 2 0,0006
GDS 2,108039 2 0,3485

Сукупний вплив 207,3252 8 0,0000

За допомогою побудованої моделі проведено перевірку реакції на ім

пульси основних показників, що характеризують економічну діяльність до
могосподарств: споживчі видатки домогосподарств, внутрішні валові зао
щадження та внутрішні кредити приватному сектору.

Реакція на імпульси вказує на чутливість змінних УАЯ-моделі на шоки 

від кожної змінної. По кожній змінній з кожного рівняння моделі окремо 

впроваджується одиничний шок на випадкове відхилення і після цього 
визначається реакція системи протягом заданого часу [4].

Дослідимо реакцію споживчих видатків домогосподарств на шокові ім
пульси від показників споживчих видатків домогосподарств, індексу спо
живчих цін, внутрішніх кредитів приватному сектору, валових внутрішніх
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заощаджень та валового національного доходу протягом семирічного періоду 

(рис. 1):

■ СГІ » СРЕРІТ
— GDS —и— GNI

Рис. 1. Реакція змінної НС на шокові імпульси кожної змінної моделі протя

гом семи періодів.

На основі отриманих графіків можемо зробити висновок про не

стабільність змодельованої системи, оскільки імпульси шоків від значень 

споживчих видатків домогосподарств, внутрішніх кредитів приватному сек

тору, внутрішніх валових заощаджень, валового національного доходу після 

четвертого часового періоду починають різко збільшувати свій вплив на по
казник споживчих видатків домогосподарств замість того, щоб стабілізува

тись як у випадку імпульсу шоку від змінної індексу споживчих цін. Реакція 
споживання домогосподарств на імпульс індексу споживчих цін, свідчить 

про те, що протягом чотирьох періодів відбувається поступове зростання 
споживчих видатків домогосподарств з наступною стабілізацією. Загальна 

тенденція впливу імпульсу інших змінних на споживчі видатки домогоспо

дарств досить подібна: спочатку відбувається зменшення величини спожив
чих видатків домогосподарств до четвертого періоду з наступним різким зро

станням.
Дослідимо реакцію показника внутрішнього валового продукту на шо

кові імпульси від показників споживчих видатків домогосподарств, індексу
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споживчих цін, внутрішніх кредитів приватному сектору, валових внутрішніх 

заощаджень та валового національного доходу протягом семирічного періоду 
(рис. 2):

— °—  н е  — CPI — CREDIT 
—9— GPS —«— GNI_____________

Рис. 2. Реакція змінної GDS на шокові імпульси кожної змінної моделі протя

гом семи періодів.

Як видно з наведених графіків, вплив імпульсів значень індексу спо
живчих цін та споживчих видатків домогосподарств на показник внутрішніх 

валових заощаджень має затухаючий характер, при цьому зростання індексу 
споживчих цін веде до зменшення внутрішніх валових заощаджень, а зрос- 

іання величини споживчих видатків домогосподарств спочатку спричиняє 
ібільшення внутрішніх валових заощаджень, а починаючи з четвертого 
періоду -  зменшення цього показника. Щодо імпульсів від значень 

внутрішніх кредитів приватному сектору, внутрішніх валових заощаджень та 
валового національного доходу можемо зробити висновок, що їхнє зростання 
веде до збільшення валових внутрішніх заощаджень.

Проаналізуємо реакцію величини внутрішніх кредитів приватному сек
тору на шокові імпульси від показників споживчих видатків 

домогосподарств, індексу споживчих цін, внутрішніх кредитів приватному 
сектору, валових внутрішніх заощаджень та валового національного доходу 
протягом семирічного періоду (рис. 3):
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—о— н е  CPI —*— credit"
—ч—  GDS —*— GNI

Рис. 3. Реакція змінної CREDIT на шокові імпульси кожної змінної моделі 

протягом семи періодів.

Імпульс шоку від значень індексу споживчих цін має незначний додат

ний вплив на величину внутрішніх кредитів приватному сектору із миттєвим 
затухаючим характером. Імпульс шоку від змінної споживчих видатків домо- 

господарств також має додатний вплив на цей показник, пік впливу припадає 

на третій період, далі відбувається стабілізація системи. Імпульси шоків па
раметрів внутрішніх кредитів приватному сектору, внутрішніх валових зао

щаджень та валового національного доходу мають додатний вплив на вели

чину внутрішніх кредитів приватному сектору.
Підсумовуючи результати перевірки реакції змінних VAR-моделі, що 

характеризують основні види економічної діяльності домогосподарств 

України, можна стверджувати, що загалом система нестабільна.
Для дослідження впливу одних показників системи економічної діяль

ності домогосподарств України на пояснення дисперсії інших проведемо де- 

композицію їхніх дисперсій та проаналізуємо динаміку зміни пояснення дис

персій цих показників іншими змінними моделі.
Динаміку декомпозиції дисперсії величини споживчих видатків домо

господарств протягом семи періодів зображено на рисунку 4:
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домогосподарств України.

На підставі отриманих графіків можна зробити висновок, що 
найбільшу частку в поясненні дисперсії величини споживчих видатків 
домогосподарств мають лагові значення цієї ж змінної, причому ця частка 
спочатку зростає з 62% у першому періоді до 73% у третьому і після цього 

починає спадати. Наступною вагомою змінною у поясненні дисперсії 

споживчих видатків домогосподарств є показник валового національного 
доходу: вплив лагових значень цієї змінної спочатку поступово зменшується 
з 35% у першому періоді до 22% у п'ятому, після чого починає зростати. 

Лагові значення індексу споживчих цін, внутрішніх кредитів приватному 
ссктору, внутрішніх валових заощаджень збільшують свою частку у пояснені 
дисперсії споживчих видатків домогосподарств з четвертого періоду.

Динаміку декомпозиції дисперсії величини внутрішніх валових зао
щаджень протягом семи періодів зображено на рисунку 5:



України.

Найбільшу частку дисперсії внутрішніх валових заощаджень України 

протягом всіх періодів пояснюють лагові значення валового національного 

доходу, проте цей вплив поступово зменшується в наступних періодах. Ла
гові значення споживчих видатків домогосподарств є наступними за ваго- 

мостю пояснення дисперсії внутрішніх валових заощаджень України, хоча у 

першому періоді ця частка становить лише 0,5%. Цікавою є динаміка частки 
пояснення дисперсії внутрішніх валових заощаджень показником внутрішніх 

кредитів приватному сектору. У першому періоді вона відсутня, але з 

наступними періодами зростає. Протилежною є динаміка частки пояснення 

дисперсії внутрішніх валових заощаджень показником індексу споживчих 
цін: у першому періоді ця частка складає 14%, але з наступними періодами 

зменшується аж до 0,67% у сьомому періоді.
Динаміку декомпозицію дисперсії величини внутрішніх кредитів при

ватному сектору протягом семи періодів зображено на рисунку 6:
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сектору в Україні.

Найбільшу частку у пояснені дисперсії внутрішніх кредитів 
приватному сектору іншими змінними мають лагові значення валового 
національного доходу. Проте ця частка (21%) у першому періоді була 
меншою, ніж частка пояснення дисперсії внутрішніх кредитів приватному 
сектору власними лаговими значення (48%). Цікавою виявилась динаміка 

часток пояснення дисперсії внутрішніх кредитів приватному сектору 

лаговими значенями показників споживчих видатків домогосподарств та 
внутрішніх валових заощаджень: ці частки почергово змінювали свою 
перевагу одна відносно іншої протягом перших чотирьох періодів. Лагові 

значення індексу споживчих цін в першому періоді мали третю за величиною 
частку пояснення дисперсії внутрішніх кредитів приватному сектору (12%), 

&ле, як і у попередніх випадках, ця частка зменшувалася у наступних 
періодах.

Однією з головних переваг векторно-авторегресійних моделей є 
зручність здійснення прогнозів, оскільки в правій частині моделі містяться 

лише лагові значення змінних, які вже відомі досліднику. За допомогою по
будованої моделі проведено два види прогнозів. У першому випадку викори

стано відомі значення показників економічної діяльності домогосподарств 
України за 1992 і 1993 роки та проведено прогноз до 2012 року на основі ли

ше цих даних, тобто для отримання результатів прогнозу кожного наступно

го періоду використовувались дані, отримані за допомогою самої моделі. У
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другому випадку зпрогнозовано значення показників економічної діяльності 

домогосподарств України на кожен рік з 1994 по 2012 роки, тобто на основі 

фактичних даних 1992 та 1993 років отримано прогноз на 1994 рік, на основі 
фактичних даних 1993 та 1994 років отримано прогноз на 1995 рік і так далі. 

На рис. 6 - 1 0  зображено по три часових ряди: фактичні значення прогнозо
ваної змінної, прогнозні значення 1 та прогнозні значення 2, які відповідають

Рис. 6. Результати прогнозу змінної споживчих видатків 

домогосподарств України.

25000000000

20000000000

15000000000

10000000000

5000000000

1995 2000 2005
■ ^-Ф актичні значення 
-• -П р о гн о зн і значення 1 
—іг -  Прогнозні значення 2
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Рис. 7. Результати прогнозу змінної внутрішніх валових заощаджень

України.

Рис. 8. Результати прогнозу змінної внутрішніх кредитів приватному 
сектору в Україні.

Рис. 9. Результати прогнозу змінної індексу споживчих цін в Україні.
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Рис. 10. Результата прогнозу змінної валового національного доходу

України.

На підставі графіків, зображених на рисунках 6 - 1 0 ,  можна зробити 

висновок, що прогностичні якості запропонованої УАЯ-моделі дуже високі, 
особливо точний результат дали однорічні прогнози (на рисунках 5 — 10 це 

прогнозні значення 2). Варто зазначити, що прогноз на основі лише даних 

1992 та 1993 років (прогнозні значення 1) є відносно точним протягом пер

ших 7 - 8  років, а далі відображає загальну тенденцію розвитку економічної 

діяльності домогосподарств в Україні, що також є успішним результатом.

Висновки. Новизна роботи полягає у тому, що вперше досліджено систему 
економічної діяльності домогосподарств України з використанням економет- 
ричних УАЯ-моделей, проведено аналіз впливу одних показників на інші, 

досліджено реакцію системи на шокові імпульси і проведено аналіз динаміки 

дисперсії основних показників системи. Дослідження показали високу точ

ність прогнозів, отриманих за допомогою УАЯ-моделі на коротко- та се- 
редньостроковий періоди, що свідчить про можливість її практично застосу
вання для оцінювання стану основних показників економічної діяльності до

могосподарств України.
У подальших дослідженнях у модель варто залучити змінні, які відоб

ражають важелі впливу на економічну діяльність домогосподарств економіч

ної політики уряду, що дасть змогу оцінювати вплив регулятивних дій уряду 

на економіку країни.
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Ядуха С.Й.

Науково-методичний підхід до розвитку регіональної інвестиційної полі
тики в екологічній сфері

Запропоновано науково-методичний підхід до розвитку механізму регі
ональної інвестиційної політики в екологічній сфері, який являє собою сис

тему, побудовану на синтезі державних та ринкових інструментів.
In this article proposed the scientific-methodical attitude to the development 

o f  regional investment policy in ecology sphere, which is determined as synthesis 

o f  governmental and market instruments.
К лю чові слова: регіональна політика, інвестиції, ринкові інструменти, 

екологічна діяльність, екологічна сфера.

Вступ. Інвестиційна політика визначає хід відтворювальних процесів, 

ефективність трансформаційних перетворень у суспільстві, структурні зміни 

в економіці, інновації, можливість економічного зростання, розвитку продук
тивних сил. Все, що пов'язано з кількісним зростанням і інвестиційним онов

ленням вимагає цілеспрямованої інвестиційної політики. Стан навколишньо

го середовища та економічне зростання - основа майбутнього розвитку краї
ни, положення України в системі світових господарських зв'язків, яка багато 

в чому залежить від інвестицій, що не порушують якість навколишнього 

природного середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській економічній лі

тературі проблемам розвитку регіонального регулювання інвестиційної дія

льності та регіональної інвестиційної політики присвячені праці

Н.М.Андреєвої [1], Б.В. Буркинського [2], Д.А.Джанірова [3], О.В.Жученка

[4], М.В.Кондрашової [5], Ю.В.Орловської [6] та інших вчених. Слід зазначи

ти, що за наявності багатої теоретичної бази щодо фіскального механізму уп
равління природокористуванням на рівні регіонів залишаються невирішени- 

ми окремі проблеми. Серед них питання удосконалення залучення інвестицій 
у дану сферу, встановлення принципів пріоритетності інвестування в регіо
нах і поширення методологічних засад щодо розвитку регіональної інвести

ційної політики в екологічній сфері. Необхідно принципово оновити підхід
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до інвестиційної політики, що враховує повного мірою екологічний фактор. 

І'.кологічну складову необхідно приймати як основоположний елемент інвес- 
іиційної політики.

Мета статті -  розробка науково-методичного підходу щодо розвитку 
механізму реалізації регіональної інвестиційної політики з метою залучення 
додаткових обсягів інвестицій в екологічну діяльність.

Викладення основного матеріалу Розробка та впровадження доцільної 
системи і способів регіональної екологічної інвестиційної політики відповід

но до закономірностей функціонування і відтворення природних і суспільних 
систем включає наступні найбільш загальні структурні елементи:

вибір оптимального варіанту на багатоваріантній основі здійснення ін
вестиційної політики;

врахування екологічної складової на всіх послідовних етапах реалізації 
інвестиційних програм і здійснення інвестиційної політики;

розробку шляхів і методів досягнення позитивного екологічного та 
економічного результатів та їх оцінка;

механізми стимулювання та активізації екологічної інвестиційної полі
тики.

Положення організаційно-економічних механізмів, які входять до скла
ду механізму реалізації регіональної інвестиційної політики України, необхі
дно доповнити відповідним науково-методичним апаратом. У даному випад

ку формалізований науково-методичний підхід до розвитку механізму реалі
зації регіональної інвестиційної політики є необхідним перш за все для збі
льшення обсягів інвестиційних ресурсів в екологічну сферу.

Науково-методичний підхід, що пропонується, являє собою певну сис
тему, побудовану на синтезі державних та ринкових інструментів (рис.1).
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Управління потоками інвестиційних ресурсів в регіонах України дозво

лить посилити значущість державного впливу на формування сприятливого ін
вестиційного середовища у кожному регіоні та на рівномірний (або більш доці
льний) розподіл інвестиційних потоків між регіонами для подолання диспропо
рційності в їхньому екологічному розвитку.

Значні розбіжності в екологічному стані та інтенсивності природоохо
ронної діяльності регіонів свідчать про низьку ефективність проведення держа

вної інвестиційної політики на рівні регіонів. Зазначені чинники обумовлюють 
необхідність оцінки рівня природоохоронної діяльності на регіональному рівні і 

формування груп регіонів за основними критеріями (оцінкою, яка свідчить про 

благополучність регіону у природоохоронній сфері, є якість навколишнього се
редовища, екологічна ситуація регіону, ступінь інтенсивності природоохорон

ної діяльності). Це дозволяє розробити напрями ефективної політики держави 

її регіональному аспекті стосовно регулювання інвестиційної діяльності й 
спрямування інвестиційних потоків в необхідному напрямку. Ранжування регі
онів за рівнем екологічного стану та інтенсивністю природоохоронною діяль
ністю робить можливим подальше застосування методик усунення регіональ
них диспропорцій.

Механізм управління потоками інвестиційних екологічних ресурсів у ре
гіони України потребує вдосконалення шляхом використання методу економі- 

ко-математичного обгрунтування взаємозалежності показників еколого- 

скономічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та інтенсивності природо
охоронної діяльності. Удосконалений механізм державного управління потока
ми інвестиційних ресурсів у регіони України дозволить забезпечити мобіліза

цію регіональних факторів та активізувати інвестиційну діяльність на рівні ре

гіону, спрямувати інвестиційні потоки в необхідні напрями задля подолання 
диспропорційності регіонального розвитку в екологічній сфері.

Подальшого розвитку потребують методичні підходи до удосконалення 

формування механізму екологічного страхування. Необхідно зазначити, що 
обов’язкове екологічне страхування є ефективним методом реалізації державної 
інвестиційної політики в екологічній сфері.

Метою механізму обов’язкового страхування відповідальності за шкоду 
навколишньому середовищу, заподіяну суб’єктом господарської та іншої дія-
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льності, є захист інтересів господарюючих суб’єктів у зв’язку з їх зо

бов’язаннями по відшкодуванню збитку природному середовищу, шкоди жит

тю і здоров’ю громадян, а також створення умов для попередження виникнення 
забруднення навколишнього середовища та ліквідації його наслідків, за допо

могою використання механізму страхового захисту.
Удосконалення механізму обов’язкового страхування повинно відбувати

ся шляхом виявлення проблем, які перешкоджають розвитку екологічного 

страхування та пошуку пропозицій щодо їх вирішення, формування взаємо

відносин сторін та отримання соціального та економічного ефектів від його 

впровадження.
Застосування даного механізму дозволить страховим компаніям володіти 

достатнім обсягом грошових коштів, які можуть бути використані як інвести

ційні ресурси для реалізації природоохоронних проектів в регіонах України.
Зіставлення показників еколого-економічної оцінки природно-ресурсного 

потенціалу та інтенсивністю природоохоронної діяльності дозволить виявити 
ступінь напруженості екологічних проблем. Ця процедура складається з насту

пних етапів:
визначення показників, які дозволяють оцінити стан навколишнього при

родного середовища регіону та рівень інтенсивності природоохоронної діяль

ності;
проведення відбору необхідної статистичної інформації, яка характеризує 

зазначені показники у матеріальному вираженні та присвоєння кожному з пока

зників оцінки для того, щоб сформувати таблиці баз даних з однаковими оди- 

ницями виміру;
установлення економіко-математичної взаємозалежності між обсягами 

інвестицій в природоохоронну діяльність та рівнем стану довкілля и інтенсив

ності природоохоронної діяльності регіону, за допомогою використання таб

лиць баз даних.
Використання запропонованого методу виявлення взаємозалежності між 

обсягами інвестицій в природоохоронну діяльність та рівнем екологічного ста- 
ну регіонів України й інтенсивності природоохоронної діяльності регіону до
зволить побудувати відповідну економіко-математичну модель взаємозалежно- 

сті між обсягами надходження інвестиційних ресурсів в природоохоронну дія-

260

ЛЬНість регіонів України від середньої оцінки стану довкілля та інтенсивності 
природоохоронної діяльності.

Розробка екологічної програми реабілітації регіону базується на розробці 
та виборі пріоритетних інвестиційних проектів, які сприяють природоохорон- 

ши діяльності регіонів. Розроблена модель відбору пріоритетних інвестиційних 

проектів екологічного спрямування є комплексом узгоджених дій державних 
органів, які приймають участь у інвестиційному процесі. При використанні за

пропонованої моделі для відбору більш значущих стратегічних інвестиційних 
проектів для регіонів необхідно враховувати нагальні цілі регіональної політи
ки в сфері екології й пріоритети розвитку соціально-економічного стану.

Всі вказані елементи є взаємопов’язаними і спричиняють суттєвий вплив 
один на одного, тому вони і створюють загальну систему.

Висновки. Необхідно зробити висновок, що розроблений науково- 
методичний підхід є системою, включає вдосконалені механізми управління 
потоками інвестиційних ресурсів в регіонах України, реалізації обов’язкового 
екологічного страхування, програму екологічної реабілітації регіону, відбору 
пріоритетних інвестиційних проектів та методів державного впливу на інвес- 

іиційний процес, а також встановлення взаємозалежності між обсягами інвес- 

ТИЦІЙ в природоохоронну діяльність та рівнем екологічного стану регіонів Ук- 
риіни й інтенсивності природоохоронної діяльності регіону.
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Формування інвестиційного портфелю методом Марковіца

В даній статті розглядається і описується метод формування портфе- 
ік> цінних паперів, розроблений Марковіцем. Застосований метод використо
вується на світовому ринку для оцінки і зменшення ризику інвестицій в цінні 
папери. Нами розглянуто також методи, які відносяться до фундаментально- 
.'(> аналізу, а їхнє поєднання з технологіями портфельного аналізу може бути 
використане до побудови портфелю цінних паперів.

This article shows and describes the method o f  form ing the portfolio, devel
oped by Markowitz. The applied method is used in the global market fo r  estimation 

iind reducing the risk o f  investments in securities. We also examined the methods that 
relate to fundamental analysis, and their combination with the technology portfolio 
analysis can be used to build a portfolio.

Ключові слова: Ринок капіталу, інвестиційний портфель, цінний папір, 
метод, модель, акція.

Вступ. Останнім часом багато комерційних банків мають досить великий 
об'єм вільних засобів, які можливо як інвестувати в різні види діяльності, так і 

направити на придбання цінних паперів. При здійсненні інвестування в цінні 

манери банк, як і будь-який інший інвестор, зіштовхується з різними цілями ін
вестування.

Саме портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого 
може бути досягнуте необхідне співвідношення всіх інвестиційних цілей, що є 
недосяжним з позиції окремо взятого цінного паперу, і можливо тільки при їх
ній комбінації.

Результати дослідження. Прибутковість портфелю - характеристика, по- 
и'язана з конкретним проміжком часу. Довжина цього періоду може бути дові
льною. На практиці використовують як правило нормовану прибутковість, тоб- 

го прибутковість, приведену до обраного базисного періоду, як правило - року.
Прибутковість портфеля за певний період можна обчислити по формулі:
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Г 0 )

де:
гр -  прибутковість портфеля за певний період часу, %;

1¥о -  вартість портфеля на початку періоду;

IVі -  вартість наприкінці періоду.
Ліквідність цінного паперу можна оцінити по агрегованому показнику лі

квідності:

т -  ^ьш  * Мщк (2)

і
Де
І  а -  агрегований показник ліквідності цінного паперу; 
дтЫа, Мтк — кількість заявок на покупку й продаж відповідно, шт.,

Рьш, Рал -  середня ціна покупки й продажу відповідно.
Основною характеристикою акції є її курсова вартість (курс акції). Під 

курсом акції розуміється відносна величина, що показує, у скільки разів поточ

на вартість акції (по який її можна придбати в цей час на ринку) є більшою від 

номіналу:

К  = — ХІ00%, (3)
N

де:
К  -  курс акції;
Р -  ринкова вартість;

Ы -  номінальна ціна.
Показник, що відображає середню ціну акцій і інших цінних паперів за 

певною сукупністю компаній, називається біржовим індексом. Індекс дозволяї 

інвесторам, що вкладають гроші в цінні папери, оцінювати стан як фондового 

ринку в цілому, так і надійність власних активів.
Основною характеристикою акції, що характеризує її інвестиційну цін

ність, є її сукупна прибутковість. Вона визначається за формулою.

Б .  = ( —  + А к ] х М ,  (4)М ю о
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де £> -  х  100 -  ставка дивіденду (%), яка залежить від суми випла

ченого за підсумками року дивідендів -  О е;

АК  -  (ДО2 -  ДОі )  -  зміна курсової вартості (різниця між курсом на пото
чний момент Д О  2 і курсом, по якому акція була придбана ДО/);

N  — номінальна вартість акції.

Іноді прибутковість отримується для конкретного періоду, у цьому випа
дку зміна курсової вартості знаходиться за формулою:

Д к = — ~ Р^  *10 0% , (5)
м

де Рі  -  ринкова вартість на початок періоду;
Р 2 -  ринкова вартість на кінець періоду.

Прибутковість служить вихідною величиною для розрахунку більш зага
льної характеристики акції - чистого прибутку інвестицій:

ВД = ̂ х 1 0 0 % ,  (6)

де Р  -  ринкова вартість на момент придбання акції.

Інвестиційна вартість є, мабуть, найбільш важливим показником для ак- 
ціонера-інвестора, тому що вона вказує на цінність, яку інвестор приписує до
даного цінного паперу, але фактично являє собою оціночну вартість, по якій
Даний цінний папір повинен реалізуватися на фондовому ринку.

Традиційний аналіз цінних паперів звичайно передбачає підхід "зверху до 
низу , і починається з економічного аналізу, а потім переходить до аналізу ста
ну цілої галузі і, нарешті, до фундаментального аналізу.

Технічний аналіз у найпростішій його формі включає вивчення кон'юнк- 
тури курсів ринку акцій, для того щоб дати прогноз динаміки курсів акцій кон

кретної фірми. Інструменти для проведення технічного аналізу - графіки. Як 
правило, технічним аналізом акцій займаються перед тим як приступити до 
більш поглибленого фундаментального аналізу.

Фундаментальний аналіз передбачає глибинне вивчення фінансового ста
новища конкретної компанії й похідні фактори, що виникають з цього, а також
11 цінних паперів. При цьому інформація іде насамперед з вивчення фінансових 

піїтів корпорації за поточний і минулий роки. Основною метою фундаменталь

ною аналізу є прогноз величини майбутніх прибутків компанії й пов'язаних з
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ними дивідендів і росту балансової вартості акції.
І фундаментальний, і технічний аналізи являють собою два традиційних

методи інвестиційного аналізу.
На практиці використовують велику кількість методів формування опти

мальної структури портфеля цінних паперів. Більшість із них засновано на ме

тодиці Марковіца.
Основними постулатами, на яких побудована класична портфельна тео

рія, є наступні:
1. Ринок складається з певного числа активів, прибутковість яких для 

заданого періоду вважаються випадковою величиною.
2. Інвестор має змогу, наприклад, виходячи зі статистичних даних, 

одержати оцінку очікуваних (середніх) значень доходів і їх попарних коваріацій 

і ступенів можливої диверсифікованості ризику.
3. Інвестор може формувати будь-які припустимі (для даної моделі) 

портфелі. Прибутковість портфелів є також випадковою величиною.
4. Порівняння обраних портфелів грунтується тільки на двох критері

ях - середньої прибутковості й ризику.
5. Інвестор не схильний до ризику в тому розумінні, що із двох порт

фелів з однаковою прибутковістю він обов'язково віддасть перевагу портфелю з 

меншим ризиком.
Основна ідея моделі Марковіца полягає на тому, що потрібно статистич

но розглядати майбутній дохід як випадкову змінну, принесений фінансовим 
інструментом, тобто доходи по окремих інвестиційних об'єктах випадково змі

нюються в деяких межах. Тоді, якщо якимсь чином випадково визначити по 
кожному інвестиційному об'єкті цілком конкретні ймовірності їхнього здійс

нення, то можна одержати розподіл ймовірностей одержання доходу по кожній 
альтернативі вкладення засобів. Це одержало назву імовірнісної моделі ринку. 

Для спрощення - модель Марковіца передбачає, що доходи розподілені норма

льно.
Як масштаб очікуваного доходу з ряду можливих доходів на практиці ви

користовують найбільш імовірне значення, що у випадку нормального розподі

лу збігається з математичним очікуванням.
Математичне очікування доходу по і -му цінному паперу (ті) розрахову-
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ггься в такий спосіб:

ті = І Яг Р 0 , (7)
у=>

де:

Я і -  можливий дохід по і-му цінному паперу;
Ру -  ймовірність одержання доходу;
п -  кількість цінних паперів.

Для виміру ризику служать показники розсіювання, тому чим більшою є 
дельта між значеннями величин можливих доходів, тим більшою є небезпека, 

що очікуваний дохід не буде отриманий. Мірою розсіювання є середньоквадра- 
іичпе відхилення:

(8)

На відміну від імовірнісної моделі, параметрична модель допускає ефек
тивну статистичну оцінку. Параметри цієї моделі можна оцінити виходячи з 

ниявних статистичних даних за минулі періоди. Ці статистичні дані являють 
собою ряди прибутковості за послідовні періоди в минулому.

Будь-який портфель цінних паперів характеризується двома величинами: 
очікуваною прибутковістю -

тР
/=і

де:

п
= £ * / ■ « / .  (9)

X, — частка загального вкладення, що доводиться на і-м цінний папір; 
ті -  очікувана прибутковість і-го цінного паперу, %; 
тр -  очікувана прибутковість портфелю, %

і мірою ризику - середньоквадратичним відхиленням прибутковості від 
очікуваного значення -

°р  <*„ , (10)
V 1=1 7=1

де:

ор -  міра ризику портфеля;

а,у -  коваріація між прибутковістю і-го і]-го  цінних паперів;
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Х і і Ху -  частки загального вкладу, що доводяться на і-й й \-й  цінні папери;

п -  число цінних паперів портфелю.

Коваріація прибутковості цінних паперів (о,у) є рівною кореляції між ни

ми, помноженій на добуток їхніх стандартних відхилень:

°>у = Р/; ' а і ' °у • 0 1 )

де:

р,у -  коефіцієнт кореляції прибутковості і-го іу'-го цінного паперу;

а,, ау -  стандартні відхилення прибутковості і-го і /-го цінного паперу.

Для і = у коваріація є рівною дисперсії акції.
Теоретично розглядаючи граничний випадок, при якому в портфель мож

на включити нескінченну кількість цінних паперів, дисперсія (міра ризику 

портфеля) асимптотично буде наближатися до середнього значення коваріації.
Проблема полягає в чисельному визначенні відносних часток акцій і облі

гацій у портфелі, які найбільш вигідні для власника. Марковіц обмежує вирі

шення моделі тим, що із усієї множини «припустимих» портфелів (тобто тих, 
котрі задовольняють всі обмеження) необхідно виділити ті, які є більш ризико

ваними, ніж інші.
Висновки. З погляду методології, модель Марковіца можна визначити як 

практично-нормативну, що не означає нав'язування інвесторові певного стилю 

поводження на ринку цінних паперів. Задача моделі полягає в тім, щоб показа

ти, наскільки поставлені цілі досяжні на практиці.
В остаточному підсумку стратегію керування портфелем вибирає сам ін

вестор залежно від власних можливостей, наявної інформації й множини інших 

факторів.
Увага, що приділяється портфельним інвестиціям, цілком відповідає ра

дикальним змінам, що відбулися в другій половині двадцятого сторіччя в еко

номіці промислово розвинених країн. На місці окремих ізольованих регіональ

них фінансових ринків виник єдиний міжнародний фінансовий ринок. До тра

диційного набору «основних» фінансових інструментів (іноземна валюта, дер
жавні облігації, акції й облігації корпорацій) додався новий - список «похідних» 

інструментів, таких як депозитарні розписки, ф'ючерси, опціони, варіанти, ін

декси, свопи, і цей список постійно розширюється. Ці інструменти дозволяють
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реалізувати більш складні й тонкі стратегії керування прибутковістю й ризиком 
фінансових установ.
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Уманець Т. В., 
Ш атолова Л. С.

Економічні інструменти механізму регулювання державної екологоо- 
рієнтованої політики

Досліджено три складових концепції сталого регіонального розвитку: 
економічну, соціальну та екологічну. У відповідності до нормативно- 
законодавчої бази України щодо екологічних проблем розглянуто такі економі
чні інструменти реалізації національної екологічної політики, як: економічні 
та фінансові механізми, технічне регулювання, стандартизація та облік у  

сфері охорони навколишнього природного середовища, природокористування 

та забезпечення екологічної безпеки, визначено проблеми, які потребують не

гайного вирішення.
In this article has been analyzed three particles o f  constant development con

ception: economical, ecological and social. According to the legal norms o f  Ukraine 
concerning ecological problems has been analyzed such kind o f  economical tools o f  
national economical policy realization as: economical and finance mechanisms, 
technical regulation, standardization and accountants in the sphere o f  protection o f  
inner nature environment, nature management and environmental safety, determined 

the problems have to be solved immediately.
К лю чові слова;еколого-економічна політика, стратегічне планування, 

екологія, екологічні проблеми, економічні інструменти, національна екологічна 

політика.

Вступ. В умовах трансформації державного управління та наближення до 

європейських демократичних стандартів особливого значення набуває форму

вання нової еколого-економічної політики держави, визначення особливостей її 

стратегічного планування на регіональному рівні, удосконалення методів та ін

струментів регулювання екологічно орієнтованої політики. Досвід розвинених 
країн світу свідчить про неможливість досягнення високого соціально- 
економічного рівня розвитку без екологізації господарсько-управлінських рі

шень. Отже, збалансування економічного розвитку та збереження навколиш

УДК 504.03:330.322
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нього середовища згідно концепції «сталого розвитку» неможливе без ефектив
ного управління економічною системою у сфері природокористування.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання екологічної політи
ки, сутність складових механізму формування та управління державними про

грамами екологічного розвитку регіону досліджували такі вітчизняні економіс- 
іи й екологи, як: А.І. Амоша, Н.М. Андреєва, В.О. Аніщенко, О.Ф. Балацький, 

Г.О. Білявський, Ю.Д. Бойчук, Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, A.C. Гринів,
Іі.М. Долішний, С.І, Дорогунцов, А.Б. Качинський, О.Л. Кашенко, I.A. Олекса- 
идров, А.Г.Мельник, М.М. Паламарчук, С.Ф. Поважний, І.М. Синякевич, С.К. 

Харичков, М.А. Хвесик та інші, та зарубіжні науковці: Г. Вінтер, М.В. Буторі- 
ма, Н.В. Пахомова, К. Ріхтер, Т.С. Хачатуров, У.Шарп тощо. Проте, незважаю

чи на певний науковий рівень досліджень у сфері екологічної політики, їх регі
ональний аспект з точки зору методів та інструментів регулювання з боку дер
жави потребує суттєвого поглиблення та удосконалення.

Метою статті є розкриття особливостей економічних інструментів регу- 
пювання державної екологоорієнтованої політики.

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток на рівні держави перед- 
бичає можливості збільшення обсягів промислового виробництва, підвищення 
життєвого рівня людей при одночасному збереженні і якісному поліпшення на- 

нколишнього середовища існування. Це процес змін при якому використання 
обмежених за своїм характером природних ресурсів, напрями інвестування та 

науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституціональні зміни 
узгоджені між собою та спрямовані на зміцнення нинішнього та майбутнього 

потенціалу. При цьому традиційна концепція сталого розвитку об’єднує у собі 
економічну, соціальну та екологічну складові:

- економічна', включає оптимальне використання обмежених ресурсів та 
ириродо-, енерго-, матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток та 

переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, 
переробку та знешкодження відходів;

- соціальна: орієнтована на людину і направлена на збереження стабіль
ності соціальних і культурних систем;

- екологічна: забезпечує цілісність біологічних і фізичних природних сис
тем, їх здатність до самовідновлення; спрямована на стабілізацію і поліпшення
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стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції еко

логічної політики до соціально-економічного розвитку держави та п регіонів 

для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природо

користування та збереження природних екосистем [1].
Слід погодитися із актуальністю вирішення проблеми украй екологічно 

несталого сучасного типу економічного розвитку, із збереженням основної ме
ти виробництва -  отримання прибутків за достатніх темпів розвитку економіки. 
Однак, оскільки будь-яка фінансово-господарська діяльність суб єкту підприє

мницької діяльності негативно впливає на навколишнє природне середовища, 
основним напрямом екологізації методів господарювання є вибір стратеги при
родокористування, що буде враховувати як екологічні вимоги до діяльності 

підприємства, так і економічну доцільність. Слід зазначити, що у сучасному 
суспільстві механізм формування і управління державними програмами еколо

гічного розвитку регіону є інноваційним напрямом досліджень, який досі не 
зайняв визначеної позиції щодо об’єктів, суб’єктів, принципів, напрямів органі

зації їх інвестування.
Отже, головною метою екологічної доктрини регіону на довгострокову 

перспективу є підвищення якості життя населення регіону, перш за все, за ра
хунок поліпшення екологічних параметрів системи життєзабезпечення, дове

дення показників конкурентоспроможності продукції регіону до світового рівня 

за рахунок впровадження нових наукоємних, ресурсозберігаючих технологій, 
створення стабільного екологобезпечного господарсько-виробничого комплек

су, який зможе ефективно функціонувати і розвиватися в нових економічних

умовах [1].
Екологічну політику сьогодні слід розглядати, з одного боку, як одну 'І 

складових сучасної політики сталого соціально-економічного розвитку держави 

або регіону, з іншого, як взаємодію різних економічних, політичних і соціаль

них структур, що спрямована на реалізацію стратегії у сфері охорони навколи
шнього середовища. Вона включає такі напрями, як: охорона довкілля, раціона
льне природокористування, екологічна безпека та адекватне інститущональнс 

середовище. Але на сьогодні, як показує досвід, в Україні ще не сформувалася 
національна система екологічного управління в її європейській системній ціліс

ності державного, громадського і корпоративного екологічно управління. В за
коні України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
на період до 2020 року» у розділі 4 в якості деяких інструментів реалізації на
ціональної екологічної політики є такі, як:

- економічні та фінансові механізми;

- технічне регулювання, стандартизація та облік у сфері охорони навко

лишнього природного середовища, природокористування та забезпечення еко
логічної безпеки [1].

Розглянемо стан вищезазначених інструментів. До фінансових показни
ків, що характеризують природокористування відносять капітальні витрати на 

охорону навколишнього середовища, поточні витрати на охорону навколиш
нього середовища, у т.ч. за рахунок нерозподіленого прибутку організації; пи
тому вагу витрат на охорону навколишнього середовища в собівартості проду

кції, що виробляється та реалізується; плату за забруднення навколишнього се
редовища; санкції за порушення ресурсного та природоохоронного законодав
ства, а до не фінансових -  такі, як: показники, що характеризують безпечний 

етан навколишнього середовища і містять нормовані вимоги до джерел забруд

нення навколишнього середовища; наявність ліцензій на діяльність в області 
природокористування; додержання нормативів екологічних вимог до умов та 
технологій виробництва; нормоване використання природних ресурсів, розра
хунок та обгрунтування лімітів відходів.

У сумісних російсько-французьких працях визначається, що необхідно 
ішділяти два підходи щодо відображення екологічних аспектів діяльності [2 
С. 16]:

- «зовнішньо-внутрішні» (ошвісіе-іп), що визначають вплив навколишньо
го середовища на організацію (підприємство);

- «внутрішньо-зовнішні» (іпвісіе-оШ), що визначають вплив організації 
(підприємства) на навколишнє природне середовище.

їх виділення дозволить розробити методику визначення ефективності Д ІЯ 

ЛЬНОСТІ підприємства, доповнити її показниками, що характеризують викорис- 
Твння сукупного капіталу та окремих його складових (фінансового, екологічно
го та людського).



Отже, облік взаємодії підприємства із довкіллям - це вимога часу і він 
повинен здійснюватись у рамках політики екологічної ефективності, яка дозво

ляє зменшувати вплив господарюючого суб'єкта на навколишнє середовище і 
одночасно підвищувати його прибутковість. Екологічна ефективність може бу

ти виміряна лише через спеціально розроблену систему обліку - environmental 

accounting. Одна з причин, які актуалізують питання впровадження такої систе
ми на підприємствах, пов’язана із інвесторами. Для прийняття інвестиційних 

рішень їм необхідно мати інформацію щодо екологічних заходів і витрат, 
пов’язаних з екологічною діяльністю. Питання екологічної діяльності є предме

том управлінської діяльності: менеджерам необхідно виявляти та розподіляти 

природоохоронні витрати таким чином, щоб продукція була вірно оцінена т і 

інвестиційні рішення базувались на реальних витратах і вигодах. Переваги н 
конкурентній боротьбі мають підприємства, які виявляться здатними показати, 

що їх товари та послуги кращі з екологічної точки зору. Закордонні науковці 
вважають екологічний облік - ключем до стійкого розвитку [З, С .123-132; 4, С. 

89-92].
Елементи екологічної звітності поступово набувають актуальності у сві

товій практиці. Законодавчо вони введені у деяких країнах, включаючи Данію 
(Green Accounts, 1995), Нидерланди (Environmental Reporting Decree, 1999), Нор

вегію (Accounting Act Regnskapsloven,1999), Францію (Decree 2002-221,2002) тш 
ін. В Великобританії у стадії розробки законодавство (Operating and Financial 

Review), як буде вимагати від компаній обов’язкового розкриття інформації 

щодо екологічних та соціальних ініціатив. З ’явилися також і добровільні прин
ципи керівництва, що спрямовані на поліпшення якості звітності, такі, як Гло

бальна ініціатива з звітності про стійкий po3bhtok(GRI), UN Global Compac, The 

Natural Step та багато інших [5, C.72-76]. Розкриття у існуючій системі бухгал
терського обліку та фінансової звітності інформації про природні ресурси та 

вплив на них господарської діяльності підприємства не задовольняє, на сучас

ному етапі, потреби зовнішніх та внутрішніх користувачів, оскільки на існуючу 
систему бухгалтерського обліку покладаються функції, не задекларовані в дер
жавних стандартах і не розроблені методологічно та методично. Невизначеність 
місця та структури екологічної діяльності у загальній фінансово-господарській 

діяльності призводить до неможливості організувати чітку структуру докумен
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тообігу облікових об’єктів як для потреб бухгалтерського так і для податкового 
обліку підприємства^, С. 253].

Комплекс нормативної бази щодо обліку результатів екологічної діяльно
сті складається з законодавчого та підзаконного регулювання правових, еколо- 
і ічних та облікових відносин на національному та міжнародному рівнях. Еко

номічний механізм екологічного управління, який існує в Україні, направлений 
ІШ регулювання екологічної поведінки товаровиробників, обмежуючи їх діяль
ність щодо руйнування навколишнього середовища відповідно до вимог норма- 
іивних актів, постанов і законів. Ця група методів є доповненням до адмініст- 

ритивно-законодавчих інструментів екологічного управління. Інструментами 
управління цим механізмом є фіскальні платежі, а функціонування існуючих 

сколого-економічних регуляторів виступає засобом нагромадження фінансових 

ресурсів у владних структурах. Загальновизнаним нині є той факт, що вітчизня

ний економічний механізм природокористування спрацьовує з негативним еко
логічним результатом: національним товаровиробникам вигідніше здійснювати 
різні фіскальні екологічні платежі, ніж витрачатися на природоохоронні заходи 
ЧИ ініціювати впровадження екологобезпечних методів господарювання.

Практично всі види платежів, пов'язаних з природокористуванням та охо
роною навколишнього середовища, нині мають характер податкових внесків, 
»«коном України «Про бюджетну систему України» [7] встановлено, що подат
ки, збори та інші податкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, неза

лежно від їх цільового призначення. Це призводить до не цільового викорис- 
і ні 11 ія платежів, повязаних з природокористуванням і суперечить статті 46 За

кону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [8]. Вони 
«розпилюються» у доходній частині бюджету. У відповідності до даного Зако
ну об єктами правової охорони визначено саме навколишнє середовище як су

купність природних і природно-соціальних умов та процесів; природні ресурси, 
"к залучені в господарський обіг, так і невикористовуванні в народному госпо

дарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рос
линність, тваринний світ); ландшафти та інші природні комплекси; території та 

об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, ви- 
іиачені відповідно до законодавства України. Окремо виділене здоров’я і жит
ія людини.



При вирішенні господарських питань визначається пріоритетність вимог 

екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, норма

тивів та лімітів використання природних ресурсів. При цьому господарська дія
льність може відбуватися лише за умов гарантування екологічно безпечного 

навколишнього середовища. Сучасний стан матеріального виробництва потре

бує його екологізації на основі комплексності рішень у питаннях охорони на
вколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлю
ваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій, збере

ження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і 

комплексів.
Законом порушені питання платності використання природних ресурсів: 

наполягається на безоплатності загального та платності спеціального викорис

тання природних ресурсів для господарської діяльності [8]. Ця норма розпо

всюджується на всіх громадян України без виключно і підтверджує неможли

вість передачі у приватне користування, в першу чергу, надр. Однак, цей меха
нізм до кінця не визначений. Тільки поєднання заходів стимулювання і відпові
дальності у справі охорони природного середовища, встановлення дієвого еко

логічного податку, зборів за спеціальне використання води, лісових ресурсів, 

надр відповідно до Податкового кодексу України сприятиме підвищенню від
повідальності підприємств за результати своєї діяльності за її вплив на навко

лишнє середовище.
З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 

про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін ти 

розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 
управлінських рішень в Україні створюється система державного моніторингу, 

яка дозволяє підвищити контроль за діяльністю підприємства. Інформація, що 

покладена в основу моніторингу, повинна бути достовірною, інакше проведен

ня моніторингу не має сенсу. Прозорість та гласність інформації забезпечують 
спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології 

та природних ресурсів, які зобов'язані безоплатно передавати відповідним дер
жавним органам аналітичні матеріали своїх спостережень. Однак органи стати

стики, які являються посередниками у накопиченні та зберіганні такої інформа

ції, не сприяють її гласності. Таку ж інформацію органам, що ведуть державний
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Облік у цій галузі подають підприємства, установи та організації, які проводять 

первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища. Не 
вирішеним залишається питання щодо складу і структури екологічної інформа
ції. Законодавством до неї відносять будь-яку інформацію про стан навколиш

нього природного середовища чи його об'єктів. Наведено достатньо великий 
Перелік таких об’єктів. Виділити із цього різноманіття інформацію, яка підца- 
( гься кількісній оцінці, досить складно, тому відкритим лишається питання, яка 

інформація може бути використана для обліку із метою прийняття управлінсь
ких рішень щодо екологічної безпеки.

Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного се
редовища передбачають взаємозв'язок усієї діяльності підприємств з раціональ
ним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні 

навколишнього природного середовища на основі економічних важелів, але 
пижелі, як такі чітко не визначені в нормативно-законодавчих актах. Виняток 
складають пільги та штрафні санкції, які можна вважати економічними важе
лями щодо підвищення ефективності екологічної діяльності.

Визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища тісно пов’язане з законодавчими актами, які регламен
тують екологічну діяльність підприємства. Однак і тут не має чіткості та одно

значності щодо джерел фінансування та їх визначення. А це потребує терміно
вого вирішення, тому що, як свідчить аналіз показників інвестування екологіч
ного спрямування за 2008-2012рр, в Україні, незважаючи на те, що витрати на 

охорону навколишнього середовища зросли за цей період у 2, 117 рази, у тому 
числі: капітальні інвестиції -  у 2,139 рази, а поточні витрати -  у 2, 107 рази [9], 

стійкої тенденції щорічно на протязі 2008-2012рр. ми не спостерігаємо, точніше 

спостерігається пилообразна тенденція розвитку. Так, наприклад, у 2009р. порі

вняно з 2008р. витрати на охорону навколишнього середовища зменшились на 
4,1%, у тому числі: капітальні інвестиції -  на 17,6%, а поточні витрати -  на 

5,3%, а у 2011р. відносно попереднього року зросли відповідно на 40,8%, у 2, 
384 рази та на 15,5% (див. Табл.1).
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Динаміка показників інвестування екологічного спрямування за 

2009- 2012 роки в Україні ___________

Таблиця 1

Показники

Ланцюгові показники ряду динаміки
Абсолютний приріст, млн. грн Темп приросту, %

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Витрати на охорону 
навколишнього при
родного середовища 
у тому числі: -1102,5 +2054,5 +5362,7 +2023,3 -9,1 + 18,6 +40,8 + 10,9

капітальні інвестиції -658,3 -366,6 +3744,5 +138,3 -17,6 -11,9* +138,4 +2,1

поточні витрати -444,2 +2421,1 + 1618,2 +1885 -5,3 +30,3 +15,5 +15,7

У структурі інвестування екологічного спрямування левова доля нале

жить поточним витратам, але питома вага даного показника у загальному обсязі 
інвестування екологічного спрямування у 2012р. порівняно з 2008 р. зменши

лась на 0,3 відсоткового пункту і становила 67,9%; відповідно на стільки ж зро

сла питома вага капітальних інвестицій.
Потребує державного регулювання відшкодування в установленому по

рядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишньо
го природного середовища із обов’язковим застосуванням цих норм до будь- 

якого підприємства-порушника.
Не врегульованими залишаються встановлення лімітів використання при

родних ресурсів та лімітів щодо забруднення довкілля, надання господарюю

чим суб’єктам різноманітних пільг при впровадженні ними маловідходних, 
енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії. Цей 

економічний важіль повинен стимулювати діяльність підприємства у напрямку 

охорони природного середовища, зацікавленості у впровадженні безвідходних 

технологій, зниженню екологічного тиску на навколишню середу.
Ще одним важелем стимулювання раціонального використання природ

них ресурсів є надання пільгового режиму оподаткування, кредитування, нара

хування амортизації, але пільги, що прописані у нормативно-законодавчих ак

тах не носять конкретного характеру.
Сьогодні діяльність, яку здійснює підприємство, проходить екологічну 

експертизу, оцінку ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та 
екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах. Вона здійснюється на
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підставі Закону «Про екологічну експертизу», який регулює суспільні відноси
ни в цій галузі для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього 

ириродного середовища, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави [10]. Осно- 

ііііими напрямами екологічної експертизи являються: визначення ступеня еко- 

лог ічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організа
ція комплексної, науково обгрунтованої оцінки об’єктів екологічної експертизи; 

«становлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного законо
давства; оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан на

вколишнього природного середовища, і якість природних ресурсів; оцінка ефе
ктивності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони на

вколишнього природного середовища; підготовка об’єктивних, всебічно обгру
нтованих висновків екологічної експертизи. Крім екологічної експертизи конт

роль за станом навколишнього середовища здійснює екологічний аудит. Закон 
України «Про екологічний аудит» [11] визначає основні правові та організацій
ні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення еколо

гічної обгрунтованості та ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Податкове законодавство України передбачає стягування з господарюю
чих суб єктів екологічного податку, що справляється з фактичних обсягів вики
дів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, роз
міщення відходів, а також плати за користування надрами.

Висновки та пропозиції. Необхідно розвинути понятійно-категоріальний 
«нарат державного програмування, результатом чого стане розширене тлума
чення понять і економічних категорій з позицій інтеграції програмування у си
стему стратегічного планування та аналізу екологічного стану економіки на 

державному і регіональному рівнях, що відповідає викликам сьогодення в умо
вах нестабільного середовища.

Доцільно запровадити наскрізний підхід до формування державних про
грам екологічного розвитку через реалізацію єдності змісту і цільових устано
вок національної (регіональної) стратегії та державних програм. З метою під

вищення ступеню відповідності програм вимогам технології державного про- 

і рамування необхідно на принципі «дерева проблем» більш ретельно підходи
ти до відбору екологічних проблем на основі сукупності економічних інстру



ментів механізму регулювання державної екологічної політики , використання 

яких дозволяє, з одного боку, сформувати програми для вирішення найбільш 

актуальних екологічних проблем, а з іншого, - раціонально обмежити їх кіль
кість з метою забезпечення запланованих обсягів фінансування в межах встано

влених термінів виконання програм.
Формалізувати пріоритетність фінансування та результативність вико

нання державних програм екологічного розвитку можна, на приклад, на основі 

використання методу аналізу ієрархій Т. Сааті.

Л ітература

1. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року: [Електронний ресурс]. 

/Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Richard J. Широбоков В.Г., Алтухова Ю.В. Информационное обеспечение 

анализа устойчивого развития / J. Richard, В.Г. Широбоков, Ю.В. Алтухо
ва // Учет, анализ и аудит: Научный специализированный журнал. - 

Вып. 1. -  2010. -  240с. -  С. 16-20.
3. Бородин А.И. Система экологического бухгалтерського учёта/ А.И. Боро

дин // Вестник Ставропольского государственного университета. -  2005. - 

№41. -  С .123-132.
4. Сахно, Л. А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної сис

теми обліку на підприємстві // Облік і фінанси АПК. -  2009. -  № 1. — С. 

89-92.
5. Лещинская К.Л. Экологическая отчетность: мировые тенденции и фак

торы развития: [Текст] / К.Л. Лещинская, Т.В. Гринберг, Ш. Беннет. // 

Экология производства, 2005. - №2. - С.72-76.
6. Кушнір Ю.В. Перспективи впровадження системи екологічного аудиту на 

промислових підприємствах [Текст] / Ю.В. Кушнір // Науковий вісник 

НЛТУ України. - Вып. № 15.7. -  2005 -  С. 251-254.
7. Законом України «Про бюджетну систему України». [Электронный ре

сурс] / Верховна Рада України. -  Режим доступу: 

http://zakon 1 .rada.gov.ua/laws/show/512-12.

8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

280

[Элеиронный ресурс] / Верховна Рада України. _  Реж1ш лос1упу. 
Ьпр ://гакоп 1 .rada.gov.ua/laws/show/1264-1 2/pageЗ

Статистичні дані Державного комітету статистики України [Електроний 
ресурс] -  Режим доступу: ІЩр://икгеіяї т у  ,.я/

Закон України «Про екологічну експертизу». - № 45/95-ВР від 09.02.1995 
[Электронный ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу:

Ь П р :/ / 2 а к о п 2 . г а г іа ^ о у .и а / ^ 8 / 8 І к ^ 4 5 / 9 5 - % 0 0 % В 2 % / р г іп і

1329915089391765.

Закон України «Про екологічний аудит». - № 1862-1V від 24 06 2004- 
[Электронный ресурс] / Верховна Рада України. .  Р еж и м  д о сту п у :'

h t t p : / / z a k o n 3 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 1 8 6 2 - 1 5 / p r i n t l 3 3 0 0 4 4 4 8 6 2 3 7 l 9 2

281

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1862-15/printl330044486237l92


Белікова Н.В., 

Омаров Ш ахін Анвер Огли

Проблеми формування системи нормативно-правового забезпечення 

розробки стратегій регіонального розвитку

Стаття присвячена аналізу проблем у  сфері нормативно-правового за

безпечення розробки стратегій сталого розвитку регіонів. Здійснено аналіз за
конодавчої бази з розробки державних стратегій розвитку країни та п регіонів 

та запропоновано шляхи її удосконалення за рахунок визначення пріоритетних 
напрямків розвитку економіки країни і практичних заходів щодо забезпечення

такого розвитку у  територіальному вимірі.
The article analyzes the problems o f  legal support development o f  strategies 

for sustainable regional development. The analysis o f  the legal framework fo r  devel

opment o f  public policies o f  the country and its regions and the ways o f  its improve
ment bv identifying priority areas o f  the economy and the practical arrangements for

such development in the territorial dimension.
Ключові слова: стратегія регіонального розвитку, регіон, соціально- 

економічний розвиток, нормативно-правове забезпечення, державна підтрим

ка, сталий розвиток.

Вступ. Протягом останніх двох десятиліть умови функціонування еконо

міки України та її регіонів динамічно змінюються, спонукаючи органи держав
ної влади й місцевого самоврядування впроваджувати новітні методичні підхо

ди щодо формування відповідних стратегій сталого розвитку на загальнодержа
вному й регіональному рівнях. Основні аспекти розробки стратегій регіональ

ного розвитку представлені в науковій літературі достатньо повно. Зокрема М. 

Хвесик, С. Лізун, О. Алимов, В. Геєць та ін. [1] визначили загальні наукові під
ходи до розробки стратегій сталого розвитку країни та її регіонів; М. Кизим [2] 

обгрунтував методику розробки стратегії сталого розвитку регіону; Т. Стеценко 

та О. Тищенко [3] запропонували механізм управління регіональним розвитком 

на основи стратегії соціально-економічного розвитку.

УДК 332.1
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Однак до теперішнього часу в Україні відсутні як офіційно затверджені 
документи так і комплексні наукові розробки, в яких було б запропоновано на- 

уково-обгрунтовану систему стратегічних цілей розвитку та комплексну сукуп
ність заходів, які забезпечують їх досягнення. В цих умовах особливої актуаль

ності набуває процес удосконалення системи нормативно-правового забезпе
чення розробки стратегій регіонального розвитку.

Метою статті є аналіз існуючих проблем в сфері нормативно-правового 
забезпечення розробки стратегій розвитку регіонів України та визначення пере
ліку заходів з їх подолання.

Виклад основного матеріалу. До теперішнього часу в Україні практично 
не сформовані нормативно-правова база та методичне забезпечення розробки 
стратегій розвитку держави в цілому та окремих її регіонів. Деякі питання щодо 

стратегічного програмування розвитку країни розглядаються в двох основних 

законах, які виступають як основа нормативно-правового забезпечення скла
дання стратегій сталого соціально-економічного розвитку, а саме в Законах Ук
раїни [4-5].

Очевидно, що цього недостатньо і це не дозволяє в повній мірі врахувати 
весь спектр змін зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування еко

номіки країни. Проведений аналіз нормативно-правового забезпечення розроб
ки стратегій сталого розвитку показав, що у Законі [4] визначається необхід

ність формування цілісної системи прогнозних і програмних документів еконо
мічного та соціального розвитку країни, окремих галузей економіки та адмініс- 

і ративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи дер
жавного регулювання економічного та соціального розвитку України.

Вибір довгострокової стратегії регіонального розвитку здійснюється ор
ганами законодавчої й виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
на підставі результатів прогнозування економічного та соціального розвитку 
країни та її регіонів.

На середньостроковий період розробляється прогноз економічного та со
ціального розвитку України, в якому є розділи, що визначають цілі та пріорите

ти соціально-економічного розвитку країни в середньостроковому періоді та 
пропозиції щодо напрямів державної політики в цей період. Обґрунтування 

економічних цілей та пріоритетів в умовах економічної глобалізації має базува-

283



тися на прогнозі кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках збуту найваж
ливіших товарів та послуг, що виробляються в Україні. Виходячи з цього ви

значаються пріоритети державної регіональної політики (табл. 1).
Аналіз «Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2009 

рік» [7] показав, що він був розроблений з певними відмінами від зазначеної в 

Законі [4] структури, про що свідчить наступне:

Таблиця 1

Пріоритети державної регіональної політики [6]

Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2015 р.

Державна стратегія регіонального розвитку ло 
2020 р.

1. Підвищення конкурентоспроможності регі
онів та зміцнення їх ресурсного потенціалу.
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів.
3. Розвиток міжрегіонального співробітницт
ва.
4. Створення інституціональних умов для ре
гіонального розвитку.

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів.
2. Територіальна соціально-економічна інтег
рація і просторовий розвиток.
3. Ефективне державне управління у сфері 
регіонального розвитку.

1 відсутні прогнозні оцінки очікуваних змін зовнішньополітичної та зов

нішньоекономічної ситуації;
2. не розглядаються і не обґрунтовуються прогнозні оцінки головних

проблем розвитку економіки;
3. не прогнозуються можливі заходи державної соціально-економічної

політики, що мають забезпечити сталий розвиток країни та її регіонів.
За змістом в документі [7] представлені параметри економічного розвитку 

країни за попередній період, а саме: темпи зростання виробництва продукції 
машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, валової доданої 

вартості в торгівлі, інвестиційних процесів тощо. Очевидно, що для визначення 

стратегічних цілей розвитку держави цього недостатньо.
На основі прогнозів визначаються перспективи розвитку країни та її регі

онів. Отже прогнозні документи мають містити не тільки результати дослі

дження зовнішніх і внутрішніх політичних, соціальних, економічних та інших
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чинників розвитку України, а й прогнози зміни тенденцій динаміки світової 
економіки.

Проведені дослідження показали, що структуру прогнозів економічного 
та соціального розвитку України доцільно доповнити розділами «Ризики про
гнозу» та «Альтернативні варіанти розвитку економіки та соціальної сфери Ук
раїни».

Прогнозна інформація щодо економічного та соціального розвитку Укра
їни на короткостроковий період (один рік) враховується при формуванні Дер

жавної програми економічного і соціального розвитку України й визначення 
обсягів надходжень до Державного бюджету України на наступний рік.

Порівняння структури прогнозу соціально-економічного розвитку Украї
ни зі структурою системи регіональних прогнозів на середньостроковий період 
(табл. 2) показало, що в регіональних прогнозах не оцінюються можливі впливи 

іміни зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної ситуації, не прогнозують
ся наслідки впливу реалізації заходів державної, регіональної, економічної та 
соціальної політики на тенденції динаміки розвитку регіонів.

Разом з тим, система середньострокових регіональних прогнозів включає 

прогнозну інформацію стосовно показників використання природно-ресурсного 
потенціалу регіонів України та змін екологічної ситуації. Все це дозволяє роз

робляти напрями вирішення ключових проблем соціально-економічного розви
тку кожного регіону у середньостроковому періоді.
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Порівняння структур системи регіональних прогнозів і прогнозу роз

витку України на середньостроковий період [2]

Таблиця 2

Структура прогнозу економічного та соціального
розвитку АР Крим, областей, районів і міст на сере

дньостроковий період

Структура прогнозу економічного та сопіи.'• 
ного розвитку України на середньострокоинІІ 

період І

Аналіз соціально-економічного розвитку відповідної  ̂
адміністративно-територіальної одиниці за попередній

період

Аналіз соціально-економічного розвитку країни
за попередній період

Характеристика головних проблем розвитку економіки 
та соціальної сфери адміністративно-територіальної оди-

Характеристика головних проблем розвитку 
економіки та соціальної сфери

Стан використання природного, виробничого, науково- 
технічного та трудового потенціалу

Екологічна ситуація у  відповідній адміністративно- 
територіальній одиниці_______________________

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в 
середньостроковому періоді та пропозиції щодо заходів 
місцевих органів виконавчої впади та органів місцевого

ПТШЇУ ТТПСЯГНРННЯ.
Прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів 

і послуг

Основні показники соціально-економічного розвитку 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Можливі шляхи розв'язання головних проблем роз- 
витку економіки та соціальної сфери відповідної адмі
ністративно-територіальної одиниці

Висновки щодо тенденції розвитку економіки відповід
ної адміністративно-територіальної одиниці протягом 
середньострокового періоду

Очікувані зміни зовнішньополітичної та зовиші 
ньоекономічної ситуації та їх вплив на економіку | 
країни __________

Оцінка впливу можливих заходів державної 
політики у прогнозному періоді на розвиток 
економіки та соціальної сфери

Цілі та пріоритети економічного та соціальної о 
розвитку в середньостроковому періоді та про... 
зиції Щ ОДО напрямів державної політики в цей
ПРПІОПп р п і п п ______________  _______________ ______ ;-------- :— : ї“
Прогноз кон'юнктури на внутрішніх і зовнішні*
ринках стратегічно важливих видів товарів і і .< * 
луг
Основні макроекономічні та інші необхідні по
казники та баланси економічного та соціальні.... 
розвитку у тому числі в розрізі галузей економі 
ки, АР Крим, областей, міст Києва та Севастогнмі*

Висновки щодо тенденцій розвитку економіки 
країни протягом середньострокового періоду
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Регіони України відрізняються галузевою структурою економіки. Зако

ном [4] визначається необхідність прогнозування соціально-економічного роз

питку галузей економіки на період до п’яти років. Ці прогнози мають викорис
товуватися при розробці стратегій сталого розвитку регіонів.

Визначення галузей економіки, щодо яких розробляються прогнози, а на 
їх підставі і галузеві програми соціально-економічного розвитку, порядок і тер

міни їх представлення здійснюється Кабінетом Міністрів України. До кола цих 
галузей включені енергетика, металургія, вугільна та нафтогазова, машинобу
дування, ЖКГ, лісове, рибне господарства та ін.

Розглянута система регіональних та галузевих прогнозів формує наукове 
підґрунтя програм економічного та соціального розвитку України, АР Крим, 
областей, районів і міст та найважливіших галузей економіки. Ці програми ма

ють кореспондуватися між собою та Державною програмою економічного та 
соціального розвитку України, в якій визначаються цілі та пріоритети економі
чного та соціального розвитку всієї країни на наступний рік, засоби та шляхи їх 
досягнення. Програма має містити комплексну взаємоузгоджену систему захо

дів, які розробляються органами законодавчої та виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування і спрямовуються на вирішення проблем сталого со
ціально-економічного розвитку України.

Таким чином, проведене дослідження показало, що з точки зору форму- 

иання законодавчої бази розробки стратегій розвитку регіонів України, Закон 
|4] має ряд недоліків, а саме:

- структура системи прогнозних й програмних документів не передбачає 
такої складової, як прогноз та стратегія сталого соціально-економічного розви
тку України на довгостроковий період;

- порушується принцип єдності при формуванні системи прогнозів і про
грам економічного й соціального розвитку України та її регіонів;

- знижується рівень наукової обґрунтованості прогнозної інформації вна

слідок ігнорування ризиків прогнозу, а також відсутності розгляду альтернати- 
ниих варіантів соціально-економічного розвитку країни та її регіонів;

- не визначені механізми стимулювання виконання програм сталого роз
питку, зокрема, не встановлено ступінь відповідальності центральних і місце

вих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування за по-



рушення строків реалізації та показників ефективності заходів, спрямованих на 

прискорення економічного та соціального розвитку України в цілому та її регі

онів, а також галузей економіки країни;
- не регламентуються інструментарій й принципи організаційно- 

економічного механізму взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 

влади в напрямі реалізації програм сталого економічного та соціального розви

тку на всіх рівнях.
Вказані недоліки гальмують впровадження стратегічного програмування 

розвитку України та її регіонів, а також посилюють негативні впливи глобаль

них викликів, які стоять перед країною та її регіонами.
Таким чином, розглянутий Закон України [4], яким було започатковано 

формування нормативно-правової бази розробки програм і стратегій сталого 

розвитку регіонів України, потребує внесення певних уточнень.
Проведений аналіз Закону [5] показав, що при формуванні програм і 

стратегій сталого розвитку України та її регіонів необхідно насамперед розгля
дати такі важливі для всього соціуму нормативи і стандарти, як: забезпеченість 

населення транспортом загального користування, послугами зв’язку, медичної 

допомоги за обсягами діагностичних, лікувальних і профілактичних процедур 

тощо. Соціальні стандарти і нормативи по цих напрямах сталого розвитку до 
теперішнього часу не досягнуті й тому вони мають бути в основі складання 
програм і стратегій сталого соціально-економічного розвитку України та її ре

гіонів.
Очевидно, що на рівні регіонів прискорення соціально-економічного роз

витку суттєво залежить від ефективності державної регіональної політики. У 
діючому законодавстві України передбачено ряд нормативних документів, які 

регламентують державну регіональну політику. Основними з них є. Указ Пре
зидента України «Про Концепцію державної регіональної політики»; Закон Ук

раїни «Про стимулювання розвитку регіонів»; Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на пе

ріод до 2015 року»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Наказ Мі

ністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку»,
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План першочергових дій Уряду.

Проведений аналіз Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 р. 
[8] надає підстави для висновку щодо наявності певної історичної спадкоємнос

ті у визначенні стратегічних цілей, напрямів та завдань соціально-економічного 
розвитку регіонів, об’єктивним підгрунтям для цього висновку є наведена сис- 

ісма цілей та завдань соціально-економічного розвитку регіонів України. Слід 
підкреслити, що до кола напрямів і завдань соціально-економічного розвитку 
регіонів України у Державній стратегії [8] віднесено удосконалення системи 

стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та 
регіональному рівнях й оптимізацію нормативно-правової бази щодо форму
вання системи стратегічних планових й прогнозних документів, процедури їх 
розроблення на всіх рівнях територіальної організації влади.

До найбільш затребуваних нормативно-правових актів цієї сфери нале
жать «Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розви
тку» [9]. У цьому документі, який було підготовлено Міністерством економіки 
та з питань європейської інтеграції України відповідно до Указу Президента 

України «Про концепцію державної регіональної політики» [10], регіональна 
стратегія розвитку розглядається як стратегічний план розвитку регіону, що ви
значає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального 
розвитку АР Крим, областей України, міст Києва та Севастополя на середньос- 
троковий (4-6 років) та довгостроковий (10-15 років) періоди.

Методичними рекомендаціями [9] передбачено необхідність при розроб
ленні регіональних стратегій розвитку враховувати документи Конференції 

ООН з питань навколишнього середовища і розвитку Ріо-29 «Порядок денний 
XXI століття», інші міжнародні нормативні акти.

Висновки. Таким чином, отримані результати аналізу законодавчої та 
нормативно-правової бази України щодо розробки стратегій сталого розвитку 
країни та ії регіонів свідчать про те, що розроблені документи мають певні не
доліки як на етапі розробки, так і на етапі їх реалізації.

Головним недоліком є відсутність методологічного й нормативно- 
правового забезпечення розробки стратегії розвитку України та її регіонів з ви

значенням пріоритетних напрямків розвитку економіки країни і практичних за
ходів щодо забезпечення такого розвитку у територіальному вимірі.



Отже для реалізації стратегій та програм подальшого збалансованого 

економічного та соціального розвитку України та її регіонів необхідно удоско

налення законодавчої бази шляхом формування взаемозв язків та взаємодії між 
діючими законодавчими актами у відповідності з мегатрендами світового еко

номічного розвитку.
Розвиток світової економіки в перспективному періоді відзначатиметься 

впливом низки чинників і мегатрендів, що приведуть до історичних змін струк

тури світової економіки та модифікації форм її організації. Формування нової 
структури глобальної економіки ставить Україну перед жорсткими геополітич- 

ними, геостратегічними та геоекономічними викликами, відповіді на які повин

ні міститися в стратегії розвитку України та в стратегіях розвитку її регіонів.
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УДК 339.13.01
Криванич М. В.

Міжнародний аспект при виборі конкурентної стратегії 
інжинірингвої організації

В статті представлено методичний підхід до вибру конкурентної і між

народної стратегій коксохімічної інжинірингової організації (ІО) з множини 

базових стратегій за специфічних умов міжнародного ринку коксового інжині
рингу. Сформовано систему факторів формування конкурентоспроможності
10. Проаналізовано сутність категорії «конкурентна стратегія». Визначено 

дві основні системи вибору конкурентних стратегій, основаних на забезпеченні 
їх адекватності умовам ринків конкурентного середовища та обгрунтовано 

вибір однієї з них для ІО. Розглянуто основні види конкурентних стратегій. 
Ідентифіковано ознаки ринку коксового інжинірингу і визначено відповідні їм

конкурентні стратегії.
The paper presents a methodical approach to Select and international competi

tive strategies o f  coking engineering (IE) o f  the set o f  basic strategies fo r  specific 
conditions in the international market coke engineering. The system factors o f  com
petitiveness iota. The essence o f  the category o f  "competitive strategy". Defined two 
main systems o f  choice o f  competitive strategies based on ensuring the adequacy o f  
market conditions and competitive environment reasonably select one o f  them fo r  IE. 
The basic types o f  competitive strategies. Identified signs o f  market coke engineering 

and determine the corresponding competitive strategies.

Ключові слова:

Сучасна теорія конкуренції і стратегічного управління підприємствами 

визначають основні види базових стратегій практичне застосування яких пот

ребує адаптації до умов конкретної галузі. Зважаючи на це, метою даної статті є 
вибір конкурентної і міжнародної стратегій коксохімічної інжинірингової орга

нізації (далі 10) з множини базових стратегій за специфічних умов міжнародно

го ринку коксового інжинірингу.
Найвагомішими факторами, які визначають успіх ІО, або будь-якого з 

підприємств, в конкуренції є: ринкова ситуація (зовнішнє середовище підпри-
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гмства); наявний потенціал (внутрішнє середовище підприємства); поведінка 
підприємства (динамічні процеси). Важливо, що дані фактори є взаємо

пов’язаними і у сукупності своїх змін визначають зміни конкурентоспроможно- 
сі і конкретних суб єктів сфери ринкової пропозиції, тобто здатності досягнення 

успіху в конкуренції. Взаємовплив факторів конкурентоспроможності 10 наве
дено на рис. 1.

Рис. 1. Взаємозалежність факторів конкурентоспроможності 10 

З наведеного рисунку видно, що конкурентоспроможність 10 є динаміч
ною категорією, оскільки находиться у прямій залежності від змін факторів її 

формування. При цьому, фактори конкурентоспроможності мають послідовну 
Кіаємозалежність. Так, наявний потенціал ІО визначає її поведінку (умови про
позиції, превентивні дії та ін.). В свою чергу поведінка 10 в умовах ринку (мо

нополія обмежена олігополією, або двостороння монополія) визначає зміни в 
ринковій ситуації (кон’юнктурі). Кон’юнктура ринку визначає вимоги попиту і 

можливість його задоволення пропозицією, отже дохід і зміну потенціалу ІО. 
Оновлений потенціал 10 знову визначає його поведінку і т.д.

Таким чином, поведінка є невід’ємним елементом, тобто атрибутом, сис
теми факторів формування конкурентоспроможності 10. При цьому, поведінку
10, як суб’єкту ринкової пропозиції, можна розглядати, як процес реалізації й 

іабезпечення зростання її потенціалу, з метою задоволення зростаючих вимог 

попиту, за якості і умов пропозиції більш прийнятних ніж у конкурентів. Пове

дінка 10, яка відповідає даним вимогам, окрім задоволення попиту забезпечує і 
виграш ІО в конкуренції, що є очевидною ознакою її конкурентоспроможності.

Суттєво важливим є те, що саме від поведінки залежить ступень реаліза
ції наявного потенціалу 10, а отже і задоволення вимог попиту. Так, не дивля

чись на значний потенціал 10, що значно перевершує потенціал конкурентів, ця



організація може і не досягти успіху в конкуренції через неадекватну вимогам 

зовнішнього середовища і можливостям потенціалу поведінку.
Зважаючи на вище наведене, можна стверджувати що основними внутрі

шніми факторами конкурентоспроможності ІО є її потенціал і поведінка, адек

ватні умовам (вимогам) зовнішнього середовища. При чому, формування поте

нціалу 10 теж повинно бути однією з функцій її поведінки. Поведінка являє со
бою сукупність дій 10, спрямованих на досягнення успіху в конкуренції -  за
безпечення конкурентоспроможності. Цілеспрямованість, послідовність і ефе

ктивність цих дій, як правило, є результатом реалізації планів 10, що часто ви
значаються термінами «конкурентна стратегія», «стратегія конкуренції», «кон

курентна політика», «ділова стратегія» та ін., ключовим у яких є слово «страте

гія».
Слово стратегія походить від грецького «5ігаІе§05». У військовій науці це 

поняття визначає: мистецтво генерала; план перемоги над ворогом; мистецтво 
військового керівництва. Вперше, відносно до виробництва, цей термін був ви

користаний Альфредом Чандером — молодшим у 1962 році. За думкою А. Чан- 
дера, стратегія являє собою комплексний план, спрямований на забезпечення 

реалізації місії організації і досягнення її цілей. Стратегія надає фірмі визначе
ність та індивідуальність. Стратегічні плани повинні розроблятись так, щоб не 

тільки залишались цілісними на протязі довгого часу, але й бути достатньо гну

чкими, щоб при необхідності можна було провести їх модернізацію чи переорі

єнтацію. Загальний стратегічний план слід розглядати, як програму що спрямо

вує діяльність фірми на протязі довгого часу [1].
На сьогоднішній день економічна теорія ще не має загальновизнаного ви

значення категорії «конкурентна стратегія», множина трактувань ії сутності 

вимагає в цілях даної роботи окремого обгрунтування цього поняття.
Найбільш поширеними в науковій літературі поглядами на сутність кон

курентної стратегії є поняття сформульовані Г. Азоєвим [2], Ф. Котлером [3], 

М. Портером [4], А. Томпсоном та А. Стриклендом [5], Ю. Івановим [6].
За результатами огляду літературних джерел [2-6], можна стверджувати, 

що загальним для всіх визначень конкурентної стратегії є бачення її, як специ

фічного виду поведінки (поводження) завдяки якому підприємство забезпечуе
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собі ринковий успіх. При цьому слід розрізняти формальну стратегію організа
ції — стратегічний план, і фактичну — реальну поведінку організації.

Зважаючи на вище викладене і теоретичне бачення категорії «конкурент
на стратегія» в даній роботі під нею буде розумітись поведінка націлена на за
безпечення конкурентного успіху, що забезпечує зростання потенціалу 10.

Поведінка, а отже і стратегія 10, визначається, як множиною різних варі
антів сукупностей вище наведених груп факторів впливу (ринкової 
кон юнктури і потенціалу організації), так і ступенем розвитку та прояву даних 
факторів. Завдяки цьому, для конкретної організації в умовах конкретного рин
ку потрібен вибір адекватної конкурентної стратегії.

В сучасній теорії конкуренції домінують дві основні системи вибору кон
курентних стратегій, основаних на забезпеченні їх адекватності умовам (видам) 

ринків конкурентного середовища. Це системи Ф. Котлера та М. Портера.

Ф. Котлер визначає чотири види (класи) конкурентних стратегій [3]:
1. Стратегія лідера. Товар підприємства-лідера ринку займає домінуючу 

позицію, при чому це визнають і його конкуренти. Дана стратегія передбачає 
підтримку стану на ринку й зміцнення конкурентних позицій.

2. Стратегія претендента на лідерство. Підприємство, що не займає домі
нуючої позиції, може атакувати лідера, тобто кинути йому виклик. Мета даної 
стратегії -  зайняти місце лідера.

3. Стратегія послідовника. Підприємства що йдуть за лідером, - це конку
рент із невеликою часткою ринку, що обирає адаптивне поводження, погоджу

ючи свої рішення з рішеннями, прийнятими конкурентами. Ці підприємства не 
< лідерами галузі і не прагнуть завоювати цю позицію. Підприємства- 

послідовники не намагаються виграти у лідера в конкурентній боротьбі, вони 
хочуть зайняти ті сфери, на які в лідерів не вистачає ресурсів або які не нале

жать до сфери їх стратегічних пріоритетів, а також захистити наявні ринкові 
частки.

4. Стратегія фахівця. Підприємство-фахівець орієнтується переважно на 
один, або кілька сегментів ринку, тобто його більше цікавить якісна сторона 

частки ринку. Незважаючи на те, що підприємство-фахівець певним чином до
мінує у своїй ринковій ніші, з погляду ринку даного товару (у широкому змісті 
у цілому воно має реалізовувати стратегію «наступні за лідером» [7].
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Як видно з вищенаведеного, ключовими ознаками підходу Ф. Котлера до 
класифікації конкурентних стратегій є позиція і спосіб поводження організації 

відносно лідера галузі.
У підході М. Портера за основну класифікаційну ознаку використовуєть

ся співвідношення між масштабом конкуренції і типом конкурентної переваги. 

Поняття конкурентної переваги введено самим М. Портером і визначає такі ха

рактеристики продукції підприємства, які дозволяють йому випереджати кон
курентів по показникам рентабельності та стійкості його ринкової позиції. Кон
курентні переваги формуються, як матеріальними, так і нематеріальними акти

вами підприємства і проявляються в найбільш високій якості товарів та послуг 

що пропонуються ринку [4].
М. Портер пропонує п ’ять варіантів підходів до вибору конкурентної 

стратегії підприємства які найбільш наглядно подані їм у матриці конкурентних 

стратегій (рис. 2).

Тип конкурентної переваги

І
&
О

£ 2 О о
5О- Е*

І  5?

Стратегія лідерства у витратах Стратегія широкої диференціації

Лідерство

Стратегія оптимальних витрат

Фокусування

Сфокусована стратегія низьких 
витрат

Сфокусована стратегія дифере
нціації

Рис. 2. Матриця конкурентних стратегій за М. Портером [8, 9]

Суттєві ознаки різних типів конкурентних стратегій, доволі повно і стис

ло охарактеризовано в [6] і полягають в наступному.
Стратегія лідерства за витратами передбачає зниження повних витрат ви

робництва товарної продукції або послуг, що спричиняє підвищений інтерес 

покупців.
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Стратегію широкої диференціації спрямовано на додання продукції або 
послузі специфічних рис, що відрізняють її від товарів або послуги підпри- 
ємств-конкурентів.

Стратегія фокусування (спеціалізація) — це типова стратегія конкуренції, 
яка зосереджена на виборі вузького сегмента або групи сегментів у галузі й за

доволення потреб цього сегмента з більшою ефективністю, ніж можуть зробити 
конкуренти, що обслуговують більш широкий сегмент ринку.

Сфокусована стратегія низьких витрат — дана стратегія конкуренції орієн
тована на вузьке коло споживачів за умови випередження конкурентів за низь
кими витратами виробництва.

Сфокусована стратегія диференціації ставить своєю метою забезпечення 
споживачів обраного сегмента продукцією, що максимально відповідає їх запи
там.

Охарактеризовані стратегії конкуренції є базовими не виключають при 
необхідності застосування синтетичного підходу до формування стратегії конк
ретного підприємства. Крім цього, М. Портер також не виключає, що при необ

хідності підприємство може успішно реалізувати більш ніж одну базову страте

гію. В нашому випадку, зважаючи на те, що 10 оперує на ринках з різними ти

пами будови, видається доцільним використання саме цього підходу — вибірко
вого використання базових конкурентних для застосування визначеної конку
рентної стратегії на певному регіональному ринку коксового інжинірингу.

Поряд з вищевикладеним треба визначити, що загальної характеристики 
базових видів конкурентних стратегій ще не достатню для правильного вибору 
конкурентної стратегії, яка б відповідала умовам ринкового середовища і мож
ливостям підприємства (10). Стратегія конкуренції підприємства будується на 

основі визначеної стратегічної мети з урахуванням достатності наявного потен
ціалу підприємства для забезпечення вимог попиту на вибраному ринку (у сег

менті ринку), а також, що ефективність конкурентної стратегії залежить від її 
здатності задовольнити вимоги попиту ліпше за конкурентів. Таким чином, ви
моги попиту, тобто особливості ринку є визначальним фактором до вибору 
конкурентної стратегії ІО.

Розглянемо основні види конкурентних стратегій, що наводяться у [5] на 
відповідність очевидним ознакам ринку коксового інжинірингу.
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Стратегія лідерства за витратами за умов ринку коксового інжинірингу не 

є актуальною, оскільки ціна на інжинірингові послуги є похідною від загальної 

вартості будівництва об’єктів коксохімічного виробництва і не перевищує 8% 

від її величини. За цих умов споживач більшу увагу приділяє увагу вартості бу

дівництва об’єкту коксохімії і ефективності від його використання, тому що 

економія за цими факторами значно перевищує економію на вартості його про
ектування. Зважаючи на це, розглядати застосування стратегії лідерства за ви
тратами в умовах ринку коксового інжинірингу не доцільно тому, що вона 

спрямована окремої малозначущої конкурентної переваги, яка не спроможна 

забезпечити успіх у конкуренції.

Ефективність застосування стратегій широкої диференціації і оптималь
них витрат за умов ринку коксового інжинірингу не є очевидною, тому доціль

ність їх застосування потребує більш глибокої оцінки.
Сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації за умов ринку кок

сового інжинірингу не є актуальними, оскільки окремі технології і об’єкти апа
ратного забезпечення коксохімічного виробництва не є предметом коксового 

консультативного інжинірингу.
Таким чином, зважаючи на вище викладене, можна констатувати що кон

курентними стратегіями з яких, на основі детального аналізу (оцінці) можна 

вибрати стратегію яка б відповідала умовам ринку коксового інжинірингу є 

стратегії широкої диференціації та оптимальних витрат.
Вибір конкурентної стратегії для коксохімічних 10 проведено на основі 

ідентифікації специфічних ознак ринку коксового інжинірингу з подальшим 
вибором відповідних їм відмінностей різних конкурентних стратегій, що зга

дуються у [5] (табл. 1).
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Наведені в табл. 1 дані свідчать, що основні ознаки ринку коксового ін
жинірингу обумовлюють доцільність застосування коксохімічними ІО конку

рентної стратегії широкої диференціації. Окремо слід відзначити, що не одна з 
характеристик стратегії оптимальних витрат не відповідає ознакам ринку кок

сового інжинірингу. Таким чином, конкурентна стратегія широкої диференціа

ції є єдино прийнятною для коксохімічних ІО.
Поряд з вищевикладеним слід зазначити, що основною специфічною 

ознакою ринку коксового інжинірингу є його міжнародна природа, що було 

більш детально охарактеризовано раніше.
Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. акцентують увагу та тому, що конкуре

нція на міжнародних ринках висуває більш жорсткі вимоги до розробки страте

гій, ніж на національних ринках [5].
За думкою, згаданих вчених з якою в основному можна погодитись: 

«Особливу увагу потрібно приділяти тому, на скільки запити споживачів, кана

ли збуту, перспективи росту, рушійні сили і тиск конкурентів на світовому рин
ку відрізняються від національного» [5]. Однак, специфіка світового ринку кок
сового інжинірингу тільки в окремих випадках надає можливість і робить доці

льним порівняння вище охарактеризованих ринкових умов, оскільки попит на 

послуги коксового інжинірингу в країнах базування ІО обмежений і виникає з 
дуже низькою періодичністю. Зважаючи на цей факт, провідні світові коксохі

мічні ІО вимушені орієнтуватись переважно на попит, що складається в інших 

країнах, за тих же умов що були охарактеризовані. Прикладом цього можуть 

бути такі провідні ІО коксохімічного профілю, як Uhde (ФРН) та ГИПРОКОКС 
(Україна), які в останнє двадцятиріччя надають послуги переважно закордон

ним споживачам. Зважаючи на даний факт, можна стверджувати що для умов 

світового ринку коксового інжинірингу використання умов національного рин
ку в якості критерію оцінки недоцільно, а отже вимагає застосування іншого 

методичного підходу, що і було обґрунтовано вище в даній роботі.
Сучасна теорія розглядає декілька варіантів міжнародних стратегій [5].
1. Передача іноземним фірмам права на використання власних техно

логій або на виробництво і розповсюдження продукції (у цьому випадку доходи 

від міжнародної діяльності дорівнюють розміру роялті, які підприємство одер

жує за угодою).

2. Посилювати національне виробництво (в одній країні) та вивозити 
товари на закордонні ринки.

3. Дотримуватись багатонаціональної стратегії, для чого розробити 
окрему стратегію для кожної країни.

4. Дотримуватись глобальної стратегії низьких витрат, коли фірма 
прагне забезпечити низьковитратне виробництво на більшості або на всіх стра
тегічно важливих ринках світу.

5. Дотримуватись глобальної стратегії диференціації, за якої фірма 
диференціює свій товар за одними характеристиками у різних країнах для ство
рення сталого іміджу фірми у світовому масштабі і для забезпечення сильних 
конкурентних позицій.

6. Дотримуватись глобальної стратегії фокусування, коли метою стра
тегії фірми є обслуговування ідентичних ніш на кожному стратегічно важливо
му національному ринку.

Вищенаведене свідчить, що теорія виділяє два основних види міжнарод
ної стратегії — багатонаціональну та глобальну. При цьому слід відзначити, що 

багатонаціональна стратегія придатна для галузей, де переважає багатонаціона
льна конкуренція, а глобальна стратегія надає кращий результат у галузях з 

глобальною конкуренцією або в галузях, де започатковано процес глобалізації
[5].

Багатонаціональна стратегія спрямована на забезпечення її відповідності 
місцевим умовам -  вимогам попиту, а глобальна стратегія на забезпечення фір
мі конкурентної переваги у світовому масштабі. Зважаючи на це, і те що ринку 
коксового інжинірингу притаманна часова і просторова дискретність попиту, 

стає очевидним, що в основу розробки конкурентної стратегії коксохімічної ІО 

повинно бути закладено принципи міжнародної багатонаціональної стратегії. 
Тобто, при виборі базової конкурентної стратегії ІО повинна зважати, як на за- 
і альні тенденції розвитку галузі, так і специфічні вимоги споживачів до інжині

рингових послуг на окремих (перспективних) національних ринках. При цьому, 
поведінка ІО повинна бути адекватною умовам -  типу будови конкретного на

ціонального ринку коксового інжинірингу. Саме тип будови ринку є вихідною 
умовою цілевизначення поведінки (стратегії) ІО.



Важливим є те, що національні ринки коксового інжинірингу можуть ма

ти тільки два типу будови за класифікацією за фон Штакелльберга [10] -  «мо

нополія обмежена олігополією» та «двостороння монополія». У зв’язку з цим, 

на перший погляд, перед будь-якою 10 виникає проблема стратегічного вибору, 
який би відповідав типу будови конкретного національного ринку коксового 

інжинірингу. Однак, якщо врахувати що тип будови конкретного національного 
ринку визначається постфактум, то стає очевидним, що до цього моменту будь- 
яка з ІО може пропонувати свої послуги і на ринках фактичної двосторонньої 

монополії, що і спостерігається на практиці. Виходячи з цього, можна ствер
джувати, що конкурентна стратегії 10 повинна бути зорієнтована до дій на рин

ках з типом будови «монополія обмежена олігополією».

Зважаючи на вище викладене та на дискретність попиту на конкретних 

національних ринках коксового інжинірингу, з метою досягнення реального 
результату на них -  успіху у конкуренції, конкурентна стратегія повинна бути 
спрямована виключно на досягнення цієї мети. Індикатором наявності реальної 

можливості досягнення успіху в конкуренції може бути конкурентна позиція 
конкретної 10, що склалася за результатами її участі в конкуренції, яку займає 

10 на конкретному національному ринку коксового інжинірингу.
В залежності від того, яку конкурентну позицію на ринку займає 10, за

лежить ступень вірогідності досягнення успіху в конкуренції, а отже і перспек

тивність цього конкретного національного ринку для даної організації.

Література

1. Chandler A. D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History o f  the 

Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, 1962. 463 p.

2. Г. Азоєв. Конкуренция: аналіз, стратегия и практика. -  М.: Центр 
экономики и маркетинга, 1996. -  208 с.

3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент: Пер. с англ. -  СПб.: Питер, 

2 0 0 1 .-7 5 2  с.
4. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурен

тов: Пер. С англ. -  М.: Международные отношения, 1993. -  386 с.

302

5. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки 
ит реализации стратеги: Учеб. для вузов: Пер. С англ. / А. А. Томпсон, А. Дж. 
Стринкленд. -  М.: Банки и биржи. -  ЮНИТИ, 1998. -  576.с

6. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник / 
К). Б. Іванов, М. О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко, Т. М 
Чечетова-Терашвілі. -  X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. -  320 с.

7. Стратегія підприємства: Підручник / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, 
Т.М. Чечетова-Терашвілі, О.В. Ревенко. -  X.: ВД «ІНЖЕК», 2009. 560с.

8. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер; Пер. с англ. -  
М.: Международніе отношения, 1993 .-386  с.

9. Портер М. Конкуренция / М. Портер; Пер. с англ. -  М.: Изд. Дром 
«Вильямс», 2 0 0 1 .-4 9 5  с.

Ю. Stackeiberg H. von. Marktform und Gleichgewicht. Wien ; Berlin. 1934

303



УДК 658.011.4.003.12 : 339.137.2
Никифорчин І.В.

Оцінка стратегічних позицій і вибір напрямку діяльності фірми на 

основі нечіткої логіки.

Запропоновано методичний підхід до оцінки перспективності товарних 

груп з застосуванням нечіткої логіки.
A methodical approach is proposed for estimation o f  prospects o f  product

groups usingfuzzy logic.
Ключові слова: Ваги Фішберна, фаззифікація, конкурентоздатність то

вару, конкурентна позиція фірми.

Вступ. При аналізі стратегічних позицій фірми на ринку повинні бути ви

явлені основні напрямки діяльності в минулий період і в теперішній, головні 
стратегічні установки їх зміни за весь період функціонування, а також стра

тегічні задачі на майбутнє. Тому одну з ключових ролей відіграє товарна 
політика. її  здійснення вимагає проведення систематичних досліджень на всіх 

етапах розробки і удосконалення товару: від вибору концепції нового виробу і 
його конструювання до його фінансування, виробництва, встановлення ціни, 

рекламування, збуту і технічного обслуговування. Товарна політика включає 

міри по підвищенню конкурентоздатності виробу, створенні нових видів то

варів, оптимізації інноваційної діяльності і асортименту виробів з врахуванням 

життєвого циклу товару і попиту на нього.
Головна мета товарної політики -  це визначення набору товарних груп, 

які найбільш доцільні для успішної роботи на ринку.
Постановка завдання. При плануванні асортименту використовують 

матричні моделі ( модель бостонської консультативної групи і модель Ансоф- 
фа). При цьому використовуються суб’єктивні показники, за якими товари 

відносять до певних квадрантів. Поняття «високий», «низький» можуть сильно

Никифорчин І.В., к.е.н., доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника (Івано-Франківськ)
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відрізнятися для окремих спеціалістів. Тому доцільно при проведенні аналізу 

користуватися апаратом нечіткої логіки. Метою цієї праці є розробка алгоритму 
оцінки перспективності товарних груп і окремих товарів на основі експертних 
оцінок рівня важливості окремих факторів з застосуванням нечіткої логіки.

Результати. Введемо шкалу, яка містить низку базових факторів, які, в 
свою чергу, характеризуються наборами своїх складових факторів. В якості ба- 
ювих факторів, які характеризують положення товару, розглядають:

1. Привабливість ринку товару.
2. Конкурентна позиція фірми.

3. Конкурентноздатність товару.

Складовими факторами по першому базовому фактору можуть бути: 
величина ринку товару, темпи росту ринку, купівельна здатність споживача, 

перспективи укладення договорів, надійність забезпечення ресурсами, індекс 
ринку, соціально-економічна обстановка, темпи інфляції.

Другий фактор включає підфактори, які пов’язані з фірмою -  виробни
ком товару (фінансова сила фірми, рентабельність, потенціал інновацій, тех
нічні можливості фірми, величина фірми, маркетинговий потенціал, імідж фір

ми) і фірмою конкурентом (відносна ринкова частка фірми конкурента, гео
графічне положення конкурента).

До третього комплексного показника відносяться такі критерії, які харак
теризують товарів-конкурентів: якість товарів конкурентів, відносна якість, па
тентна чистота і патентний захист, стадія життєвого циклу, ціна , дизайн, 
сервісне обслуговування.

Введемо лінгвістичну змінну «Рівень фактора» з підмножинами «Дуже 
низький рівень», «Середній рівень», «Високий рівень», «Дуже високий рівень» 
і розглянемо носій -відрізок [ОД].

Доцільно, щоб функції належності мали трапецієвидний вигляд. Верхній 
основі трапеції відповідає 100% впевненість експерта в належності рівня фак- 

юра вибраній нечіткій множині. По мірі віддалення від інтервалу достовірності 
впевненість експерта в класифікації знижується до нуля, що виражають бічні 
ребра трапеції.
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Наприклад, в якості сім’ї функцій належності може виступати стан

дартний п’ятирівневий [0,1 ]-класифікатор, де функції належності- трапецієвид- 

ні числа:

і . 0 <  х  <  0,15 '
ДН: Ц і  = 10(0,25 — х), 0,15 <  х  <  0,25

0, 0,25 <  х <  1 .

ґ о, 0 <  х  < 0,15 л
10(х — 0,15) 0,15 < х <  0,25

Н: Н і  =  • 1 0,25 <  х <  0,35
10(0,45 -  х), 0,35 <  х  <  0,45

1 0, 0,45 <  х <  1 >

0, 0 <  х <  0,35 л
10(х  -  0,35) 0,35 <  х <  0,45

С : Н і  =  • 1 0,45 <  х <  0,55
10(0,65 -  х), 0,55 < х  < 0,65

< 0, 0,65 < х  <  1 >

( ° *
0 <  х  <  0,55 л

10(х -  0,55) 0,55 < х  < 0,65
В: Н і  = ■ 1 0,65 < х < 0,75

10(0,85 — х), 0,75 < х < 0,85
0, 0,85 < х < 1  )

( о, 0 < х < 0,75 ’
ДВ: Н і  = 1 0 ( х - 0 ,7 5 ) 0,75 < х < 0,85

і 1, 0,85 <  х <  1 .

Для визначення ваг кожного фактора потрібно ввести систему переваг. 

Вважаємо, що фактор Р; переважає фактор /*}, якщо експерт вважає його більш 

важливим для оцінки товару (Р; < /*)). Фактор перебуває в відношення 

байдужості з фактором Р], якщо експерт вважає їх рівнозначними для оцінки 

товару Стандартно набір ваг Фішберна [2] визначається наступним

чином. Впорядкуємо фактори в порядку спадання переваг і визначимо знамен

ники дробів за формулами:
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Гі_1 [г; + 1, Р-_і> І? } ' 1 ~ Ы -  2' г"  ”  1

Тоді сума отриманих чисел і є знаменник дробів Фішберна: К =  £™=і г;, а

ваги кожного фактора обчислюються за формулою: р; =  —.к
Враховуючи нечітку природу експертних оцінок та вимірювань еко

номічних показників, застосуємо фаззифікацію до вхідних даних. Позначимо: 

/[-кількість критеріїв, які використовуються для розрахунку і-го показ
ника;

.І- номер критерію, і  =  1, /,;

х,- кількісне значення у -о ї  складової фактора;

Ріі~ вага ; -о ї  складової фактора в оцінці положення товару по базовому і- 

ому фактору, -значення к - ої функції належності при визначенні рівня у -ої 

складової фактора.

Якщо складова ху дана у кількісному вимірі, і її можливі значення лежать 

між ау і Ь], то, згідно до рекомендацій у [2], нормуємо цю складову, тобто по

кладемо Цу*(ху) =  И/с(т~— ~) для к = 1,... ,5, що дозволяє вживати стандарт-О-і]

ний п ’ятирівневий [0,1]-класифікатор. Тоді замінимо х;- на нечіткий нормова

ний субфактор

Щ = У  Цук(*;)®^к *—‘к=1

де під сумою маємо на увазі додавання трапецієвидних нечітких чисел, 

множення здійснюється на параметри цих чисел, а Хк - терми, що відповідають 

вербальним рівням інтенсивності показника (наприклад у нашому випадку це 
нечіткі числа з носієм [0,1], що відповідають рівням ДН, Н, С, В, ДВ). Тоді ін

тегральний показник положення товару і  по базовому і-ому показнику дорів

нює ®  ту  (теж у сенсі дій над трапецієвидними нечіткими числами).

Кількісну оцінку інтегральних факторів будемо проводити за три- 

рівневим [ОД] класифікатором з підмножинами: «Низький рівень», «Середній
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рівень», «Високий рівень», термами Уг, У2,?3 та відповідними функціями на

лежності Т}г,Г]2 ,Т1з. Для цього обчислюємо індекси

Л< = _  ц д  . _  1......я
/0 тах(т)г (х ) ,Я и (х))сІх

знаходимо А‘г = т ах(Л \,Л 2 , Л'3) , і для цього г  обчислюємо можливість 

Ро$(Йи = ?г ) =  шахш іп(г;г (х), /?^(х)), з якою рівень ?г присвоюється і-му

фактору.
Внаслідок такого розбиття значення показників на три інтервали аналізо

ваний товар займає одне з положень в у кубі у тривимірному просторі. За ба

жання нечіткі результати можна дефаззифікувати, наприклад, за методом 

гравітації [1].
Можливі стратегії для товарів можна знайти в [4].

Висновки і прикінцеві зауваження. Отримано процедуру нечіткої 

оцінки перспективності товарної групи, однак вжиті методи накладають певні 
обмеження на її застосовність. Вихідними даними для побудови ваг Фішберна є 

виключно лінійне квазівпорядкування факторів за їх значущістю. Як відомо [3], 
такий підхід відповідає максимуму ентропії, тому є виправданим за умови від

сутності іншої інформації, однак він не охоплює дві природні ситуації: коли 
вищий рівень одного фактора може компенсувати нижчий рівень іншого, і коли 

брак одного фактора є настільки критичним, що не може бути компенсованим 

жодними іншими факторами. Врахування цих аспектів вимагає відходу від ади

тивної згортки і стане предметом наступного дослідження.
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УДК 336.71
Благун 1.1.

Аналіз систем стратегічного управління банками

В статті проведено аналітичний огляд систем стратегічного управління 

банками. Вказано на можливості їх адаптування в нинішніх умовах розвитку 
економіки. Розглянуто типові статегії розвитку банківських структур в кри

зових умовах.
1п the article the analytical review o f  the stratégie management o f  banks. Indi- 

cated on their possible adaptation in the current context o f  economic development. Typ- 

ical strategize development banking institutions in crisis.
Ключові слова: банк, управління, систем стратегічного управління, банків

ська система

Вступ. В сучасних економічних, політичних, соціальних -  кризових для 

України -  умовах ефективне функціонування банківської системи можливе ли

ше на основі використання нових форм, методів і принципів управління. Стра
тегія управління повинна визначати як концепцію та пріоритети розвитку (пер

спективи і принципи поведінки), так і програму дій (план та засоби), які висту

пають з ’єднуючою ланкою системи.
Постановка задачі. Якщо систематизувати визначення категорії страте

гічного управління відносно характеристики різних аспектів цього процесу, то 

їх можна подати так:
-  процес, який передбачає визначення цілей, розробку стратегій, виділення 

необхідних ресурсів і підтримку відповідних взаємин із зовнішнім середови

щем;
-  теорія, яка складається з чітких принципів, норм і процедур щодо процесів 

планування, реалізації і контролю виконання стратегії організації;

-  складна система поглядів, підходів і напрямків, в яких у різній пропорції по
єднуються емпіричні дослідження, теоретичні узагальнення і методологічні 

принципи для вирішення конкретних завдань розвитку організації.
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Характеризуючи системи стратегічного управління, які використовують 
сучасні банки, слід звернути увагу на наступні недоліки:

1) досить часто стратегію не формалізовано;

2) бракує концептуального і технологічного зв’язку між стратегією та 
організаційними рішеннями, які використовуються та запроваджуються;

3) ключові показники результативності незбалансовані й не зорієнто
вані на стратегію .

Результати. На наш погляд, концепція стратегічного управління повинна 

становити основу стратегічного мислення. Її застосування характеризується та
кими особливостями [2]:

вибір системного, ситуаційного та цільового підходів до елемента управ
ління;

вивчення позиції банків відносно їх ефективності на ринку банківських 
послуг для створення адекватної системи стратегічного управління;

зосередження уваги та необхідності збирання і застосування баз стратегі
чної інформації;

можливість прогнозувати наслідки рішень, що приймаються і впливають 
на ситуацію шляхом відповідного розподілу ресурсів, встановлення ефективних 
зв’язків та формування стратегічної поведінки;

застосування певних інструментів і методів забезпечення ефективності 
банків як суб’єктів управління.

Необхідно зазначити, що існує кілька моделей процесу стратегічного уп
равління, в яких три етапи є загальними для всіх, а саме: стратегічний аналіз, 
стратегічне планування (стратегічний вибір), стратегічна реалізація [1].

При проведенні стратегічного аналізу оцінюється ступінь впливу на тепе
рішній та майбутній рівень розвитку банківської системи, зовнішніх та внутрі

шніх чинників, визначається їх специфічний вплив на стратегічне планування. 
Необхідність дослідження зумовлена тим, що зовнішнє середовище зазнає пос

тійних змін, і перед банківською системою постають важливі стратегічні за
вдання щодо уникнення ймовірних загроз та перешкод. Внутрішній аналіз слід 

зосередити на визначенні сильних та слабких сторін банківської системи, внут
рішніх можливостей впливу на процес стратегічного планування. Логічну по
будову стратегічного аналізу розкривають такі структурні елементи:



-  визначення і формування мети або низки цілей, які ставить перед собою 
суб’єкт стратегічного планування (банківська система), застосовуючи стратегі

чне управління;
аналіз розвитку об’єкта та уточнення параметрів досягнутого рівня;

-  визначення обсягу і структури потреб суб’єкта стратегічного планування 

(банківської системи) для забезпечення розвитку в прогнозному періоді;

-  узгодження, збалансування потреб і ресурсів соціально-економічних під

систем різного рівня шляхом уникнення часових суперечностей, невідповіднос
ті між ними на основі ранжування потреб і підготовки управлінських рішень у 

вигляді стратегічних прогнозів, програм, планів.
Наступним етапом стратегічного управління є забезпечення відповідносі і 

між завданнями та потенційними можливостями банківської системи, тобі о 

стратегічне планування. Стратегічне планування -  це розроблення поточних ін 

перспективних планів і контроль за їх виконанням [3]. Здійснюючи стратегічно 
планування, важливо врахувати максимальну кількість варіантів попри тенден 

цію брати до уваги лише найімовірніші варіанти. Оптимальний варіант страте

гії повинен забезпечувати найкраще співвідношення між сильними та слабкими 

сторонами, можливостями та загрозами зовнішнього середовища. Головним 
критерієм для такої оцінки має бути відповідність стратегії можливостям вико

ристовувати переваги й усувати недоліки, зводити до мінімуму ймовірні загро

зи.
Стратегічному плануванню притаманні такі особливості [4]:

1) спрямованість у довгостроковому періоді;
2) орієнтація на вирішення ключових, визначальних для даної о 

суб’єкта цілей, від досягнення яких залежить його соціально-економічний про

грес;
3) урахування численних факторів, що позитивно або негативно впли

вають на суб’єкт;
4) розробка заходів, які максимально послаблюють або нейтралізують 

дію негативних факторів та посилюють вплив позитивних чинників, забсіио- 

чуючи успішне вирішення стратегічних завдань;
5) адаптивний характер, тобто здатність передбачати зміни внутріш 

нього та зовнішнього середовища і пристосовуватися до них.
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Третім етапом стратегічного процесу є реалізація стратегії. Зазначений 
процес має довгостроковий стратегічний характер. Однак, як і в економіці будь- 
икої країни, в банківської системі постійно відбуваються певні зміни, на неї 

впливають різноманітні фактори, а це потребує оперативного втручання, прий
няття рішень, вжиття необхідних заходів. Визначальним моментом на цьому 
етапі є безперервність управління.

На сучасному етапі розвитку стратегічного менеджменту розроблено «бі
бліотеки» різних стратегій, в тому числі стратегій управління банківською сис
темою, найбільш поширені з яких наведено на рис. А.З дод. А.

Корпоративні та бізнес-стратегії є універсальним стратегіями управління 
*к банківських структур, так і нефінансових організацій. Зазвичай їх поділяють 
ми стратегії:

скорочення, 

зростання / стабілізації, 

комбіновані.

Стратегія ліквідації означає припинення функціонування банку шляхом 

Ііого продажу, банкрутства або самоліквідації. Стратегія «збору урожаю» засто

совується у випадку, якщо безперспективний банк неможливо вигідно продати, 

і має на меті максимізацію фінансових результатів в короткостроковому періоді 
перед виходом з фінансового сектору. Стратегія «відсікання» -  довгострокова 
іміна меж ведення бізнесу шляхом продажу або закриття неперспективних і 
ібиткових підрозділів або видів діяльності. Стратегія скорочення витрат озна

чає короткострокові заходи для скорочення витрат шляхом жорсткої економії 
ресурсів, скорочення персоналу, продажу або здачі в оренду невикористовува- 
мих активів, реструктуризації боргів і т.д.

Портер описує наступні чотири типові стратегії, які застосовуються за си
туації, коли криза банківської структури зумовлена спадом у фінансовому сек

тору та й в економіці загалом: стратегію «лідерства», стратегію «ринкової ні
ші», стратегію «збору урожаю» і стратегію виходу з бізнесу [5].

В період спаду збільшується також кількість банків, що використовують 
с тратегію інтеграції. Часто описуються наступні чотири стратегії з відомої мат
риці «ринки / товари» Ансоффа: стратегія посилення позиції на ринку, стратегія 
розвитку ринку, стратегія розвитку і стратегія диверсифікації [6].



Більшість з вище перелічених типових стратегій, за винятком стратегії 

«ринкової ніші», лідерства в мінімізації витрат і лідерства в диференціації пос

луг, відносяться до так званих базових або еталонних стратегій розвитку бізне
су Котлера [7], які підрозділяються на три групи: стратегії скорочення, зростан

ня і комбіновані.
Стратегії зростання [5] використовуються, коли їх застосування здатне 

збільшити обсяг реалізованих послуг банку. В умовах кризи використання ета
лонних стратегій зростання часто має на меті не збільшення обсягу реалізова

них послуг, а його припинення (стратегія стабілізації).
Багато авторів вважають, що в кризових ситуаціях (втрата стійкості) в бі

льшості випадків застосовуються не окремі, а комбіновані стратегії [8], які при

пускають одночасне або послідовне застосування декількох з вищезгаданих 

стратегій.
До функціональних стратегій управління банківською системою відно

сять :

-  маркетингова стратегія банку

-  конкурентна стратегія банку

-  фінансова стратегія банку

-  комунікаційна стратегія банку

-  стратегія управління персоналом банку

-  ІТ-стратегія банку

-  регіональна стратегія банків

-  стратегія соціальної відповідальності банку.
Традиційно, розробка стратегій банків грунтується на виборі декількох 

ключових чинників. Банки визначають свою депозитну і кредитну політику: 
формують принципи, на яких готові залучати засоби і вказують напрями, за 

яких вони готові розміщувати засоби. В залежності від вибору кожного з наве
дених чинників реалізуються різні стратегії і організовуються різні типи банків, 

Не менш важливим чинником формування стратегії є структура активів і паси

вів, яка є надбудовою для перших двох політик. Крім того, банки в своїй стра

тегії закладають прийнятні ризики і ці граничні умови визначають політику 

кредитування, безпеки, ліквідності.
До перелічених традиційних чинників в XXI столітті були додані нові:
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додаткові фінансові операції банків, що приносять непроцентний дохід. Тому в 
своїх стратегіях банки почали визначатись по відношенню до поняття «універ
сальний банк».

Ще одним новим чинником є комунікаційна політика банку, що включає 
інсівиток суспільних зв'язків і роботу з державними органами. Очевидно, що 

ефективне фінансове управління банком при програші в інформаційній політиці 
исде до зниження ефективності роботи банку.

Важливий інноваційний чинник стратегії банку — оновлена технологічна 
інфраструктура: інтернет-банкінг, карткові технології, електронні гроші, мобі- 
иьний банкінг тощо. Банк кожного разу повинен описувати, як він планує свою 
позицію в цьому відношенні.

Слід зазначити, що стратегії впровадження інновацій в банківській сис
темі мають певні особливості, які визначаються загальними рисами інновацій
ної активності у сфері послуг (у тому числі фінансових) як специфічному сек
торі суспільного виробництва:

-  нематеріальний характер результату діяльності;
-  тісніший зв’язок зі споживачами;

-  спонтанний процес появи інноваційних ідей, які не є результатами нау
кових досліджень;

-  важлива роль самонавчання організації;
-  дифузія (розповсюдження).

Банківська сфера економічної системи є найбільш стабільною структу
рою. Однак і для неї інновації -  це основа розвитку. Високі комп’ютерні, інно
ваційні технології є основою для глобалізації фінансової сфери. Активно фор

мується глобальна фінансова система, яка спричиняє настільки ж глобальну фі

нансову конкуренцію. Особливої актуальності набуває розвиток наукових дос
ліджень про інноваційні стратегії банку в умовах світової глобалізації. Для бан

ківської системи України формується принципово нове зовнішнє середовище 
діяльності, оскільки цей процес характеризується суперечливістю і до певної 
міри обмеженістю.

Як і в багатьох пострадянських країнах, населення в Україні не підготов
лене сприймати банки як фінансових радників із питань користування інноваці

ями в банківській сфері (мобільним банкінгом, інтернет-банкінгом, скорингом



тощо). Це стримує розвиток банків, обмежує їхні можливості щодо підвищенні 
конкурентоспроможності на світових фінансових ринках. З іншого боку на рим 

виток банківських інновацій в Україні істотно впливають недосконала закони 

давча база стосовно захисту прав інтелектуальної власності, а також регулш 
вання сфер, яких стосується впровадження інновацій.

Збоку держави введено поняття соціально відповідального бізнесу, ЯЩ 
набуло свого поширення і для банківських установ. Банки в своїй поліпнії 

змушені відобразити соціальну доктрину, яку роль і місію банк несе в суспілм 

тві. Так, зокрема, ціла низка світових банків об'єднують свою інформаційну по 

літику і оголошують свою соціальну місію. Світовий банк оголошує програми 

ліквідації бідності в південно-східній Азії, кредитуючи інфраструктурі проси

ти, наприклад, будівництво автодоріг. Однією з яскравих програм стала лікні 

дація бідності в сільських районах за допомогою добудовування «останньої ми 

лі» автодоріг, що ведуть до невеликих селищ-виробників сільгосппродукції.
Останнім часом надзвичайно важливим є опис стратегії кадрової полі гики 

банку. Чинник, пов'язаний з управлінням персоналом і формуванням команд, 

набуває ще більшої актуальності у зв’язку із загальною тенденцією до скоро

чення чисельності населення і прогнозованим зростанням дефіциту кваліфіко 
ваного персоналу.

В сукупності перераховані чинники формують функціональні стратегії 
управління банківською системою, представлені на рис. 1.2.

Таким чином, розробляючи стратегію, банківська система, серед іншім 
суб’єктів фінансового ринку вирішує важливе завдання консолідації усіх біі- 
нес-процесів для досягнення стратегічних цілей. Більше того, в умовах динамі 

чної зміни зовнішнього середовища банківська система повинна мати здатніс 11, 

коригувати основний вектор власного розвитку без втрати керованості та зни
ження темпів зростання.

Після того, як сформована стратегія, можна перейти до розробки місії ба

нку. Вона повинна стисло відповідати на п'ять основних питань:

-  модель бізнесу;

-  чинники успіху;

-  головна мотивуюча послуга;

-  масштаб бізнесу;

316

масштаб бізнесу клієнтів.

По суті, місія -  це квінтесенція стратегії. Сформульовані основні поло
ження стратегії банку дозволяють сформувати місію банку.

1. Модель бізнесу: спеціалізація на клієнтських каналах.

2. Чинники успіху: глибоке розуміння бізнесу клієнтів; персональний ме
неджмент клієнтів; однакова увага до старих і нових клієнтів; збереження пер- 
В п л у  клієнтської служби.

3. Головна мотивуюча послуга: короткострокове комерційне кредитуван
ні.

4. Масштаб бізнесу: за розмірами активів в числі 100 найбільших україн
ських банків.

5. Масштаб бізнесу клієнтів: зіставний з бізнесом банку, не допускаючий 

н шемний вплив корпоративних політик.
В роботі [9] стратегію банку розглянуто як сукупність постійної (основні 

положення і місія) і динамічної її складових. Динамічна складова стратегії бан

ку утворює систему взаємозалежних стратегій другого порядку, які чутливі до 
іміни зовнішнього середовища:

1. Ринкова стратегія:

' ґ  система клієнтських каналів;

^  система конкурентних переваг;
'ґ  модель клієнтської служби;
^  план заходів щодо залучення клієнтів.
2. Управлінський образ банку:
^  фінансові цілі;

^  стратегічні цілі (орієнтовані на клієнтів);
'ґ  цілі розвитку послуг;

^  цілі розвитку інфраструктури.

3. Стратегія управління бізнесом:
^  управлінська структура;
' ґ  система внутрішніх політик і прийняття рішень;

^  система бюджетування.

4. Стратегія організації бізнесу:
^  стратегія розвитку організаційної структури;
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^  стратегія розвитку офісного простору і регіонального розвитку;

^  стратегія кадрового менеджменту;
' ґ  стратегія розвитку інформаційної системи.
Стратегія є ключовим інструментом корпоративного управління. И«»МІ 

робить банк прозорим і зрозумілим не тільки для власників бізнесу і плинів 
правління, але і для клієнтів. Наявність у банку чіткої стратегії, а у кліпи І» 

упевненості, що він її чітко дотримується, з часом стане ключовим чиїтиинм 

вибору банку клієнтами [9].
Висновки. Конкуренція всередині банкіської системи давно вже спим т  

боротьбою за ресурси, а боротьбою стратегій, внаслідок чого банкам слід |*»»1 

вивати, в першу чергу, ключові області діяльності, що забезпечують їм кони 
рентні переваги. Все більшу роль відіграє здатність змінювати стратегію у »1/1 

повідь на виклики зовнішнього середовища і розвивати банк, оновлюючи Нін и 

структуру і ключові бізнес-процеси.
Таким чином, стратегічне управління банківською системою персдбичя» 

розробку стратегій її динамічного розвитку на основі використання аналізу їй* 
зогенних та ендогенних факторів, механізму узгодженості стратегічних рішень, 

інтегрованого контролю заходів щодо реалізації цих рішень і можливосії И 

своєчасного коригування.
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УДК 332.1:373.015
Кацедап A. II 

Алокація доходів населення як ключовий чинник визначення регіональнії! 
конкурентоспроможності

Проаналізовано вплив алокації (розподілу) грошових доходів насем'ШШ 

регіонів на формування валового регіонального продукту.
In the article the influence o f  alocation (distribution) money profits o f  poptifa 

tion o f  regions on forming o f  gross regional product was analysed.
К лю чові слова: регіональна конкурентоспроможність, сукупні ресу/ч и 

населення, грошові доходи населення регіону, валовий регіональний продукт, 

алокаційна ефективність, коефіцієнт Пірсона.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність регіонів -  проінч 

взаємодії, суперництва, боротьби соціально-економічних систем регіонів щодо 
залучення й використання інформаційних, матеріальних, людських, фінансоїни 

та інших ресурсів з метою досягнення цілей регіонального розвитку [1]. Регіо
нальну конкурентоспроможність, як більш широке поняття, розглядають чср#1 

призму прагнення регіонів створити на своїй території максимально сприятливі 

умови для залучення капіталу й усіх видів ресурсів, а також як сучасну форму 
просторової взаємодії регіонів, кожен з яких може виступати як підприємець 121 

Отже, регіональна конкурентоспроможність може і не виходити за його межі, 11 
можуть характеризувати конкурентні відносини в регіоні, проте не вище рінии 

регіону.
Питання визначення регіональної конкурентоспроможності стосуються іи 

тільки реалізації продукції та послуг місцевих виробників, які суттєво впливанні, 

на її формування, а й діяльності стосовно вирішення проблем іншого характеру 
політичних, соціальних, створення сприятливих регуляторних умов, надання цей 

них преференцій тощо. Мотиваційною домінантою такої діяльності є потеніши 
регіональної конкурентоспроможності, яка акумулює в собі сконцентровані їй

Кацедан A.B., аспірант кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Прикарпатський націоналі- 

ний університет імені Василя Стефаника»
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прос торовою ознакою групи взаємозалежних чинників, що з одного боку конку

рують між собою, але разом з тим і взаємодоповнюють один одного [3]. Основ

ною характеристикою таких чинників є їх конкурентна стійкість на певному ча
стом у відрізку, тобто здатність підтримувати в довгостроковому періоді власну 

індивідуальну конкурентоспроможність при використанні можливостей цього 
і і’редовища [4].

Попри беззаперечний вплив конкурентоспроможності на життєдіяльність 
регіонів, дану проблему мало досліджено в аспекті впливу людського чинника на 

і'иму регіональну конкуренцію. До цього також спонукає активна конкурентна 
політика регіонів розвинених країн, доволі детально вивчена в цьому напрямку 
|5|. З іншого боку необхідність таких досліджень диктується динамічним розвит

ком великих вітчизняних міст, які завдяки створенню в них сприятливіших умов 
ДЛЯ бізнесу і проживання залучають значну частину людських ресурсів і їх до

ходів, що, зрештою має негативні наслідки для інших територій регіону, призво- 
дячи до поглиблення диспропорцій як всередині регіонів, так і між ними, а також 
шиження рівня та якості життя населення в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні нау
ковці приділяють значну увагу дослідженню методологічних, науково- 

теоретичних і прикладних проблем визначення регіональної конкурентоспро
можності. Даній тематиці присвячено, зокрема, наукові розробки зарубіжних [5] 

пі вітчизняних авторів [1,4], особливо в аспекті дослідження впливу матеріаль
них та фінансових чинників на рівень регіональної конкурентоспроможності. В 
гой же час спостерігається недостатня розробленість даної тематики в розрізі 

важливості оцінки людського чинника для дослідження регіональної конкурен
тоспроможності.

Мета статті. Метою даної статті є визначення рівня диференціації конку
рентоспроможності в регіональному розрізі в контексті алокації доходів населен
ня та їх впливу на регіональну конкуренцію.

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в [1], «окрім економічних 
чинників, регіональна конкурентоспроможність зумовлюється й соціальними, які 

е не менш важливими для цього виду конкуренції, адже вона є результатом кое- 

волюції економічного і соціального, у результаті чого і виникають змагання за 
збереження і залучення ресурсів для задоволення потреб у різних сферах».
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Крім того, в умовах глобальної конкуренції виокремлюються три окремії» 

рівні конкурентоспроможності: продукції, технологій та новітніх організаційнії 

управлінських підходів. Найважливішим чинником, що їх детермінує, стає лий 
ський фактор. Відповідно, глобальна конкуренція «суттєво прискорила рух іні«> 

лектуальних ресурсів. І сьогодні перетікання та акумуляція інтелектуальної н 
капіталу через «викачування мозків» є визначальним фактором глобальної ким 

куренції. Ця конкуренція постійно посилюється і прискорюється, що * 

об’єктивною закономірністю і законом» [6].
Справедливо зазначено в [7], що сьогодні економічне зростання регіоні* 

визначається набором місця проживання та діяльності творчих людей -  власним» 

того ж інтелектуального капіталу, а, отже, й локацією їх доходів. Якщо на почи і 
ку століття науковці зосереджували увагу на підвищенні ієрархічного рійн* 

конкуренції між людьми до глобальної конкуренції між мегаорганізаціями. м» 
останнім часом вектор досліджень змінив свій напрям вбік локального (реііи 

нального) та навіть індивідуального рівнів [6].
Тому в рамках визначення потенціалу регіональної конкурентоспромо* 

ності в даній статті пропонуємо дослідити вплив людського чинника в аснск 11 

алокації доходів населення.
Алокація передбачає розподіл ресурсів між різними секторами і інсти і у 

ційними одиницями з метою синтезу в плані оцінювання їх руху і ефективної'11 
використання. При цьому може бути використаний термін “алокаційна сфен 

тивність”, тобто ефективна комбінація ресурсів системи, що орієнтована мя 
зменшення її трансакційних витрат. Часто вживають поняття “алокаційніи 

провалів”, тобто диференціації у розподілі ресурсів у системі [8].
Як було зазначено вище, одним з ключових чинників визначення реї Іо 

нальної конкурентоспроможності є людський фактор. Тому, на нашу думну, 

вкрай важливим для регіональної економіки є визначення такого поняття, ми 

“ефективна алокація сукупних ресурсів населення”, оскільки саме вони разом і і 

фінансовими ресурсами фірм є кровоносною системою регіонального еко 

номічного кругообігу. Для кількісної інтерпретації даного чинника викори 
стаємо показник грошових доходів населення, диференціація якого між різними 

соціальними групами в регіоні, як відомо, може бути як перешкодою, так і с ги 

мулом для його (регіону) соціально-економічного розвитку.

Україна належить до країн зі значними масштабами розшарування насе

лення за доходами -  за експертними оцінками значення коефіцієнта Джині пе
ревищує 45 %, хоча в країнах Євросоюзу воно перебуває на рівні 20-25 % [9]. 
Основний внесок в загальну нерівність здійснює малочисельна група (5-15 % за 

рішими оцінками) людей з високими доходами, що мають принципово іншу 
структуру споживання та відповідно якісно інший рівень споживання. Така 
крива розподілу доходів свідчить про відсутність чітко окресленої серединної 
і руни, чиї майнові та споживчі характеристики займали б середнє положення 
між надспоживанням та недоспоживанням.

Таким чином, політика вирівнювання доходів в Україні має серйозні про

блеми і потребує кардинальної перебудови. Пошук шляхів до подолання нега- 
і інших тенденцій є однією з найбільш актуальних проблем на сучасному етапі 

розвитку країни, коли назріла необхідність виправлення помилок перехідного 
періоду, зокрема, у сфері розподілу доходів населення [9].

Розвиток будь-якої складної системи завжди відбувається неоднорідно і в 
шичній мірі залежить від розвитку елементів цієї системи. Соціально- 
економічний розвиток країни з великою чисельністю населення, швидкі темпи 

іросіання в якій демонструють її підсистеми -  регіони з найбільш сприятливи
ми умовами для розвитку економіки, можна описати як складну слабофор- 
милізовану систему.

Рівень економічного розвитку регіону має дуже великий вплив на ма- 

іеріальний добробут населення, оскільки один із базових аспектів -  рівень жит
ія населення -  має практично функціональний зв’язок з одного боку з його до
ходами, а з іншого боку формування й розвиток інших аспектів рівня життя 
визначається рівнем економічного розвитку та його напрямками.

Таким чином, ефективна алокація доходів населення регіональної еко
номічної системи -  це забезпечення такого її розвитку, фінансових відносин і 
процесів у ній, за яких створюються необхідні умови для ефективного викори

стання консолідованих грошових ресурсів населення згідно стратегії розвитку 
національної економіки в цілому і регіонального сектора зокрема.

В Україні на сучасному етапі розвитку наявний ВРП у розрахунку на од

ного мешканця регіону має дуже сильну варіацію (від 97429 грн. у Києві до 

14529 грн. у Чернівецькій області у 2012 р.), причому в багатьох регіонах



значну частку місцевих доходів становлять державні субсидії та субвенції 

Відтак можна стверджувати, що така різниця в економічному розвитку (від 4,2  ̂

у  2000 р. до 6,71 разів у 2012 р. між регіонами за рівнем ВРП на одну особу) і  
одного боку неодмінно спричиняє відповідну просторову диференціацію до

ходів населення.
З іншого боку відмінність між регіонами за рівнем середньодушоинн 

грошових доходів населення є також значною: від 1432,617 грн. в Закарпатськії! 

області до 4392,408 грн. у м. Києві в 2012 р., тобто більше ніж в 3 рази. Тому, 

аналізуючи грошові доходи населення, особливу увагу звернемо на їх прос і о 

рову (регіональну) диференціацію в аспекті їх впливу на економічний розвитої) 

регіонів.
З цією метою розраховано коефіцієнт Пірсона, який дозволив визначнім 

рівень взаємозв’язку між показниками наявного ВРП у розрахунку на одною 

мешканця до середньодушових грошових доходів населення (СДГД). Вихідні 

дані наведено в табл. 1.
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Беручи до уваги значення коефіцієнта кореляції Пірсона, можна ствер
джувати, що рівень взаємозв’язку між аналізованими показниками мав тенден

цію до зростання в динаміці (рис. 1): від 65,7 % у 2000 р. до 96,7 % у 2013 р. 
Тобто величина грошових доходів населення справляє істотний вплив на фор
мування валового регіонального продукту.

Рис. 1. Значення коефіцієнта Пірсона*

* розроблено автором

Причому, оскільки в обох показниках усунено вплив чисельності насе

лення окремих регіонів (взято до уваги ВРП та СДГД на одну особу), то можна 
стверджувати, що ефективність алокації, тобто розподілу грошових доходів 

дійсно можна розглядати як один з основоположних чинників визначення 
регіональної конкурентоспроможності.

На рис. 1 також відображено лінію тренду — степеневу функцію — яка 
найкраще описує зростання даної залежності між обраними показниками в ди- 
маміці. Так, з достовірністю 85,75 % досліджуваний рівень взаємозв’язку між 

показниками наявного ВРП у розрахунку на одного мешканця та середньоду- 
шових грошових доходів населення буде наближатись до 1 в найближчій пер

спективі (2014-2015 рр.). Іншими словами, як засвідчують дослідження, при
свячені глобальній конкурентоспроможності, найважливішим чинником, що де-
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термінує її рівень, а виходячи з проведених розрахунків, і рівень регіональної 

конкуренції, стає людський чинник.
Висновки. Таким чином, на основі здійсненого дослідження можіш 

стверджувати, що недооцінка впливу людського фактора на регіональну конку 
рентоспроможність є ключовою, хоча й не єдиною причиною розриву В рО 'Н ІІІІ 

ку між Україною в цілому та іншими країнами. Перетворення України на дер 
жаву з демократичною системою, громадянським суспільством і соціально 

орієнтованою регіональною ринковою економікою вимагає, щоб влада па т  і» 

рівнях (особливо на регіональному) визнала, що людський розвиток є як кінне 
вою, так і ключовою метою. Таким чином, видатки на освіту, охорону здорон'и 

та соціальний захист варто розглядати не просто як «витрачання» бюджетник 

коштів, але й як соціальні інвестиції (особливо у поєднанні з необхідними 
соціальними реформами), які могли б суттєво і тривало вплинути на розви ток 

регіонів зокрема та України в цілому.
Більше того, увагу варто зосередити не стільки на регулярному наданні 

допомоги малозабезпеченим групам населення, скільки на заохоченні їх особи 

стого розвитку, посиленню їх ролі в регіональному суспільстві та розширенні (к 

можливостей щодо вибору свого майбутнього, водночас дбаючи, щоб нони 

брали на себе відповідальність як за свій вибір, так і за його реалізацію. Люди 

стають епіцентром людського прогресу, тому що людський розвиток є не лише 

ключовою метою, але й найбільш важливою детермінантою і чинником реї іо 

нальної конкуренції.
Як показало проведене дослідження, в динаміці цей взаємозв’язок мім 

тенденцію до зростання, в тому числі і в українських реаліях. Подальші ДО* 

слідження впливу людського чинника на регіональну конкурентоспроможній!, 

спрямовані на доповнення ним гравітаційної моделі потенціалу регіональної 
конкурентоспроможності [2], маючи на меті краще прогнозування наслідків ре

алізації управлінських рішень та розроблення ефективних механізмів регіо 

нального розвитку.
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Русин Р.< ,

Методи оптимізації товарного асортименту підприємства

В статті розглянуто методи оптимізації товарного асортименту про 

дукції з огляду існуючих підходів та, а також представлено основні перти'»  

та недоліки розглянутих методів.

In the article the methods o f  optimization o f  commodity production range oft>i - 

isting approaches and review, and also the main advantages and disadvantages ill 

these methods.

К лю чові слова: т о в а р н и й  а с о р т и м е н т ,  т о в а р н и й  п о р т ф е л ь ,  п р о д у к ц і я ,  мі’пшіїн 

м а т р и ц я .

Вступ. В сучасних конкурентних умовах, основною задачею підприємці - 

ва є задоволення потреб споживачів, що дозволить підприємству бути конкурі1 

нтноздатним. Саме тому, визначення ефективнішого, ніж в конкурентів, товщі 

ного асортименту, дозволяє знизити витрати та підвищити прибуток, і як наслі 

док, підвищення економічної стійкості підприємства.

Свій вагомий вклад у розвиток теоретичних засад по формуванню о т  н 

мального товарного асортименту зробили такі вітчизняні та іноземні наукоипі 

Аванс Дж. P., Ассель Г., Берман Б., Дихтль Е., Джобер Д., Зав’ялов П. С„ Зоїу- 

льов О. В., Кардаш В. Я., Котлер Ф., Кубишина Н. С., Попов Е. В., РебицькиН 

В. М., Романов А. Н., Хершген X. Однак огляд наукової літератури дозволи» 

зробити висновок про відсутність чіткого розмежування в деяких товарних ас

пектах, які не дозволяють глибоко проаналізувати та визначити специфіку то

варного асортименту як джерела конкурентноздатності підприємства.

Постановка завдання. З огляду існуючих підходів по формуванню оп

тимального товарного асортименту, ряд іноземних та вітчизняних авторів в сво

їх роботах підтримуються важливості маркетингу. Так на думку Балабанової JI.

В., формування асортименту повинно охоплювати:

-  формування товарного асортименту відповідно до запиту споживачів;
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-  забезпечення конкурентоспроможності товару;

-  визначення товарних стратегій у відповідності зі стадією життєвого ци

клу товарів;

-  політику нововведень;

-  визначення товарної марки, упаковки і сервісу;

-  позиціонування товарів.

Управління асортиментом, з точки зору Ф. Котлера, повинно проходити в 

два етапи [1]:

1. аналіз товарної лінії.

2. прийняття рішення про довжину товарної лінії, необхідності оновлен

ня, коректування або скорочення.

Е. Дихтль та X. Хершген пропонують формувати асортимент з урахуван

ням економічних цілей підприємства, на основі критеріїв максимізації прибутку 

12], збільшення обсягу збуту тощо.

Вони визначають два напрямки оцінки товарів:

1. кількісна оцінка, основана на звітній інформації, що складається з ана

лізу структури збуту, яка показує абсолютні та відносні значення окремих това

рів загальному обсягу збуту та відхилення від планових величин та показників 

іа минулі періоди, аналіз покриття витрат, аналізу товарооборотності (швидко

сті обігу товарів);

2. оцінка на основі інформації про зовнішнє середовище (дослідження 

ринкового сприйняття асортименту).

Ідею послідовності процедури формування оптимального асортименту 

підтримують також такі вчені як -  Романов А. Н., Беляев В. І. та ряд інших.

Такі вчені як Кардаш В. Я. та Шаповалов Г. М. перед проходженням за

значених етапів, в першу чергу, рекомендують розробити асортиментну конце

пцію. За рахунок цільової частини цієї програми можна ефективно оптимізува- 

ти структуру асортименту.

Щодо напрямків формування товарного асортименту, то на думку Солов

йова Б. А. такими принциповими рішеннями можуть бути:



-  розширення асортименту з метою максимізацп їх пристосування до їм» 

треб споживачів (подовження „вверх” та „вниз” за асортиментом);

-  проріджування асортименту (зняття з виробництва окремих товарі и, ній 

не користуються попитом);

-  модернізація асортименту (адаптація до нових потреб споживачі» 

хнічним, екологічним, естетичним).

Кубишина Н. С. виділяє у процесі планування товарного асортименту І ні 

ступні стратегічні підходи:

-  недиференційований маркетинг, коли фірма випускає однорідний стик 

дартизований товарний асортимент продукції, яка пропонується на всіх ринкпч,

-  концентрований маркетинг -  передбачає випуск стандартизованої про 

дукції лише для одного сегмента ринку;

-  сегментація товару -  випуск різного асортименту товарів для кожною 

сегмента ринку;

-  стратегія диференціації -  це випуск одного товару з невеликими зміни 

ми, враховуючи споживчі потреби.

Схожу процедуру напрямків формування оптимального асортименту ИИ 

значав Дурович А. П., особливістю якої є здійснення варіації за шириною пі 

глибиною товарного асортименту (рис.1) [3]:

дрібний глибокий
>5
5 одна асортиментна позиція в багато асортиментних
8. рамках однієї асортиментної позицій в рамках однієї
з групи асортиментної групи
>5 одна асортиментна позиція в багато асортиментних
Л кожній з декількох позицій в кожній з декількох
ш асортиментних груп асортиментних груп

Рис.1. Варіанти асортименту в залежності від ширини та глибини

Підхід формування однієї асортиментної позиції в рамках однієї асорти

ментної групи пов’язаний з значним ризиком, що обумовлений відсутністю 

продуманої сегментації в умовах динамічного розвитку ринку. Коли на ринок 

постачається велика кількість асортиментних позицій в рамках однієї асорти
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ментної групи враховуються коливання смаків споживачів. Для цього необхід

но здійснювати цілеспрямовану сегментацію, стимулювання збуту та інші захо

ди

Третій варіант за Дуровичем передбачає постачання по одній асортимен- 

ТИІЙ позиції в кожній з декількох асортиментних груп, тобто реалізація широ

кого асортименту при незначної глибині. Ця ситуація враховує глибоку сегмен- 

нщію ринку та концентрацію зусиль в конкурентній боротьбі.

Постачання на ринок великої кількості асортиментних позицій в рамках 

ножної з декількох асортиментних груп вимагає проведення диверсифікації то

карної номенклатури, яка характеризується широтою та глибиною асортименту 

диверсифікація збільшує можливості маневрування товарами в умовах 

кон’юнктури, знижує ризики по впровадженні нових товарів, підвищує ефекти- 

ииість результатів дослідницьких робіт, зниження підприємницького ризику.

Ефективна товарна політика передбачає також облік зміни обсягів продаж 

ги прибутку від реалізації окремих товарів з тим, щоб загальний обсяг продаж 

менш залежав від стадії життєвого циклу кожного з них. Так оптимізація асор

тименту товарів, які одночасно продаються на ринку, але відрізняються за сте

пеню новизни, дозволяє гарантувати підприємству відносно стабільні умови 

обсягів реалізації, покриття витрат та рівня прибутку.

З цієї точки зору рекомендується випускати наступні товарні групи: осно

вну, підтримуючу, стратегічну, тактичну.

Виклад основного матеріалу. Аналіз більшості підходів вчених в фор

муванні товарного асортименту дозволив виявити певну схожість між ними.

Всі вони основані на дослідженні ринкового сприйняття товарів (потреби 

та вимоги) та на оцінці продукції з погляду економічної ефективності для підп

риємства. Адаптуючи зарубіжний досвід до практичної маркетингової діяльно

сті українських підприємств, можна використовувати наступні принципи фор

мування асортименту:

-  функціональний -  при його використанні підкреслюються основні при

значення продукції;



-  мотиваційний -  товари групуються за споживчими перевагами і ирис 

наченням;

-  збутовий -  товари групуються за місцем у системі розподілу і міі іійМ 

продажу;

-  ціновий -  товари групуються за ціною продажу.

Розробка оптимального товарного асортименту підприємства, оріпііии* 

ного на ринковий попит, передбачає, по-перше, використання моделей і менші* 

виявлення, і представлення попиту, а по-друге, використання моделей і меіпдіі 

обгрунтування номенклатури і структури асортименту на основі виявленим) 

попиту.

Виходячи з загальної кількості існуючих методів управління асортимеїму 

та класифікації управлінських рішень Я. Рейльяна, наведемо класифікацій) М#* 

тодів оптимізації товарного портфелю компанії (рис. 2) на основі аналітичній 

та синтетичних методів.

Конкурентна позиція 

Сильна Середня Слабка

Конкурентна позиція 

Сильна Середня Слабка

Конкурентна позиція 

Сильна Середня Слабка

-О -

0 -

І

•
0

І©

)

Бізнес портфель росту Бізнес портфель прибутку Збалансований бізнес-портфель

Рис.2. Основні типи ідеального портфелю [4]

Аналітичні методи передбачають проведення аналізу, абстрагування, до

пущення за інших рівних умов для визначення оптимального товарного порі 

фелю [1].

Синтетичні методи не опираються на розрахунки, виміри, логічні алгори 

тми, задані правила, використовують лише існуючий досвід та аналогії.

Структуру методів оптимізації товарного портфелю наведено на рис.З.
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Рис.З. Методи оптимізації товарного асортименту

Дані методи апелюють до різних джерел конкурентоспроможності підп

риємства на ринку, використовують різні критерії оптимальності [5], базуються 

на власній системі аналізуючи параметрів та мають свою форму подання ре- 

чультатів.

В силу цього зазначені методи мають свої переваги так і обмеження на 

інтерпретацію одержуваних результатів.

Матриця Бостонської Консалтингової Групи є класичним універсальним 

інструментом для аналізу асортименту продукції компанії, дає наочне уяву про 

життєвий цикл товарів, класифікуючи їх за допомогою двох параметрів: відно

сної частки ринку, що характеризує позицію компанії на ринку та швидкості 

зростання обсягу продаж продукції на даному ринку.

В процесі портфельного аналізу компанія може відслідкувати зміни това

рів в динаміці. Такі траєкторії руху продуктів дозволяють оцінити дійсність по

точної роботи з асортиментом та при необхідності розробити план дій по зміні



тенденції;збалансувати асортимент; проаналізувати потенціал існуючого німщі* 

ного портфелю; розробити стратегії для подальшої роботи з ними.

Основними недоліками є відсутність об’єктивних даних, що спричинянні» 

виникнення складнощів в визначенні частки ринку конкурентів, не врнхопу* 

ються зовнішні джерела конкурентних переваг, обов’язкова наявність ефі'м у  

масштабу.

Матриця McKinsey або General Electric широко застосовується для піт и 

зу поточних ринкових ситуацій з матриць „приваблиніОі і> 

конкурентоспроможність” .

Особливістю цієї матриці є її багатокритеріальність, що дозволяє більш 

точно розробити стратегію компанії пов’язаною з оптимізацією товарного вепр 

тименту.

В порівняні з матрицею BCG, вона враховує більшу кількість факторій, 

що впливають на розробку стратегії, базуючись на суб’єктивних показі їй кін 

конкурентоспроможності та привабливості, які можуть не відповідати дійсної’ 

ті.

Матриця DPM або Shell є аналогом матриці McKinsey, що подібно до ми 

триці Бостинської Консалтингової Групи визначає поточне та динамічне поли* 

ження компанії з аналізованими товарами. В даному випадку цей метод оптимі 

зації асортименту враховує недоліки обох матричних методів, виступає достм і 

ньо авторитетним методом аналізу товарного портфеля, оскільки робить білі, 

ший акцент на кількісних показниках бізнесу.

Крім того, модель DPM орієнтує керівників на перерозподіл певних фі» 

нансових потоків з бізнес-областей, які породжують грошові маси в бізнес - 

області з високим потенціалом віддачі інвестицій в майбутньому.

Економіко-математичні методи допомагають спрощувати досліджуванії (і 

об’єкт, включаючи аналіз другорядних особливостей з метою наближений 

спрощеної системи під клас відомих структур, що піддаються математичному 

опису та аналізу.

Одним з універсальних та розповсюджених методів структурного аналізу 

товарного асортименту компанії є метод ABC-аналізу, що заснований на ран-

Куванні об’єктів дослідження з ряду обраних показників. Основна ідея цього 

методу будується на підставі принципу Парето, відповідно до якого „критична 

Чистина дуже мала, а інше другорядне”. Тобто необхідно концентрувати ресур- 

і Н на тій малій частині, що дуже вважлива, ніж на величезній частині другоря

дного. За рахунок цього методу визначається ABC-рейтинг всіх товарів з групи, 

що аналізується та на його основі приймаються рішення про зміни і розвиток в 

і опарному портфелі.

XYZ-аналіз, як статистичний метод, дозволяє оцінювати стабільність 

продажів товарних груп або окремих товарів і порівнювати продажі продукції 

різного типу попиту, різних цінових категорій та обігу за коефіцієнтом варіації.

Сполучений ABC- та XYZ-аналіз дозволяє більш повно охопити товарний 

портфель тим самим підвищити ефективність управління товарними запасами 

ні закупками товарів, розробити оптимальний варіант випуску кожного виду 

продукції, виявити товари, що є найбільш прибутковими та товари, що корис

туються найменшим попитом, визначити найкращі шляхи по розвитку асорти

менту з метою нарощування обсягів реалізації та приваблювання цільових спо

живачів.

Одержувана в результаті застосування методу Дибба-Симкіна класифіка

ція товарів, дозволяє визначити основні напрямки розвитку окремих товарних 

труп, виявити пріоритетні позиції асортиментів, оцінити ефективність структу

ри асортиментів і шляхи її оптимізації.

Для такого аналізу застосовуються дані про динаміку продажів і собівар

тості продукції, які включають змінні витрати, без обліку постійних. На основі 

співвідношення обсягу продажів у вартісному вираженні та внеску в покриття 

витрат товари відносяться до окремої групи.

Проводячи таку діагностику, компанія визначає перспективи розвитку 

асортиментів, виробляє стратегії підтримки або відновлення балансу свого то

варного портфеля.

Одним з найпоширеніших синтетичних методів оптимізації товарного 

портфелю компанії є метод бенчмаркінгу (benchmarking), який передбачає відт

ворення у власній компанії прийоми побудови успішного бізнесу (товарного
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портфелю) ІНШИХ підприємств-конкурентів ШЛЯХОМ проведення поріІІІІІІ'II.НіММ 

аналізу та адаптації організаційних процесів до внутрішнього і зовнішнми о **#і 

редовища.

Характерними особливостями бенчмаркінгу є:

-  загальносистемний характер, тобто охоплення усіх аспектів діїпімин Н 

компанії;

-  чітка націленість на досягнення найкращого рівня;

-  практична прикладна орієнтація в знаходженні практичних рішені.,

-  практичне досягнення конкретних конкурентних переваг.

Основна складність застосування в управлінських цілях даного методу 

знаходження об’єкта порівняння, якщо на ринку слабко виражений лідер ринву 

також відсутність об’єктивних даних через недостатню правдивість інформації 

У випадку значного відхилення показника, що аналізується, можлива пояии їй 

правдивих результатів. Але незважаючи на це, популярність застосуваїшм (№и* 

чмаркінгу пов’язано з відносною швидкістю та меншою кількістю витри і МИ 

вдосконаленню бізнес-процесів.

Отже, представимо основні переваги та недоліки розглянутих методіи им 

тимізації товарного асортименту в табл.1:
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Таблиця 1

Переваги та недоліки методів оптимізації товарного портфелю ком

панії
м
І)/П
!

Методи Переваги Недоліки
2 3 4

Аналітичні методи

1. Матричні

-  наочність результатів
-  простота в застосуванні
-  можливість порівняння 

різних альтернатив за 
допомогою одних і тих 
самих показників на єдиній 
методологічній основі

-  багатофункціональне 
застосування

-  труднощі в зборі даних-інформації
-  важкість виміру показників 

відсутність синергетичного 
ефекту(„СБО діють незалежно”)

-  акцент на поточний досвід та 
характеристики існуючого бізнесу

-  залежність від рівня застосування 
методів портфельного аналізу

-  обмеженість стратегіями, в яких 
відсутні напрямки зміни життєвого 
циклу продукції

2. Економіко-
математичні

-  можливість визначення 
оптимального товарного 
портфелю за рахунок 
внутрішніх та ринкових 
обмежень

-  широка сфера 
використання у 
найрізноманітніших 
областях наукової та 
господарської діяльності

-  наявність точних та об’єктивних 
даних

-  володіння спеціальними знаннями

3. Кчасифікаційн і
-  можливість 

групування/класифікації
-  асортименту'для прийняття

-  обмеженість використання методів 
(сезонні товари, товари з коротким 
життєвим циклом)

управлінських рішень
-  наочність результатів
-  можливість сполучення 

методів

-  неправдивість результатів внаслідок 
малої кількості даних

Синтетичні методи

4. Бенчмаркіиг

-  багатоспрямоване 
використання

-  простота та очевидність 
виконання

-  можливість відносно 
швидко та з меншими 
витратами вдосконалювати 
бізнес-пропеси

-  труднощі в обрані об’єкта 
порівняння

-  відсутність об’єктивних даних
-  неправдивість результатів при 

значному відхилені від середнього 
значення показника, шо 
аналізується

Висновки. У даній класифікації методів оптимізації асортименту компа

нії критеріальні ознаки не виключають одна одну, що не суперечить можливос

ті використання декількох методів під час формування оптимального товарного



асортименту. Для досягнення високих результатів, необхідно сполучати мето

ди, здійснюючи при цьому критичний порівняльний аналіз.
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УДК 65.011

Боднар Г. Ф.

Формування економічної стійкості підприємства в ринковій економіці

Розглянуто генезис підходів, щодо визначення стійкості соціально- 

економічних систем. Вказано, що проблема стійкості повинна досліджувати

ся з позиції системного підходу. Виділені основні принципи, які використову

ються при формуванні економічної стійкості підприємства

The genesis o f  approaches to determine the stability o f  the socio-economic 

systems. Indicated that the problem o f  stability should be investigated from  the 

standpoint o f  a systematic approach. The basic principles used in the formation o f  

the economic viability

Ключові слова: стійкість, збурення, економіко-математичне моделю

вання, стан системи

Вступ. Управління соціально-економічними процесами стосується вищих 

і найбільш складних суспільних форм руху матерії і людського буття. Суть уп

равління полягає у свідомому, цілеспрямованому впливі на процеси, їх перет

ворення, для того, щоб забезпечити оптимальну реалізацію програми суб'єкта 

управління. У цьому зв'язку його завдання полягає в тому, щоб привести сис

тему у відповідність з притаманними їй об'єктивними законами і тенденціями, 

тобто досягти відповідності суб'єктивної діяльності людей вимогам об'єктив

них економічних законів.

Кожен суб'єкт економіки - підприємство, галузь, регіон, держава - функ

ціонують відповідно до поставленої перед ними метою. У загальному випадку 

набір цілей кожного економічного суб'єкта та ієрархія цих цілей індивідуальні і 

унікальні, але головне в тому, що вони існують, і суб'єкт економіки завжди на

магається функціонувати у відповідності з поставленими цілями. Для досяг

нення поставленої мети визначається набір ресурсів, і послідовність дій у часі, 

які, на думку керуючого органу, приведуть до бажаних результатів.
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Дії по досягненню мети проводяться не спонтанно, а відповідно з певної« 

програмою. На структуру алгоритму, закладеного в програму досягнення мсти, 

впливають і такі параметри функціонування суб'єктів економіки, якими в рам* 

ках даної структури або принципово неможливо управляти, або управління ві

дбувається з великою затримкою. Однак параметри, що впливають на структу

ру алгоритму, зазнають такі зміни в часі, які можуть докорінно змінювати ал

горитм або взагалі роблять поставлену мету недосяжною.

Зміни, які зазнають параметри, відбуваються як закономірно, так і випад

ково, тому в загальному випадку вони не можуть бути передбачити точно, вна

слідок чого спостерігається деяка невизначеність їх значень.

З іншого боку, суб'єкт, перед яким стоїть певна мета, володіє певним "ш- 

пасом міцності" - такими особливостями, які дозволяють реалізовувати постам- 

лену мету за певних відхиленнях впливають параметрів; або існуючих в мо

мент прийняття рішення, або від оцінок їх майбутніх значень. Таким чином, 

величина відхилень впливають параметрів, при якій досяжна мета функціону

вання суб'єкта економіки, визначає запас міцності організації, необхідний дли 

стійкості даного суб'єкта, по відношенню до цих відхилень.

Постановка проблеми. У промислово розвинених країнах проблему 

стійкості підприємства розглядають, насамперед, у зв'язку з конкурентоспро

можністю і можливостями уникнути банкрутства. У західній літературі стійке 

підприємство визначається як підприємство, що забезпечує собі високу частку 

на ринку, при отриманні нормального рівня прибутку.

При цьому під стійкістю підприємства розуміється її здатність протягом 

певного часу зберігати показники діяльності в допустимих межах.

Даний підхід до визначення поняття стійкості буде розглянуто в даній 

роботі, саме таке трактування лежить в основі аналізованого поняття економі

чної стійкості підприємства. Слід звернути увагу на те, що під стійкістю розу

міється не стабільність, як відсутність глибоких змін, а надійність і ефекти и 

ність роботи системи.

Результати. Дослідження стійкості підприємства розпочалося на поча т

ку 20-го століття. Вітчизняні і західні вчені у своїх працях намагалися визначи

ти принципові підходи в оцінці, прийоми і методи, що дозволяють дати кількі

сну оцінку. Однак принциповою особливістю в напрямках досліджень було те, 

що вітчизняні вчені робили акцент на виробничій стороні оцінки, західні ж, у 

свою чергу, більше акцентували увагу на фінансовому стані компаній.

Для особи, що приймає рішення, важливо знати ступінь стійкості суб'єк

та, щодо функціонування якого приймається рішення, до можливих відхилень 

параметрів, щоб оцінити, наскільки досяжна поставлена мета в майбутньому і 

прийняти рішення вже з урахуванням можливості досягнення мети.

Економічний зміст категорії «стійкість» нерозривно пов'язаний з філо

софським визначенням цього поняття.

Під стійкістю будь-якого явища чи процесу мається на увазі «твердість, 

стійкість, надійність, сталість, перебування в одному стані, здатність зберігати 

даний стан, незважаючи на дію різних сил».

На нашу думку, це визначення є надто загальним для використання при 

визначенні стійкості підприємства. Розглядаючи його, незрозуміло які саме ха

рактеристики («надійність, сталість, перебування в одному стані, здатність збе

рігати даний стан, незважаючи на дію різних сил») визначають стійкість об'єк

та. Як вже було зазначено раніше, під стійкістю розуміється «не стабільність, 

як відсутність глибоких змін, а надійність і ефективність роботи системи».

Поняття «стійкість» знаходить застосування в різних областях наукового 

знання: так термін «стійкість системи» (об'єкта, явища, процесу) застосовуєть

ся в понятійному апараті природничих дисциплін.

У цих дисциплінах стійкість системи розглядається, як «здатність дина

мічної системи підтримувати запланований режим функціонування, незважаю

чи на зовнішні збурення». «Здатність системи відновлювати початковий (або 

близький до нього) стан після якого-небудь збурення, яке проявляється у від

хиленні параметрів системи від номінального значення».

З точки зору кібернетики можна запропонувати наступне визначення: со

ціально-економічна система функціонує стало за певним параметром, якщо ві

дхилення даного параметра не перевищує допустимої величини, а перешкоди 

можуть бути компенсовані в певних межах. Перешкоди, в кібернетиці, - це
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збурення, що призводять до відхилення від нормальної поведінки.

Великий внесок в розвиток теорії про самоорганізацію матерії і стійкості 

систем зробив А.М. Ляпунов, який в 1935 році вперше дав строгу постановку 

задачі про стійкість.

Теорія стійкості по Ляпунову знаходить застосування в задачах економі- 

ко-математичного моделювання. Критерієм стійкості в даної теорії є мінімум 

відхилень значень функції від встановленого параметра: «розв’язок вважається 

стійким за Ляпуновим в тому випадку, якщо мала зміна початкових умов не 

може викликати істотних змін розв’язку».

У теорії систем під стійкістю розуміють «збереження запланованої трає

кторії (в межах відхилення) поведінки системи, яка може бути як висхідна так І 

низхідна. Аналогічно і значення кінцевих показників, що визначають стійкість, 

можуть змінюватися у часі, а можуть залишатися стабільно незмінними. Зале

жно від динаміки відповідних показників можуть бути розглянуті різні види 

стійкості: зростаюча, спадна і стабільна.

Таким чином, стійкість - властивість системи повертатися у  вихідний або 

близький до нього стан, після виходу з нього, в результаті якого-небудь впли

ву. Нестійка система не повертається до стану рівноваги, з якого вона з тих чи 

інших причин вийшла, а безперервно віддаляється від нього або здійснює біля 

нього неприпустимо великі коливання.

Розглянувши застосування стійкості в природничих дисциплінах, і в тео

рії систем ми можемо стверджувати, що саме дана точка зору переважає і се

ред економістів. Найбільш часто зустрічається визначення економічної стійко

сті підприємства - як «здатності економічної системи повертатися до свого по

переднього стану».

Так, на думку Л.Л. Терехова, стосовно економічних систем: "Стійкість • 

це здатність системи функціонувати в станах, близьких до рівноважного, и 

умовах постійних зовнішніх і внутрішніх збурюючих впливів".

Цієї ж думки дотримується Федько В.П., деталізуючи чинники, що фор

мують економічну стійкість і етапи проведення її оцінки: «... економічна стій

кість господарюючих систем являє собою здатність системи до відновлення
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певних її параметрів при їх відхиленні в результаті впливу збурюючих чинни

ків. Таким чином, стійкість господарюючого суб'єкта досягається взаємним 

врівноваженням різних результатів діяльності: виробничогосподарських, еко

номічних та організаційних ». Отже, завдання оцінки економічної стійкості по

лягає в оцінці дій, що забезпечують умови досягнення рівноваги матеріальних і 

фінансових потоків підприємства. Тут доречно навести заперечення яке було 

вказано в критиці визначення стійкості, застосовуваного в теорії систем: відно

влення базових параметрів може відбутися через певний проміжок часу, а мо

же і не відбутися, у разі іншої композиції чинників.

Аналогічно В.П. Федько міркує і М. Блауг: у сучасній економічній теорії 

під «стійкістю» розуміють необхідна умова, при якому система повинна пове

ртатися в стан рівноваги після будь-якого малого «потрясіння». Дане визна

чення видається більш вірним, але слід врахувати, що це відбувається за раху

нок більш сильного узагальнення і абстрагування, тобто поняття стійкості є 

надто загальним, розпливчастим.

Стабільне ринкове становище господарюючого суб'єкта залежить від мі

сця, ролі, ступеня його участі на ринку товарів і послуг. Прагнення підприємс

тва до міцності і стійкості передбачає вивчення та оцінку ринку, його сегмен

тації, визначення потреби в передбачуваному товарі, аналіз і оцінку конкурен

тів, оцінку параметрів товару.

Необхідно розглянути позицію вчених-економістів, які зводять економі

чну стійкість підприємства до стану його фінансового становища. При цьому 

важливими ознаками вважається його платоспроможність, оцінюються грошо

ві потоки та інші показники підприємства.

Найбільш повним, на нашу думку, є визначення економічної стійкості, в 

якому підприємство розглядається з точки зору системного підходу, а стійкість 

є властивістю даної системи, яке визначає стан складових її підсистем.

У моделюванні та прогнозуванні повинен бути передбачений аналіз і 

прогноз не тільки фінансово-економічних показників, але і виробничих і соціа

льних. Діалектика розвитку підприємств повинна полягати в оптимальному по

єднанні виробничих і фінансових структур, їх функцій, механізмів функціону
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вання.

В даний час саме неоптимальний поєднання виробничих і фінансових 

структур та їх функцій є основною причиною недостатньої адаптації підприєм

ства до різних перетворень.

Таким чином, економічна стійкість - це такий стан підприємства, при 

якому найважливіші підсистеми управління здатні регулювати фактори, що ви

значають економічне зростання і повертати систему в стан нової рівноваги.

Як наукова категорія економічна стійкість відображає особливий стан го

сподарської системи в складному ринковому середовищі, характеризує її ціле

спрямованість, її рухи в сьогоденні і прогнозному майбутньому. Вона синтезу» 

в собі сукупність властивостей самої системи і найважливіших складових її ви* 

робничої і комерційної діяльності.

Висновки. У зв'язку з багатогранністю поняття «стійкість виробництва» 

проблема оцінки стійкості повинна досліджуватися з точки зору системного 

підходу. Для системи, що розвивається, характерні, з одного боку, стійкість 

структури, а з іншого - втрата стійкості, руйнування однієї і створення іншої 

стійкої структури.

Процес розвитку можна представити як послідовність циклів еволюцій* 

ної зміни станів всередині циклу, із стрибкоподібним переходом в кінці циклу 

на якісно новий рівень, що означає початок нового циклу розвитку. Наслідком 

циклічного розвитку є незворотність, тобто неможливість переходу від новост* 

вореної структури до старої зруйнованої структурі. Таким чином, розглядаючи 

підприємство необхідно враховувати його постійний розвиток.

Виходячи з вищесказаного, можна виділити основні принципи, які вико

ристовуються при формуванні економічної стійкості підприємства. По-перше, 

поняття стійкості має бути розглянуто з точки зору системного підходу, а зна

чить необхідно виділити і розглянути в сукупності зв'язків і відносин всі підси

стеми функціонування підприємства. По-друге, процес розвитку являє собою 

послідовність циклів, тобто безперервна зміна чинників, що визначають еко

номічну стійкість підприємства. По-третє, саме існування підприємства, його 

діяльність говорить про певний рівень стійкості, що дозволяє говорити про
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оцінку останнього, виключаючи те значення стійкості, яке неминуче веде до 

ліквідації підприємства.

Процес забезпечення стійкого стану підприємства полягає в регулюванні 

фінансово-економічних, організаційно-технічних та інформаційних факторів 

через відповідні підсистеми управління.
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Савків У.С.

Особливості конкуренції в банківському секторі України

В статті розглянуто проблеми розвитку та функціонування банківської 
системи України в умовах всезростаючої конкуренції, досліджено сутність 
банківської конкуренції та її особливості на сучасному етапі.

In the article the problems o f  development and functioning o f  the banking 

system o f  Ukraine are considered in the conditions o f  competition, essence o f  bank 
competition and her feature is investigational on the modern stage.

Ключові слова: конкуренція, банківська конкуренція, банківський про
дукт, банківська система, ринкова ситуація.

Вступ. Банківська система є однією з найважливіших ланок ринкової 
економіки. Адже банки забезпечують акумулювання та перерозподіл тимчасово 
вільних фінансових ресурсів, створюючи можливості для їх ефективного вико

ристання суб’єктами господарювання, громадянами та державою. Важливим 
складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкуренція. Одним із 
завдань держави на цьому шляху є забезпечення захисту конкуренції в 
банківському середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема конкуренції на рин
ку фінансових послуг, конкурентна позиція банку, напрями досягнення конку

рентних переваг банків та спосби формування конкурентного середовища 
висвітлюється в працях багатьх українських та зарубіжних авторів, а саме: М. 

Портер, Й. Шумпетер, І. Лютий, А. Пржанової, О. Юрчук, О. Черняк, Ю. Ко- 

робов А. Камінський, А. Керімов, В. Корнєв.

Однак, не зважаючи на значний інтерес до зазначених проблем низка 

питань, пов’язаних із загостренням конкуренції в банківській сфері і посилен
ням вимог до діяльності банківських інститутів не знайшли належного відоб
раження в наукових дослідженнях.
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Метою статті є розкрити суть поняття банківська конкуренція і про

аналізувати основні тенденції розвитку банківської системи в умовах конку

ренції.
Виклад основного матеріалу. Ринкова конкуренція створює умови для 

якісного задоволення потреб споживачів, а її обмеження чи спотворення окре
мими суб’єктами господарювання призводить до негативних наслідків для ін

ших учасників ринку і, насамперед, споживачів. Для України, яка сьогодні 
знаходиться на шляху до побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, 
необхідним є забезпечення максимально ефективного функціонування 

банківської системи, що призведе до інтенсифікації руху капіталу й можливос ті 

його інвестування на користь розвитку економіки та зростання добробуту сус
пільства. Одним із завдань держави на цьому шляху є забезпечення захисту 

конкуренції в банківському середовищі.
Поняття «конкуренція» складалося історично. Його еволюції, що 

знайшла віддзеркалення в класичних і новітніх роботах вітчизняних і за
рубіжних вчених, дає можливість сформувати всестороннє уявлення про су

часну ситуа- цію в банківській сфері економіки України, особливості банківсь

кою конку- ренциі в умовах реалій XXI століття, виявити проблемні моменти и 
практиці формування і реалізації конкурентних переваг в системі банків.

А. Сміт розглядав конкуренцію як суперництво індивідуальних покупній 

на ринку за найвигідніші умови купівлі продажу товарів та наголошував на силі 

особистого інтересу як внутрішньої пружини конкуренції. Проте, переслідуючи 
свої власні інтереси, людина «часто больше служить інтересам суспільства, 

ніж тоді, коли свідомо прагне це робити» [8, 352].
В праця А. Сміта, проаналізовано ряд аспектів діяльності Англійської'» 

і шотландських банків та визначено «вільна конкуренція примушує усіх 
банкірів проявляти велику передбачуванисть в операціях зі своїми клієнтами, 

щоб їх суперники не відвернули цих останніх до себе» [7, 356].
У дослідженні Д. Рікардо простежується ідея обмеження обмеження 

конкуренції. Спираючись на досягнення класичної школи політичної економії, 
Карл Маркс і Фрідріх Енгельс запропонували свою концепцію суспільного 

розвитку. Зокрема, К. Маркс вважав, що «конкуренція є не що інше, як 

внутрішня природа капіталу, його матеріальне визначення, що проявляється і
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реалізовується у взаємній дії багатьох капіталів один на одного, не що інше, як 
внутрішня тенденція, що виступає у формі зовнішньої необхідності». Він під

креслював, що в умовах капіталізму «конкуренція є змагання ради прибутку» та 
спонукає до створення нових продуктивних сил. Маркс досліджував проблему 

взаємин конкуренції і монополії: «монополія продукує конкуренцію, конкурен

ція продукує монополію. Монополісти конкурують між собою, конкуренти 
стають монополістами», «монополія може існувати лише завдяки тому, що вона 
постійно вступає в конкурентну боротьбу» [5,161 ].

Й. Шумпетер стверджував, що «з точки зору економічного зростання, 
конкуренція є суперництвом старого з новим: нові товари, нові технології, нові 

джерела забезпечення потреб, нові типи організації. Виготовляти - означає 
комбінувати наявні в нашій сфері речі і сили... » [9,158 ].

Американські економісти К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю відзначали, що: 
«при конкуренції покупці - це хазяїн, ринок - їх агент, а підприємство - їх слу- 
га»3. На їх думку, сила конкуренції в тому, що вона «контролює або направляє 

мотив особистої вигоди таким чином, що він автоматично і мимоволі сприяє 

найкращому забезпеченню інтересів суспільства. Концепція "невидимої руки" 
полягає в тому, що, коли фірми максимізували свій прибуток, суспільний про
дукт також максимізовувався» [4,95 ].

Ю. І. Коробов вважає, що «банківська конкуренция - економічний про
цес взаємодії і суперничества кредитних організацій і інших учасників фінансо
вого ринку, в ході якого вони намагаються закріпити за собою надійне місце на 

ринку банківських послуг з метою максимально задоволення різноманітних по
треб клієнтів і отримання найбільшого прибутку» [2].

На думку А. Е. Пржанової, банківська конкуренція -  это «динамічний 

процес суперництва комерційних банків і інших кредитних інститутів з приво
ду встановлення цін і об'ємів пропозиції банківських послуг, а також з приводу 
формування цін і об'єму попиту на кредитні ресурси, в ході якого вони праг
нуть забезпечити собі надійне положення на ринку кредитів і банківских пос
луг» [6].

Отже, конкуренція в банківській сфері є динамічним процесом, у ході 
якого комерційні банки, шляхом використання інструментів маркетингу, нама

гаються розширити ринкову частку, збільшити обсяги продажів банківських
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продуктів і послуг, досягти високого прибутку [3, 74]. Банківська конкуренція 

це процес суперництва банків між собою та з іншими фінансово-кредитним» 

інститутами, у ході якого вони прагнуть забезпечити собі провідні позиції ип 

ринку банківських послуг.
На сучасному етапі банківська система перебуває в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби.. Клієнти банків і їх очікування за останні три роки си
льно змінилися: спостерігалося зниження лояльності до банківських устанои 

Про це свідчить і те свідчать зміти в структурі депозитного портфелю комерції! 
них банків, де переважають короткострокові депозити та спостерігається зрос

тання депозитних ставок як у вітчизняній так в іноземній валюті [10].

Таблиця 1
Процентні ставки за депозитами, % річних

По

казники

Нефінансові корпо

рації

Домашні господарс

тва

2

011

червень

2

012

червень

2

013

червень

2

011

червень

2

012

червень

2

013

червень

Про

центна ставка 

за дерозита- 

ми, %

4

,4

1

0,5

2

2.7

1

1,4

1

5,0

2

6.5

у  гр и в н я х

0 10 20 30

Протягом І кварталу 2014 року динаміка депозитів резидентів фор

мувалася під впливом соціально-політичного напруження та зміни курсу
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гривні до основних іноземних валют. Посилення невизначеностей та 

негативних очікувань в економічних агентів призвели до зменш ення за

лишків депозитів як у  національній, так і в іноземній валюті. Водночас у 

гривневому еквіваленті депозити резидентів зросли за рахунок курсових 

різниць. Насамперед зниження спостерігалося на рахунках домаш ніх гос

подарств. Серед депозитів нефінансових корпорацій переважно

скоротилися короткострокові депозити в національній валюті. Нові депо
зитні договори протягом кварталу укладалися переважно з нефінансовими кор
пораціями [10].

Головним фактором, який визначає привабливість вітчизняної банківсь
кої системи для іноземного інвестора є отримання вищого прибутку з 

урахуванням прийнятного ризику, тому із входженням у банківську систему 

країни частка іноземного капіталу залежить від величини банківської чистої 
маржі, прибутковості банківського сектору (Табл. 2), економічної та політичної 
стабільності, кредитоспроможності країни, економічних факторів (рівня ін

фляції, ВВП на душу населення, реальних процентних ставок), особливостей 
банківських систем [3, с. 123].

Варто відзначити, що з розвиґтком банківського сектору України іноземні 
банки почали активніше створювати розгалужену мережу філій, займаючись 

роздрібним бізнесом та обслуговуванням українських компаній, тим самим по

силюючи конкуренцію на ринку банківських послуг. Так, станом на 01.01.2012 
р. питома вага іноземного капіталу в банківській системі України досягла мак
симального рівня за останні 7 років і становила 41,9%, а це -  53 банки: із них 22 
з 100-відсотковим іноземним капіталом, у докризовий період цей показник ста
новив 35 % (Табл. 2) [10].
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Таблиця 2

/п

П оказ

ники

Д ата

2

007 р.

2

008 р.

2

009р.

2

010 р.

2

011 р.

2

012 р.

ї

013 р.

Кількість 

банків, які ма

ють ліцензію на 

здійснення 

банківських 

операцій

1

70

1

75

1

84

1

82

1

76

1

76

1

76

.1

з них: з 

іноземним 

капіталом

3

5

4

7

5

3

5

1

5

5

5

3

Ц

3

.2

у т.ч. 3 

100% іноземним 

капіталом

1

3

1

7

1

7

1

6

2

0

2

2

3

2

Частка 

іноземного 

капіталу у СК 

банку ,%

2

7,6

3

5,0

3

6,7

3

5,8

4

0,6

4

1,9

)

9,5

(ЮЛ,% 1

,61

1

,50

1

,03 4,38 1,45 0,76

0

,45

ЯОЕ,% 1

3,52

1

2,67

8

,51 32,52 10,19 5,27 ,03

Чиста 

процентна мар

жа

5

,30

5

,03

5

,30

6

,21

5

,76

5

,32

4

,51

Головним фактором, який визначає привабливість вітчизняної банківсь

кої системи для іноземного інвестора є отримання вищого прибутку з ураху
ванням прийнятного ризику, тому із входженням у банківську систему країни 

частка іноземного капіталу залежить від величини банківської чистої маржі, 
прибутковості банківського сектору, економічної та політичної стабільності, 

кредитоспроможності країни, економічних факторів (рівня інфляції, ВВП на 
душу населення, реальних процентних ставок), особливостей банківських сис- 

тем[3с.,123].
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В умовах всезростаючої конкуренції, банки шукають способи завоювати 
клієнтів -  залучаючи кращих аналітиків, впроваджуючи більше інновацій і ви

користовуючи усе більш сучасну інфраструктуру. Ще одна велика зміна - дер
жавне регулювання. Жорсткі вимоги до капіталу і всезростаючий контроль 
над ризиками, спонукатимуть банківські установи до більш якіснішого управ

ління капіталом і ризик-менеджментом. Усі ці зміни приведуть до того, що бан
кам стане важче підтримувати доходність, і з'являться передумови для усе 
більш серйозної конкуренції.

Банкам, що роблять ставку на роботу з середнім і малим бізнесом, до
ведеться рухатися у бік універсалізації, розвиваючи роздрібний бізнес і намага
тись підвищити рентабельність.

Відкриття депозитних вкладів на сьогодні є першим кроком на шляху 

до співпраці банку і клієнта. Відкриття депозитного рахунку дозволяє заціка
вити клієнта в отриманні інших послуг, які надає комерційний банк і сформува

ти механізм різнопланової співпраці клієнта з банком. Ефективна депозитна 
політика повинна бути взаємопов’язаною із кредитною політикою, що сприя
тиме забезпеченню ліквідності, фінансової стійкість і прибутковості ко
мерційного банку.

Загострення конкуренції на депозитному ринку зобов’язує банківські 
установи до запровадження якісно нових депозитних інструментів та створення 
нових банківських продуктів.

В депозитній політиці комерційних банків слід говорити і про цінову 
конкуренцію. Протягом 2014 року процентні ставки за депозитами сягають 25%
і більше. Дорогі банківські ресурси ведуть до зростання цін на банківські по
слуги.

Банкам, що бажають перемогти в «битві» за клієнтів треба розвивати 
географічну експансію: розширення мережі відділень в регіонах з одночасним 
активним розвитком надання послуг через інтернет в найближчій перспективі 
попит на цю послугу буде зростати.

В процесі роботи з клієнтами перед банківською установою постають 
дві основні мети: залучення нових покупців (розширення клієнтської бази) та 

утримання вже існуючих клієнтів (управління лояльністю). На початкових ета
пах банк змушений значну частину власних ресурсів витрачати на залучення



клієнтів і приділяти основну увагу нарощуванню клієнтської бази. По мірі ста
білізації положення на ринку грошово-кредитна установа починає перейматися 

проблемами утримання клієнтів і підвищення їх лояльності.
Саме тому, банки намагаються встановити довгострокові партнерські ві

дносин з кожним клієнтом, що базується на управлінні його лояльністю, в цілях 

максимального задоволення індивідуальних потреб споживача. Покупці банку 

повинні розглядатись не як «загальна маса», а як індивіди зі своїми потребами і 
перевагами, орієнтуючись на які, банківська установа змінює принципи страте

гічного планування та власної діяльності взагалі. Таким чином, за рахунок 
встановлення тривалих партнерських відносин з клієнтами забезпечуються гну

чкість і стійке положення банку на ринку.
Щоб комерційний банк розглядався як конкуренкоспромжний гравспі. 

на ринку банківських послуг слід виділити ряд характеристик: стабільність та 

імідж банку, розгалужена мережа підрозділів, професіоналізм та корпоративна 
культура кадрів; кількість і якість послуг; впровадження інноваційних продук

тів, інновації в управлінській сфері, що відповідають структурі ринку і рівню 
конкуренції, прозорість банківської діяльності, зкономічна і інформаційна без

пека, ефективність інвестиційних вкладень, знання ринку, прогнозування попи

ту, якість маркетингу, фінансування реального сектора вітчизняної экономики.
Висновки. В мовах всезростаючої конкуренції українські банки змушені 

удосконалювати стратегічне планування та вивчати ринок, щоб адаптуватись до 

умов ринкового середовища і досягти намічених результатів. З одного боку, 
конкуренція в банківському секторі виступає стимулятором якості банківських 

послуг, а, з іншого боку, перешкоджає здешевленню ресурсів банку. Комерцій

ні банки все частіше розвиток власного бізнесу адаптують до бізнесу своїх клі

єнтів.
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Ш ликова Н.О

Сценарний підхід до оцінки впливу науково-інноваційної діяльності на
економіку України

У статті розроблено імітаційну системно-динамічну модель економій 

ного зростання, яка, на основі розроблених сценаріїв, дозволяє оцінювати вплив 

науково-технічної та інноваційної діяльності на зміну основних макроеконом/• 

чних показників.
System dynamics simulation model o f  economic growth have developed in tin' 

article. It bases on the scenarios and allows evaluating the impact o f  science, tech 
nology and innovation to change the main macroeconomic indicators.

К лю чові слова : оцінка впливу, науково-інноваційна діяльність, економічні1 
зростання, імітаційне моделювання, сценарний підхід.

Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства результати науково- 

інноваційної діяльності покликані вирішувати широке коло завдань, пов’язаних 
не лише із забезпеченням економічного зростання країни, а й з подоланням 

глобальних проблем, пов’язаних із зміною клімату, ефективним використанням 

енергетичних ресурсів, демографією, охороною здоров’я та ін. В Україні науко 

во-інноваційна складова не відіграє суттєвої ролі навіть в якості основного фак 

тору виробництва [1].
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка інструментарію 

оцінювання впливу обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт ти 
стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на зміну мак 

роекономічних показників.
Результати дослідження.
Економіка країни є складною динамічною системою, тому для опису її 

поведінки та вивчення можливих варіантів розвитку у майбутньому доцільно 
використовувати імітаційну системно-динамічну модель, що дає можливість 

використовувати одночасно різні математичні методи, неперервний час моде

лювання та дозволяє враховувати високий рівень абстракції.
Аналіз статей за 1990-2009 pp., проведений М. Уріоною на основі трьох 

баз даних Web o f Knowledge, Scopus та System Dynamics Society Database, до

зволив виокремити п ’ять основних компонент, які найчастіше входять до скла

УДК 330.341.1
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ду моделей інноваційних систем: фінанси, наука та технології, виробництво, 
ринок, робоча сила [2]. На основі досвіду попередніх розробок, автором запро

понована власна імітаційна системно-динамічна модель інноваційної системи, 
яка описує основні зв’язки інвестицій, їх використання на дослідження і розро

бки, результати наукові та(або) технологічні, які наприкінці забезпечують пев
ний рівень інноваційного потенціалу

М. Кунк здійснив огляд різних підходів до вивчення інновацій з викорис

танням методів системної динаміки і дійшов висновку щодо необхідності ви
вчення та моделювання інновацій на різних рівнях аналізу: галузь, продукт, ор
ганізація, процес [3]. Одержані результати на одному рівні не можуть бути на

пряму перенесені на інший рівень, а ієрархічні зв’язки між рівнями невідомі. 
Автор пропонує окремі власні підходи до моделювання на кожному з названих 
рівнів.

В цілому, аналіз світових тенденцій останніх років щодо імітаційного мо
делювання науково-технічного розвитку та інновацій демонструє зміщення ак
центу на рівень окремих послуг, продуктів, ринків (К. Лерх, К. Хуанг, Б.Хеслоп 
та ін.) [З, 5, 5]. Значна частина робіт, присвячених моделюванню розвитку нау

ки та інновацій на макрорівні обмежується розробкою концептуальної моделі 
без проведення експериментів з нею на основі кількісних даних. Дослідження 

вітчизняних авторів цієї проблематики за допомогою імітаційних моделей ма
ють фрагментарний характер.

Українськими вченими на базі методології Дж. Форрестера у середині 90- 
х років була розроблена імітаційна модель динаміки зміни основних показників 

соціально-економічного розвитку України [6]. В якості змінних стану поряд з 

чисельністю населення, оцінкою величини природних ресурсів та фондів, від

носною величиною забруднення природного середовища та відносної частини 
фондів, що задіяні у сільському господарстві, використана інтегральна оцінка 
інтелекту суспільства та оцінка частини інтелекту, яка використовується у сіль

ському господарстві. Введення у розгляд інтелектуального капіталу країни на
дає моделі перевагу перед іншими, однак відкритим залишилось питання, на

скільки оцінка інтелекту нації пов’язана з науковою, науково-технічною, інно
ваційною діяльністю.



Існують розробки українських авторів у сфері імітаційного моделюванни 

розвитку регіонів, в яких приділяється певна увага інноваційному розвитку 

Так, у рамках розробки стратегії стійкого розвитку Харківської області и 

2010 році була побудована імітаційна модель регіону, яка стала основою ;иі* 

здійснення сценарного дослідження [8].
Блок «Інноваційна діяльність» використовується для моделювання диіш 

міки обсягів реалізованої інноваційної продукції в залежності від витрат и» 
інноваційну діяльність в розрізі видів діяльності, які забезпечують переважну1 
більшість реалізованої інноваційної продукції регіону. В результаті здійсненою 

сценарного моделювання виявлена перевага саме інноваційних сценаріїв, мм 

дозволяють підвищити рівень науково-технічної та інноваційної складовій 

стійкого розвитку області. Основний акцент в інноваційних сценаріях при щ.о 

му зосереджено на зростанні фінансування виробництва інноваційної продукції 

протягом усього досліджуваного в моделі періоду.
В основу даної розробки покладена імітаційна системно-динамічна ми 

дель, яка складається з трьох основних блоків, зв’язки між якими відображені 

нарис. 1.

Блок „Макроекономіка”

^ /^ О с н о в н и и Ч
/ ^ ч ^ і < а п і т а і т / ~ ' ' \

Блок „Інноваційні процеси”

--------- ^ ^ Ін т е г р а л ь н и и Ч
(  Інновації у показ„ик \

/Фінансування^
Ч ч Н Н Т Р ^ С  ВВП у ^ ^ п о т е н ц і а л у /

Рис. 1. Схема основних блоків моделі 
Згідно макроекономічній теорії накопичення фізичного капіталу є одним 

з основних факторів економічного зростання. У зв’язку з цим змінною рішім 

блоку «Макроекономіка» обрано саме основний капітал. Таким чином моделю

ється рух фінансових потоків від інвестицій в основний капітал до обсягів ви
робництва промислової продукції, який є вихідним показником. Ще одним ви

хідним показником блоку є експорт науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських послуг (рис.2).
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інноваційної продукції діяльність в

промисловості

Експорт нд та  дк 
послуг ■Доходи бюджету

Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків та потоків блоку "Макро
економіка"

В результаті проведеного дослідження визначено взаємозв’язок продук
тивності праці та витрат на інноваційну діяльність. Зростання продуктивності 

праці призводить до скорочення кількості штатних працівників в промисловос
ті. Крім того, вихідним параметром блоку є капіталоозброєність, яка також за

лежить від витрат на інноваційну діяльність та обчислюється як відношення 

обсягів основного капіталу до кількості працюючих в промисловості. Початко
ве значення рівня «Продуктивність праці» відповідало рівню 2000 р. -  
33,98 млн грн на 1 тис. осіб. Виявлене скорочення працюючих в промисловості 

підсилюється відсутністю пропорційного зростання виробничих потужностей. 
При цьому спостерігається збільшення капіталоозброєності,

Продукти вн ість 
праці

Витрати на інноваційну 
діяльність в 

промисловості

Темп зростання 
продуктивності праці

Кількість штатних 
працівників в 

промисловості
Капіталоозброєність

Рис. 3. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків та потоків блоку "Продук
тивність праці"

До блоку «Інноваційні процеси» увійшли п’ять змінних, які згорталися в 
інтегральний показник інноваційного потенціалу:

1  =  х ху { + х 2у2 + х 3у3 +  х4у4 + х 5у5 ,
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де х, -  частка інноваційно активних підприємств, х2 -  частка підпри

ємств, які впроваджують інновації, х3 -  частка підприємств, які впроваджую 11, 

інноваційні процеси, х4 -  частка обсягу експорту у загальному обсязі реалію* 

ваної інноваційної продукції, х5 -  частка витрат на інноваційну діяльність в об 

сягах інвестицій в основний капітал; ~ значення вагових косфіціг ■

нтів показників інноваційної діяльності (відповідно 0,18, 0,21, 0,26, 0,19, 0,16).
Одержані значення складових та інтегральний показник інноваційного 

потенціалу наведені в таблиці 1.
Таблиця І

Динаміка значень інтегрального показника та його складових

ік *1 *2 *3 *4 *5 1

001
16,15 14,30 14,44 3,73 30,50

12.0
8

002
17,53 14,60 19,94 3,43 35,10

13,0
6

003
15,36 11,50 15,51 4,89 37,10

12,4
1

004
13,70 10,00 16,09 4,90 42,50

13.»
5

005
11,90 8,20 16,42 4,10 50,00

ІЗ.К
6

006
11,20 10,00 13,75 2,70 41,40

12,0
9

007
14,20 11,50 16,86 4,99 36,50

12,7
4

008
13,00 10,80 15,65 5,42 51,60

14,Н
9

009
12,80 10,70 13,79 4,90 42,00

12,4
9

010
13,80 11,50 13,74 5,60 40,70

13.2
0

Використання часового інтервалу без включення 2011-2012 років зумов-

лено відсутністю даних офіційної статистики за деякими показниками, що зро

било неможливою побудову однорідних рядів.
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Для імітаційного моделювання були використані рівняння, значення нор
мованого коефіцієнту детермінації яких становило 0,75 і вище. Одержані вели
чини і-статистики Стьюдента порівнювались з табличними значеннями розпо

ділу випадкової величини , які відповідають рівню значущості 0,05. Перевірка 
реалістичності моделі здійснювалась за допомогою коефіцієнту невідповідності 
Тейла.

З метою оцінки залежностей макроекономічних показників від зміни па
раметрів науково-інноваційної діяльності, були розроблені відповідні сценарії 
(рис.4).

Сценарії економічного зростання

Базовий Прискорення зростання 
обсягів фінансування ННТР

Стимулювання інноваційної 
діяльності

Помірні

І

Комбіновані

Інтенсивні Помірні Інтенсивні

Рис. 4. Основні сценарії моделювання впливу науки та інновацій на еко

номічне зростання
За виключенням базового, сценарії відрізнялися обсягами фінансування 

ННТР та кількісними характеристиками інноваційної діяльності суб’єктів гос
подарювання, що дало можливість визначити варіанти розвитку економічних 
процесів у випадку реалізації різних напрямів державної політики. Результати 

реалізації базового сценарію, який припускає збереження поточних тенденцій в 
економіці країни, демонструють уповільнення темпів приросту основних мак
роекономічних показників, починаючи з 2014 року.

Найвищі економічні показники досягаються при реалізації інтенсивних 
сценаріїв: прискорення зростання обсягів фінансування ННТР (на 10% та біль
ше); зростання кожної складової інноваційного потенціалу (на 5% і більше що
року протягом чотирьох років). Однак такі сценарії, можна розглядати лише як 

віддалену перспективу та орієнтир для розробки більш прийнятних сценаріїв 
для поточного стану економіки України, який характеризується дефіцитом бю
джетних коштів

Значення вихідних показників помірних сценаріїв, які передбачають не

значне прискорення зростання фінансування ННТР (1%-5%) або активізацію



інноваційної діяльності суб’єктів господарювання (1%-5%), незначно відрізни 

ються від значень базового.
В результаті експериментів визначено в якості найбільш прийнятного, 'і 

точки зору впливу науково-інноваційної діяльності на економічне зростати , 

комбінований сценарій, при якому здійснюється одночасне помірне підвищенії» 

обсягів фінансування ННТР та помірне зростання інноваційної активності про 

мислових підприємств (рис.5).

Млн грн

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Рік

Рис. 5. Різниця прогнозних значень макроекономічних показників між 

раним комбінованим та базовим сценаріями: 1 -  ВВП; 2 —  обсяг реалізованої

інноваційної продукції

Висновки.
Запропонована модель дозволяє дослідити результати прийняття упрни 

лінських рішень на основі оцінки зміни основних макроекономічних показнішії 

від впливом науково-інноваційної діяльності та визначати обсяги фінансувапнм 

та напрями активізації інноваційної діяльності. В якості стимулюючих до інно

ваційної діяльності заходів доцільно використовувати податкові важелі держи 
вного регулювання. Для залучення додаткових джерел фінансування НИТІ' 

пропонується заохочення активної участі у міжнародних проектах, а також ш 
безпечення функціонування державних і недержавних фондів підтримки науки 

та інновацій.
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Pinna С.П.

Моделювання залежності бюджетних поступлень від величини податкової

ставки

У статті розкрито залежність бюджетних поступлень від величини 

податкової ставки. Розглянуто модель оподаткування, яка дає змогу проспід 

кувати яким чином за рахунок зміни податкової ставки змінюється поступ 

лення доходів до бюджету. В основу покладений принцип дефіцитності бю

джету, коли видатки перевищують доходи й величина дефіциту є змінною я 

часі величиною.

This article explores the dependence o f  revenue on the size o f  the tax rate. ТНч 

model o f  taxation that allows you to track how by changing the tax rate changes >v 

ceipt o f  budget revenues. Based on the principle o f  budget deficit when expenditure 

exceed revenues and the value o f  the deficit is a time-dependent variable.

К лю чові слова: бюджетне планування,податкова ставка, податкове на

вантаження, моделювання.

Вступ. Якою б високою не була фіскальна функція податків, яка досягну

ла критичного рівня через великий дефіцит Державного бюджету, вона не мн< 

права ігнорувати своїми іншими функціями: регулюючою та стимулюючою 

Адже завдання фіскальної функції полягає не в тому, щоби зібрати якнайбільш« 

податків, а в розширенні податкової бази, збільшенні джерел податків, спринн 

ню ефективному розвиткові підприємств у сфері виробництва та обігу. За ВСІХ 

умов форми та ставки оподаткування не повинні призводити до того, щоб до 

ходи платників податків, які залишаються після сплати податків, були нижчими 

від критичного рівня.

Україна не може утвердитися як економічно розвинута держава без ефо 

рмованої належної та дієздатної податкової системи. Практика засвідчує, шп 

теорія бездефіцитного бюджету є безпідставною, оскільки максимальне вилу 

чення коштів підприємств і населення супроводжується скороченням виробки

УДК 336.22
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цтва, зменшенням інвестиційної активності підприємницьких структур, ростом 

соціальної напруженості.

На сьогоднішній день питання формування дохідної частини бюджету є 

надзвичайно гострим. Податкова політика в кінцевому випадку спрямована на 

концентрацію коштів у державний і місцевий бюджет, підпорядковуючись при 

цьому суто фіскальним цілям, і має однобокий характер. Проведення гнучкої 

податкової політики зумовлює виконання двох завдань, які на перший погляд 

видаються мало сумісними: збільшення видаткової частини бюджету з метою 

забезпечення економічного росту та встановлення ставки податку, яка забезпе

чить максимальне поступлення доходів у відповідні бюджети.

Основною метою макроекономічної політики держави є забезпечення 

стійкого без інфляційного економічного зростання в довготривалій перспективі, 

сприяння структурно-інноваційній і соціальній переорієнтації економіки, фор

мування сприятливого інвестиційного середовища[1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато уваги приділено сис

темі бюджетно-податкового прогнозування, шляхам її розвитку, в тому числі 

забезпеченню повномасштабного використання механізмів середньотерміново- 

го бюджетного планування. Необхідність удосконалення державного прогнозу

вання економічного розвитку не викликає ніяких сумнівів. Прогноз дозволяє 

зменшити степінь невизначеності при прийнятті економічних і соціальних рі

шень.

Загальні підходи до прогнозування, в тому числі і бюджетних доходів, 

були висвітлені в працях Д. Кінга, Д. Ханка, Д. Уічера, А. Райтса, К. Карлберга,

С.А. Айвазяна, B.C. Мхітаряна, Ф.К. Садігова, В.І. Мішина, вітчизняних авторів 

В.М. Геєца, Т.І. Єфіменко, A.B. Скрипника, Н.І. Костіної, A.A. Алєксєєва, О.Д. 

Василика, JIM . Бабич та інших.

Аналіз сучасної наукової літератури з питань бюджетно-податкового 

планування і прогнозування дозволяє зробити висновки, що не дивлячись на 

велику кількість способів і методів прогнозування бюджетних доходів, вони є,
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як правило, результатом удосконалення відомих і достатньо поширених загаль

них підходів до прогнозування. Справедливим можна вважати і твердження ро

сійських вчених С. Айвазяна і В. Мхітаряна відносно того, що строгих матема

тичних методів, які б дозволяли точно визначити, чи знаходимось ми в умовах 

статистичного ансамблю, не існує, оскільки довільна імовірнісна модель є де

яким наближенням до реальної дійсності [2,3]. Більше того, оцінка результаті и 

залежить від застосованого математичного інструментарію і встановленої пос

лідовності дій, а також вибраної статистичної бази, яка використовується в роз

рахунках окремим спеціалістом-аналітиком. Таким чином, теоретично може 

бути побудовано стільки прогнозів, скільки існує спеціалістів-аналітиків в цій 

сфері.

З цієї точки зору, суттєвим є вивчення загальних підходів до планування і 

прогнозування податкових поступлень, органічне поєднання яких може бу ти 

ефективно впроваджене в практику формування показників державного бю

джету України.

М ета дослідження. У задачі визначення оптимальних податкових ставок 

є дві сторони конфлікту. З одного боку, держава прагне збільшити податки, 

щоб наповнити бюджет для виконання своїх соціально-економічних і оборон 

них функцій. З іншого боку, бізнес скаржиться, що податковий тягар великий І 

не залишається коштів для розвитку виробництва.

Загальновідомим є також той факт, що великі податки стримують розни 

ток економіки, а значить і майбутнє наповнення бюджету. Це в свою чергу не

гативно впливає на темпи економічного зростання країни.

Отже, побудуємо економіко-математичну модель, в якій покажемо зале

жність надходжень до бюджету від величини податкових ставок і знайдемо он 

тимальну ставку.

Держава оголошує ставку податку на прибуток і отримує від фірм коші м 

в бюджет. Фірми володіють власним капіталом, виробляють прибуток, відрахо 

вують за податковою ставкою кошти в бюджет. Прибуток який залишився у ро
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зпорядженні фірми після сплати податку є нерозподілений прибуток і повністю 

включається у власний капітал фірми. Весь прибуток розподіляється тільки на 

два потоки: в бюджет, а залишок - у власний капітал підприємства.

Сума податкових надходжень до бюджету за модельований період пред

ставлена формулою (1) при дискретному вимірюванні та інтегралом (2) при 

безперервному вимірюванні.

0 ,= ‘̂ Р,-г\ (1)
/=/0

D ( t ) = j P ( t ) r d t ,  (2)
/=/0

де D(t) -  сума коштів, що надійшли до бюджету від початку процесу моделю

вання до кінця року t;

t -  індекс часу, рік;

t\ -  кінцевий період моделювання;

to -  початковий період моделювання;

P(t) -  прибуток, отриманий підприємством за рік t (грн/рік); 

г -  ставка податку на прибуток.

Прибуток підприємства після сплати податку за період моделювання об

числюється за формулою (3) для дискретного часу і (4) - для безперервного 

проміжку часу:

™ , = ї > (  1 - г )  (3)
/=/0

PR(t)= j'p (t)  • (1 -  r) dt (4)
/=/о

Отримання максимальних поступлень до бюджету не завжди є метою по

даткової політики. Прагнення досягнути максимуму є доцільним лише тоді,

коли є тверда впевненість у тому, що всі передбачені видатки абсолютно необ

хідні й не можуть бути скороченими. Також у випадку, коли розвиток сфери 

виробництва, з якої стягують податок за ставками, що дають максимальні пос
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туплення, цілком достатній, а темпи її подальшого розвитку можуть бути беї 

особливих збитків зниженими. З огляду на це, величину ставки, що забезпечу! 

максимальні поступлення до бюджету, слід розглядати як верхню границю, яку 

прагнуть досягнути за певних додаткових умов.

Розглянемо модель оподаткування, що дає змогу прослідкувати яким чи

ном за рахунок зміни податкової ставки змінюється поступлення доходів до 

бюджету. В основу покладений принцип дефіцитності бюджету, коли видатки 

перевищують доходи й величина дефіциту є змінною в часі величиною. Введе

мо позначення. Нехай: г -  ставка податку на додану вартість; Д  -  дохід бюдже

ту; 77“ - податковий сукупний попит; Ц°„ - початкова ціна; ЛД -  недопоступ

ления в дохідну частину бюджету.

Сукупний попит і сукупна пропозиція перебувають у тісній взаємодії і

для них справедливим є принцип нерівності при заданій величині видатків бю

джету. Перевищення видатків над доходами рівне величині, яка відображає де

фіцит бюджету (БД) і визначається за формулою:

БД=В-До. (5)

Розглянемо взаємозв’язок ціни та ставки податку. Відомо, що підвищення 

ставки податку викликає підвищення ціни (Цо). Таку залежність представимо у 

вигляді:

Ц„=Ц°„(\ + тг), (6)

де т -  емпіричний коефіцієнт, який визначається на основі статистичного ана

лізу конкретної ситуації та відображає підвищення ціни при зміні ставки подат

ку г .

Підвищення ставки податку зумовлює падіння сукупного попиту (П„), яке 

можна виразити таким чином:

П„ = 77°(і -  кг), (7)

де к -  емпіричний коефіцієнт, який характеризує тенденції зменшення подат

кової бази при зміні ставки податку г.
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(9)

Дохід бюджету визначимо за формулою:

Д  = П пЦ„г. (8)

Враховуючи формули (7) та (8), отримуємо:

Д  = 77“ (1 -  кг)Щ  (1 + т г)г  = Я  X  { г - к г 2\  1 -  тг) =

= П 0ПЦІ( г  + ( т - к ) г 2 -  ткг3) ,

де 77®7/“ ~ база, що підлягає оподаткуванню при мінімально можливих ставках 

податку, тобто база, яка не залежить від оподаткування.

Дохід бюджету буде рівним нулю при виконанні умови:

г + ( т - к ) г 2 - ткгъ = 0, г[і + ( т - к ) г - т к г 2] = 0,

тобто:

ткг2- { т - к ) г -1  = 0 . (10)

Дохід бюджету рівний нулю, за умови, що ставка податку го рівна:

т - к  (т - к ) 2 1
2тк V 4т 2к 2 тк' . • (П )

Для знаходження оптимального рівня ставки податку у формулі (9) бере

мо часткову похідну по г

^ -  = \ + 2 ( т - к ) г - Ъ т к г 2 = 0 . ' (12)
аг

Розв’язуючи рівняння (12), визначаємо оптимальну ставку податку (г0п), 

при якій поступлення в бюджет буде максимальним:

т - к  ( т - к ) 2 1
Зтк V 9т ' к 2 Зтк2,2 + —  • ( І3)

На практиці важливо визначити ту межу ставки податку, за якою настає 

пригнічення економічної активності платників податків, що в кінцевому випад

ку призводить до зменшення податкової бази. Психологічні особливості пове

дінки людей полягають у тому, що при збільшенні податкової ставки зростає 

ухилення від сплати податків, збільшуються доходи тіньової економіки. Як 

правило, доходи, що підлягають оподаткуванню не рівні доходам, які оподат-
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ковуються. Ця різниця і є доходами тіньової економіки. Збільшення податково

го навантаження на юридичні та фізичні особи сприяє падінню обсягів вироб

ництва (у виробників немає бажання випускати продукцію), скороченню обся

гів реалізації через зростання ціни та зменшенню попиту на нього, росту кіль

кості збиткових підприємств.

Розглянемо методику оптимального управління рівнем податкової ставки 

за допомогою графічного методу (рис.1). Припустимо, що існуюча ставка пода

тку рівна г .  Проведемо з т. По пряму паралельно осі ординат до перетину з 

кривою Лаффера в точці С. Точка М  є точкою, у якій ставка податку (гоп) забез

печує максимальне поступлення доходу в бюджет. Має місце два випадки роз

міщення точки С на кривій Лаффера відносно точки М. Якщо точка С знахо

диться праворуч від точки М ( рис. 1а), то проводимо через т. С пряму, парале

льну осі абсцис аж до перетину з кривою Лаффера у точці Сі. Далі опускаємо з 

точки Сі перпендикуляр на вісь абсцис, тим самим отримаємо нове значення 

податкової ставки п .  Отже, в даному випадку величина можливого зменшення 

податкової ставки Аг буде рівна: Лг=г-  п .  У другому випадку через точку С 

проводимо пряму, паралельну осі абсцис до перетину з прямою Мгоп у точці С:. 

Тоді величина можливого підвищення ставки податку буде рівна: Аг = г„„ -  г ’, 

Таким чином, нами отримано формулу, яка складає основу алгоритму запропо

нованої методики оптимального управління рівнем податкової ставки:

д  Гг*-г,,якщ ог* >го„ 

г*,якщог* <гоп.

(14)

Приведена модель дає змогу визначити оптимальний розмір зниження чи 

підвищення податкової ставки і тим самим збільшити надходження коштів до 

бюджету.

За основу візьмемо поступлення податку на додану вартість, ставка кот

рого рівна 20 %. Статистика свідчить, що підвищення податкової ставки супро
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воджується пропорційною зміною цін, тобто т =  1. Зниження обсягу платежів 

відбувалося інтенсивніше, ніж зміна цін через цю ставку.

Поклавши т =  1, г  = 20 %, к г  = 37 %, обчислюємо значення к :

г 20%

АД
м

С

С 2 \

А П
-----------1-- >

а) б)
Рис. 1. Можливості підвищення та зниження податкової ставки.

За формулою (13) визначимо ставку податку, яка забезпечить максималь

не поступлення податку до бюджету:

Г.„ т ~ к ßт ~ к j2 І 1 : 1~ 1’85 (M.8*)2 і 1 *  30%
Зтк м 9т2к 2 ' 3тк 3-М ,85 \  9-3,4225 3-1,85

Ми отримали оптимальне значення величини ставки податку -  30 %. Це 

означає, що передбачена ставка завищена на 7 %. Граничну ставку податку, що 

забезпечить нульовий дохід бюджету при збереженні ситуації ухилення від 

сплати податку визначаємо з рівності:

г + ( т -  к )• г 2 -  тк • г3 = 0.

У нашому випадку маємо:

1,85 • г 3 -(0 ,85 )-г 2 - г  = 0; 1,85• г 2 + 0,85 • г -1  = 0.

Отримуємо величину граничної ставки податку 54 %. На рис. 2 маємо 

графічне підтвердження справедливості зробленого висновку. Величина недоо-
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триманого доходу, максимальне значення якого має місце при гоп = ЗО %, ста

новить 9,12 %.

4 Ц Д(г = 3 0 % )- Д(г = 37%) 0,1735-0,159 _ п п п ,„
Д  Д[г = 37%) 0,159 ~ ’

Рис. 2. Залежність поступлень податку до бюджету від зміни ставки опо
даткування.

Оцінимо наскільки вірно взяте значення коефіцієнта к, яке ми отримали 

при порівнянні кг та тг, і чи при цьому поступлення в дохідну частину бюдже

ту при ставці п  = 20 % фактично рівні поступленням при ставці п  = 37 % з до

помогою рівняння:

г2 + (і -  к) -г22 -  кг\ = гх + (і -  к)г? -  кг\ , при т = 1.

Розв’язавши дане рівняння, отримуємо к=  1,88, тобто отримана нами ве

личина близька до значення коефіцієнта к, який був узятий за основу при роз

рахунках.

Вище наведені розрахунки приведені для податку на додану вартість, але 

з урахуванням сукупної податкової ставки, модель можна застосовувати для 

розрахунку всіх можливих податкових поступлень до бюджету, оскільки зміна 

податкової ставки є тим мотиваційним чинником, який впливає на ділову та фі

нансову стійкість суб’єктів оподаткування.
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УДК 332.145; 330.322.5
Козик В.В., Яневич Н.Я. 

Формування стратегічного підходу до обгрунтування напрямів вкладення 
соціальних інвестицій територіальних громад

Визначено головні принципи реалізації стратегічного підходу до управлін
ня процесом соціального інвестування, що здійснюється за рахунок коштів мі
сцевих бюджетів. Створено типологію видів стратегій соціального інвесту
вання на рівні місцевих бюджетів. Виокремлено чинники, які впливають на ви
бір портфелю таких стратегій. Запропоновано створення паспортів потреб у  

соціальних інвестиціях для кожного о б ’єкта соціальної інфраструктури. Роз
роблено методичні підходи до здійснення інтегрального оцінювання рівня чин
ників вибору стратегічного напряму соціального інвестування.

К лю чові слова: стратегія, соціальне інвестування, місцевий бюджет, 

формування, чинник вибору.
The main principles o f  a strategic approach to managing the social investment 

made by local budgets are defined. A typology o f  types o f  social investment strategies 
in local budgets are done. Author determined the factors that influence on the choice 

o f  portfolio strategies. A passport requirements fo r  creating social investment fo r  

each social infrastructure are developed. Methodological approaches to integrated 

evaluation offactors selecting strategic direction o f  social investment are done.
Keywords: strategy, social investment, local budget, formation, factor o f  choice.

І. Вступ. Практика соціального інвестування в Україні, що здійснюється за 

рахунок коштів бюджетів територіальних громад характеризується недостат
ньою системністю та обгрунтованістю обсягів та структури такого інвестуван

ня. Це відображається, зокрема, у тому, що органи місцевого самоврядування у 
процесі формування витратної частини бюджетів намагаються переважно за
безпечити поточні витрати на фінансування соціальних видатків, базуючись на 
існуючій структурі таких витрат у попередніх періодах, яка, значною мірою, не 

є досконалою. Питанням формування та витрачання коштів місцевих бюджетів, 

зокрема здійснення за рахунок них соціального інвестування, присвячено знач
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ну кількість публікацій, зокрема роботи X. Вілюри [1], Д. Полозенка [2], Л. 
Момотюк [3] та ін.

Проте, при розподілі коштів місцевих бюджетів на фінансування об’єктів 
соціальної інфраструктури не достатню увагу приділяється оцінюванню рівня 

ефективності здійснюваного соціального інвестування, а також раціональному 
розподілу цих коштів на поточні та капітальні видатки.

Уникнути перелічених вище недоліків практики соціального інвестування 
на рівні територіальних громад можливо лише за умови впровадження страте
гічного підходу до управління процесом такого інвестування.

II. Постановка завдання. Мета статті полягає у розробленні методичних 
засад обгрунтування напрямів вкладення соціальних інвестицій на рівні терито
ріальних громад.

III. Результати. Методологічний підхід до управління процесом соціаль
ного інвестування повинен базуватися на низці положень, серед яких головну 
роль відграють такі:

- здійснення планових розрахунків обсягів та структури соціальних інвес
тицій на тривалий проміжок часу -  не менш ніж на 3-5 років (тоді як на тепері
шній час такі розрахунки обмежуються переважно річним періодом);

- урахування взаємозв’язку між поточними та капітальними видатками на 

функціонування та розвиток соціальної сфери регіону. Таке урахування повин
но грунтуватися на передбаченні можливості зростання потреби у поточних ви
датках у наступних періодах у випадку здійснення капітальних видатків у вве

дення нових або розширення (реконструкцію) діючих об’єктів соціальної ін
фраструктури, що утримуються за рахунок коштів бюджетів територіальних 
громад;

- проведення ретельного оцінювання потреб у поточних та капітальних 
видатках для кожного об’єкта соціального інвестування та реалізація заходів з 
оптимізації кількості цих об’єктів та обсягів надаваних ними соціальних пос

луг. На теперішній час необхідність такої оптимізації зумовлена об’єктивними 
причинами, насамперед — демографічними (скороченням чисельності спожива
чів соціальних послуг в окремих регіонах). У зв’язку з цим місцеві органи вла
ди інколи змушені припиняти функціонування окремих об’єктів соціальної ін

фраструктури (насамперед, загальноосвітніх шкіл). Проте, таке припинення, що

377



в деяких випадках болісно відображається на інтересах мешканців населеного 

пункту, потребує попереднього ретельного обгрунтування його доцільності 

шляхом врахування як економічних, так і соціальних наслідків відповідних за

ходів у коротко- та довгострокових періодах;
- виконання науково обгрунтованих оцінок міри пріоритетності тих чи ін

ших напрямів соціального інвестування. Потреба у таких оцінках зумовлена 

обмеженими обсягами фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 
місцевих органів влади територіальних громад. За таких умов формування про

грами розподілу обсягів соціальних інвестицій за окремими напрямами потре
бує встановлення їх відносної пріоритетності, що являє собою необхідну умову 

багатоцільового програмування;
- всеохоплююче використання усього арсеналу методів та функцій управ

ління соціальними інвестиціями. Зокрема, стосовно функцій такого управління, 

то важливого значення набувають: прогнозування (зокрема, при оцінюванні 

майбутніх доходів місцевих бюджетів та потреб у соціальних видатках); аналі
зування (зокрема, при оцінюванні ефективності та раціональності розподілу со

ціальних інвестицій за окремими напрямами у попередніх періодах), плануван

ня (зокрема, при розробці програм розподілу соціальних інвестицій за окреми
ми об’єктами та напрямами); організування (зокрема, при формуванні механіз
му руху інформаційних потоків між суб’єктами, що надають, та особами, що 

отримують соціальні інвестиції); регулювання (зокрема, у процесі коригування 

програм розподілу соціальних інвестицій).
Термін «стратегічний напрям соціального інвестування» можна розгляда

ти, принаймні, з двох позицій, а саме: як довгостроковий план розподілу цих 
інвестицій між окремими об’єктами соціальної інфраструктури регіону та як 

набір орієнтирів, якими послуговуватимуться розробники видаткової частини 

місцевих бюджетів у процесі формування плану розподілу соціальних інвести

цій. Стосовно другого підходу, то він передбачає менший ступінь узагальнено

сті, коли наголос робиться на загальних тенденціях у виборі пропорції такого 
розподілу (наприклад, в якості орієнтиру такого розподілу може виступати 
пріоритетність витрат на охорону здоров’я та освіту перед іншими напрямами 

соціального інвестування, або, наприклад, пріоритетність поточних видатків ші 

соціальну сферу перед капітальними видатками).

Загалом, обидва перелічених підходи до трактування змісту поняття 
«стратегічний напрям соціального інвестування» є взаємодоповнюючими: на 

початковій стадії вибору такого напряму необхідно задатися загальними орієн
тирами, які потім будуть втілюватися у конкретні деталізовані програми розпо
ділу соціальних інвестицій. Проте, за таких умов постає питання про вибір від

повідних орієнтирів цього розподілу, вирішення якого, у свою чергу, потребує 

деталізованого розгляду потреб у соціальних інвестиціях для кожного об’єкта 
соціальної інфраструктури регіону, що знаходиться у власності територіальної 
громади, з подальшим зіставленням сукупної потреби в інвестиціях для усіх 
об єктів із реальними можливостями щодо наповнення місцевих бюджетів.

З метою деталізованого оцінювання потреб у соціальних інвестиціях в ре
гіоні нами пропонується створювати паспорт потреб у таких інвестиціях для 
кожного об’єкта соціальної інфраструктури. Запровадження такого паспорта 

дозволить здійснювати належний облік витрачання коштів місцевих бюджетів 
та формувати обгрунтовані програми розподілу соціальних видатків.

Зокрема, у паспорті потреб у соціальних інвестиціях для певного об’єкта 
соціальної інфраструктури регіону доцільно виокремлювати такі складові інфо
рмаційного масиву:

1. Відомості про фактично надані у попередньому періоді обсяги соціаль
них послуг та про максимально можливі обсяги цих послуг (або фактичну та 

максимально можливу кількість споживачів цих послуг), а також про ресурсне 

забезпечення функціонування даного об’єкта соціального інвестування та як
ість надаваних послуг. При цьому, дані про ресурсне забезпечення діяльності 

об єкта соціальної інфраструктури, серед іншого, повинні містити відомості 
про:

- наявну чисельність працівників закладу у розрізі окремих категорій та 
професійно-кваліфікаційних характеристик;

- наявні на кінець попереднього періоду обсяги основних засобів (буді
вель, споруд, обладнання, господарського інвентарю тощо) у натуральному та 
грошовому виразі, а також про технічний стан (передусім, рівень зношення) 
кожного елементу цих засобів. При цьому, для складних елементів основних 
засобів (таких як будівлі) технічний стан повинен бути описаний для кожної їх 
конструктивної складової;



- наявні на кінець попереднього періоду обсяги матеріальних ресурсів, за 

пасів палива тощо.
2. Відомості про фактичні обсяги поточних витрат на функціонування да

ного об’єкта соціальної інфраструктури, які було здійснено у попередньому пе

ріоді за рахунок коштів місцевих бюджетів. Слід відзначити, що окрім загаль

ної суми таких витрат дані відомості повинні містити інформацію за напрямами 

формування витрат. Групування видів соціальних видатків за такими напряма
ми може відрізнятися за різними об’єктами соціальної інфраструктури, однак, 

загалом можливо виокремити такі їх види:
- витрати, які, насамперед, визначаються обсягами наданих закладом соці

альних послуг (або кількістю осіб, що скористалися цими послугами);
- витрати, які, насамперед, визначаються чисельністю працівників, які 

працюють у закладі;
- витрати, які, насамперед, визначаються площею або іншими будівельно- 

архітектурними параметрами закладу;
- інші витрати, що не можливо включити у попередні види.
3. Відомості про фактичні обсяги капітальних витрат на функціонування 

та розвиток даного об’єкта соціальної інфраструктури, які було здійснено у по

передньому періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів. Як і стосовно поточ

них витрат, окрім загальної суми капітальних витрат відповідні відомості по
винні включати інформацію за напрямами їх формування. Зокрема, можливо 

виокремити такі їх види:
- витрати на проведення поточного ремонту;

- витрати на проведення капітального ремонту:
- витрати на проведення технічного переозброєння, реконструкції та моде

рнізації об’єктів (у тому числі: на придбання нового обладнання основного при
значення, придбання нового обладнання обслуговуючих господарств, придбан

ня господарського інвентарю тощо);
- витрати на розширення закладу;
- витрати на нове будівництво (зазначаються, якщо даний об’єкт соціаль

ної інфраструктури було нещодавно створено і введено в експлуатацію у попе

редньому звітному періоді).
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4. Відомості про рівень ефективності поточних та капітальних витрат на 

функціонування та розвиток даного об’єкта соціальної інфраструктури, які було 

здійснено у попередньому періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів. Осно
вну частину цих відомостей повинні становити дані про ефективність здійсне
них соціальних видатків на певний об’єкт соціальної інфраструктури, обчис

лення якої доцільно виконувати шляхом зіставлення соціального ефекту від 
функціонування об’єкта з розміром соціальних видатків на таке функціонуван
ня у попередньому періоді.

Використовуючи дані паспортів потреб у соціальних інвестиціях для кож
ного об’єкта соціальної інфраструктури регіону, що фінансується за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, фахівці органів місцевого самоврядування можуть 

узагальнити відповідну інформацію та встановити певні норми витрат соціаль
них інвестицій для кожного типу закладів, які надають соціальні послуги. Зок
рема, це стосується, насамперед, поточних соціальних видатків, частка яких у 
місцевих бюджетів є, як правило, значно більшою за частку капітальних витрат. 

При цьому, до основних нормативів поточних соціальних видатків за кожним 

типом об’єктів соціальної інфраструктури регіону слід, передусім, віднести та
кі:

- величина витрат, які визначаються обсягами наданих закладом соціаль

них послуг (або кількістю осіб, що скористалися цими послугами), у розрахун
ку на фізичну одиницю цих послуг (або на одну особу, що скористалися цими 
послугами);

- величина витрат, які визначаються чисельністю працівників, які працю
ють у закладі, у розрахунку на одного працівника;

- величина витрат, які визначаються площею або іншими будівельно- 
архітектурними параметрами закладу, у розрахунку на одиницю цього парамет

р у -

На підставі порівняння фактичних поточних соціальних витрат з їх норма
тивами за видами таких витрат для кожного об’єкта соціального інвестування 
фахівці органів місцевого самоврядування можуть оцінити обгрунтованість по

несених витрат та, відповідно, провести необхідні коригування при розробці 

видаткової частини місцевого бюджету на наступний період (з урахуванням
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можливостей більш економного витрачання певних видів видатків та прогноз

ної зміни параметрів, від яких залежить величина тих чи інших видів витрат).

Слід зазначити, що у процесі вибору стратегічних напрямів соціального 
інвестування, яке здійснюється за рахунок коштів бюджетів територіальних 

громад, необхідно враховувати існування низки різних видів таких напрямів, 

що відповідають тій чи іншій класифікаційній ознаці їх групування. Тому міс
цеві органи самоуправління повинні обирати не один, а декілька стратегічних 
напрямів соціального інвестування, тобто їх певну комбінацію (портфель). 

Аналізування літературних джерел, а також власні дослідження дозволили нам 
виокремити такі види стратегічних напрямів соціального інвестування, яке 

здійснюється за рахунок коштів бюджетів територіальних громад:
1) за загальною динамікою сукупних соціальних видатків (зростання суку

пних соціальних видатків - передбачає збільшення обсягів цих видатків у на

ступному плановому періоді (періодах) порівняно із звітним; підтримування 

сукупних соціальних видатків на незмінному рівні -  передбачає здійснення цих 
видатків у наступному плановому періоді (періодах) на рівні звітного періоду; 

скорочення сукупних соціальних видатків -  передбачає зниження обсягів цих 

видатків у наступному плановому періоді (періодах) порівняно із звітним, зок
рема, за рахунок їх оптимізації та укрупнення об’єктів соціального інвестуван

ня);
2) за пріоритетністю сфер та напрямів соціального інвестування (пріорите

тне фінансування закладів охорони здоров’я -  передбачає, що основна частина 
приросту обсягів соціальних видатків у плановому періоді (періодах) порівняно 

із звітним, а також вивільнені кошти внаслідок оптимізації видатків на інші 
сфери соціального інвестування будуть спрямовуватися на фінансування закла

дів охорони здоров’я; пріоритетне фінансування закладів освіти -  передбачає, 
що основна частина приросту обсягів соціальних видатків у плановому періоді 

(періодах) порівняно із звітним, а також вивільнені кошти внаслідок оптимізації 
видатків на інші сфери соціального інвестування будуть спрямовуватися на фі

нансування закладів освіти; пріоритетне фінансування закладів культури -  пе
редбачає, що основна частина приросту обсягів соціальних видатків у планово

му періоді (періодах) порівняно із звітним, а також вивільнені кошти внаслідок 

оптимізації видатків на інші сфери соціального інвестування будуть спрямову
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ватися на фінансування закладів культури; пріоритетне фінансування закладів 

фізичного виховання та спорту -  передбачає, що основна частина приросту об
сягів соціальних видатків у плановому періоді (періодах) порівняно із звітним, 
а також вивільнені кошти внаслідок оптимізації видатків на інші сфери соціа

льного інвестування будуть спрямовуватися на фінансування закладів фізично
го виховання та спорту; пріоритетне фінансування інших закладів соціальної 
сфери);

3) за сталістю обраних пріоритетними сфер та напрямів соціального інвес
тування (незмінність обраних пріоритетних сфер та напрямів соціального інве
стування — передбачає, що обрані в якості пріоритетних сфери та напрями соці

ального інвестування залишаються такими протягом усього періоду реалізації 
стратегічного напряму; поступова зміна пріоритетних сфер та напрямів соціа
льного інвестування — передбачає поступову зміну сфер та напрямів, що були 

обрані як пріоритетні на початку періоду реалізації стратегічного напряму, про
тягом цього періоду);

4) за основним критерієм (критеріями) розподілу коштів на розвиток соці
альної інфраструктури (забезпечення першочергового розвитку пріоритетних 

сфер та напрямів соціального інвестування — передбачає попереднє виокрем
лення пріоритетних сфер та напрямів соціального інвестування та вкладення у 

ці сфери та напрями основної частини приросту обсягів соціальних видатків у 
плановому періоді (періодах) порівняно із звітним, а також коштів, вивільнених 

внаслідок оптимізації видатків на інші сфери соціального інвестування; забез
печення одночасного розвитку усіх сфер та напрямів соціального інвестування
-  передбачає рівномірне зростання обсягів та (або) якості соціальних послуг, 

що надаються усіма сферами та напрямами соціального інвестування, без попе

реднього виокремлення серед них найбільш пріоритетних; комбіноване фінан
сування -  передбачає досягнення певного рівня рівномірності зростання обсягів 
та (або) якості соціальних послуг, що надаються усіма сферами та напрямами 

соціального інвестування, з одночасним забезпеченням певної переваги тих 
сфер і напрямів, які наперед віднесено до найбільш пріоритетних з точки зору 

їх соціальної значущості; комбіноване фінансування з урахуванням капіталомі
сткості тих чи інших напрямів та сфер соціального інвестування -  передбачає 

досягнення певного рівня рівномірності зростання обсягів та (або) якості соціа
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льних послуг, що надаються усіма сферами та напрямами соціального інвесту

вання, з одночасним забезпеченням певної переваги тих сфер і напрямів, які 

наперед віднесено до найбільш пріоритетних з точки зору співвідношення їх 

соціальної значущості та потрібних обсягів інвестицій у їх розвиток);
5) за джерелами фінансування об’єктів соціальної інфраструктури (фінан

сування об’єктів соціальної інфраструктури виключно за рахунок власних дже
рел -  передбачає фінансування цих об’єктів повністю за рахунок доходів бю

джетів, що отримуються за рахунок внутрішніх джерел та субвенцій; фінансу
вання об’єктів соціальної інфраструктури із залученням позичкових джерел 

коштів -  передбачає часткове фінансування цих об’єктів за рахунок залучення 

органами місцевого самоуправління позичкових засобів, зокрема банківських 

кредитів та коштів від випуску облігацій);
6) за сталістю пропорції розподілу коштів на фінансування сфер та напря

мів соціального інвестування: (забезпечення постійної пропорції розподілу ко
штів на фінансування сфер та напрямів соціального інвестування -  передбачає, 

що частка видатків на фінансування кожної сфери та напряму соціального інве
стування у загальному обсязі соціальних видатків залишається незмінною про

тягом усього періоду реалізації стратегічного напряму; підтримування змінної 
пропорції розподілу коштів на фінансування сфер та напрямів соціального ін
вестування -  передбачає обґрунтовану зміну часток видатків на фінансування 

кожної сфери та напряму соціального інвестування (або, принаймні, деяких та
ких сфер та напрямів) у загальному обсязі соціальних видатків залишається не

змінною протягом усього періоду реалізації стратегічного напряму);
7) за розподілом коштів між окремими об’єктами соціального інвестуван

ня, що відносяться до однієї і тієї ж сфери такого інвестування усунення від

мінностей в якості соціальних послуг, що надаються, та умов їх надавання різ

ними об’єктами соціального інвестування, що відносяться до однієї і тієї ж 

сфери такого інвестування, -  передбачає здійснення розподілу коштів між цими 
об’єктами таким чином, щоб поступово усунути нерівномірність їх розвитку та, 

відповідно, зробити якість надаваних соціальних послуг різними об’єктами 
приблизно однаковою; збереження відмінностей в якості соціальних послуг, що 

надаються, та умов їх надавання різними об’єктами соціального інвестування);
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8) за головною метою зростання обсягів соціального інвестування тієї чи 
іншої сфери такого інвестування (розширення обсягів соціальних послуг, що 

надаються, без покращення якості цих послуг; покращення якості соціальних 
послуг, що надаються, без збільшення обсягів цих послуг; розширення обсягів 
соціальних послуг, що надаються, з одночасним покращенням якості цих пос
луг);

9) за величиною та (або) часткою капітальних витрат у загальній величині 
соціальних видатків (зростання величини та (або) частки капітальних витрат у 
загальній величині соціальних видатків у плановому періоді (періодах) порів

няно із базовим; забезпечення незмінності величини та (або) частки капіталь
них витрат у загальній величині соціальних видатків у плановому періоді (пері

одах) порівняно із базовим; зменшення величини та (або) частки капітальних 

витрат у загальній величині соціальних видатків у плановому періоді (періодах) 
порівняно із базовим).

Слід відзначити, що за кожним переліченим типом стратегічних напрямів 
соціального інвестування існує низка їх різновидів, що передбачає більший рі

вень деталізації відповідного типу напряму. Наприклад, зростання сукупних 
соціальних видатків може мати такі різновиди як: помірне та значне зростання, 
а також зростання інвестицій в усі сфери та об’єкти соціального інвестування та 
зростання інвестицій в окремі сфери та об’єкти.

Стосовно вибору певного типу стратегічного напряму соціального інвес
тування, яке здійснюється за рахунок коштів бюджетів територіальних громад, 
для кожної з перелічених ознак групування видів таких напрямів, то послідов
ність розроблення механізму цього вибору містить такі основні етапи:

1) виокремлення основних чинників, які впливають на вибір певного типу 

стратегічного напряму соціального інвестування за певною ознакою групуван
ня його видів;

2) здійснення оцінювання рівня кожного з обраних чинників та його пода
льшої якісної градації;

3) розгляд усіх можливих комбінацій градацій чинників, які впливають на 
вибір певного типу стратегічного напряму соціального інвестування за певною 
ознакою групування його видів;
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4) з ’ясування наслідків соціального інвестування у випадку обрання того 

чи іншого типу стратегічного напряму цього інвестування за кожною можливої 

комбінації градацій чинників;
5) для кожної комбінації градацій чинників, які впливають на вибір певно

го типу стратегічного напряму соціального інвестування за певною ознакою 

групування його видів, ставиться у відповідність той тип напряму, за якого за
безпечується найвищий рівень соціальної ефективності здійснюваних інвести

цій за умов об’єктивно існуючих обмежень на їх обсяги.
Складність вибору певного типу стратегічного напряму соціального інвес

тування, що здійснюється за рахунок коштів бюджетів територіальних громад, 

зумовлена, серед іншого, необхідністю враховувати при цьому значну кількість 
чинників, які прямо чи опосередковано впливають на результати такого вибору, 

а також тим, що деякі з цих чинників важко піддаються безпосередньому кіль
кісному оцінюванню. Загалом, чинники вибору стратегічного напряму соціаль

ного інвестування можуть бути поділені на чотири групи, а саме:
1. Чинники, що характеризують фінансові можливості органів місцевої 

влади здійснювати соціальне інвестування, зокрема: поточні обсяги надхо

дження коштів у місцевий бюджет, прогнозні обсяги таких надходжень у на
ступних періодах, частка соціальних інвестицій у структурі видатків місцевого 

бюджету, обсяги коштів, які отримує або може отримати місцевий бюджет у 
вигляді дотацій з Державного бюджету, обсяги коштів, які отримує або може 

отримати місцевий бюджет з інших джерел (зокрема, у вигляді позик), тощо.
2. Чинники, що обумовлюють потреби населення даної територіальної 

громади в соціальних інвестиціях, зокрема: загальна чисельність населення, що 
мешкає на території територіальної громади, вікова структура чисельності ме

шканців, стан здоров’я мешканців (у тому числі за віковими категоріями), рі

вень освіченості мешканців, рівень матеріального добробуту населення тощо.
3. Чинники, що характеризують рівень розвитку кожної сфери соціального 

інвестування (охорони здоров’я, освіти, культури тощо). Дані чинники, у свою 

чергу поділяються на дві підгрупи, а саме:
- чинники, що характеризують умови надання послуг об’єктами соціальної 

інфраструктури, зокрема: кількість об’єктів соціальної інфраструктури за кож

ною сферою, чисельність працівників у відповідних закладах, професійно-
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кваліфікаційний рівень цих працівників, технічний стан будівель та обладнан

ня, максимально можлива чисельність споживачів соціальних послуг, які мо
жуть бути обслуговані кожним об’єктом за певний проміжок часу, тощо;

- чинники, що характеризують якість надання послуг об’єктами соціальної 
інфраструктури, наприклад, для загальноосвітньої школи такими показниками 

можуть бути: сумарна успішність учнів загальноосвітніх шкіл регіону, що ви
значається сумою середніх балів, отриманих кожним учнем за підсумком нав
чального року, у розрахунку на 1 млн. грн. соціальних інвестицій на функціо

нування цих шкіл; чисельність учнів -  випускників шкіл регіону, що отримали 
протягом року на ЗНО бали, що є не меншими за мінімально необхідні, у роз

рахунку на 1 млн. грн. соціальних інвестицій на функціонування даних об’єктів 
соціальної інфраструктури; чисельність учнів -  випускників шкіл, що отримали 

протягом року на ЗНО бали, що є не меншими за мінімально необхідні, у роз
рахунку на 1 млн. грн. соціальних інвестицій на функціонування даних об’єктів 
соціальної інфраструктури;

4. Чинники, що справляють вплив на соціально-економічну ефективність 

заходів із вкладення соціальних інвестицій у певну сферу (напрямок), зокрема: 
рівень соціальної значущості певної сфери (напрямку) соціального інвестуван
ня, ступінь капіталомісткості певної сфери (напрямку), співвідношення між по
точними та капітальними соціальними видатками тощо.

Як вже зазначалося вище, у процесі вибору стратегічного напряму соціа
льного інвестування важливе значення має оцінювання рівня чинників такого 

вибору. При цьому, бажаним є здійснення кількісного вимірювання такого рів
ня, що потребує застосування відповідних формалізованих показників. Якщо 

зосередитися на чинниках вибору типів стратегічних напрямів соціального ін
вестування, групування яких було проведено вище, то можна дійти висновку 
про те, що рівень чинників перших двох груп, а також четвертої групи достат

ньо адекватно можна відобразити за допомогою відповідних показників. Стосо

вно чинників третьої групи (тобто чинників, що характеризують рівень розвит
ку кожної сфери соціального інвестування), то вони, загалом, теж можуть бути 

кількісно вимірювані (особливо чинники першої підгрупи), однак, розроблення 
стратегічного напряму соціального інвестування повинно базуватися на відомо
стях не лише про рівень кожного з цих чинників, а й про загальний рівень роз
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витку кожної сфери соціального інвестування на території даної громади. Та

ким чином, постає завдання здійснення інтегрального оцінювання даного рівня 

шляхом поєднання відповідних окремих показників-чинників в одному компле

ксному показнику, що може бути здійснено трьома шляхами.
Перший підхід до побудови комплексного показника оцінювання рівня ро

звитку певної сфери соціального інвестування передбачає взяття за основу час
ткових показників, що описують чинники, які характеризують умови надання 

послуг об’єктами соціальної інфраструктури. Тоді комплексний показник оці

нювання рівня розвитку певної сфери соціального інвестування матиме такий 

загальний вигляд:

0 )
І=1 11 уеі

де /  у - комплексний показник оцінювання рівня розвитку певної сфери соціа

льного інвестування, що базується на часткових показниках, які описують чин
ники, що характеризують умови надання послуг об’єктами соціальної інфра

структури, частка одиниці; п - кількість відповідних значень часткових показ-
П

ників; а  і - значущість і-того часткового показника ( £  «,• = 1), частка одиниці;
/=1

Пуфі - фактичне значення /-того часткового показника-чинника, що характери

зує умови надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури, у відповідних 

одиницях виміру; П уеі - еталонне значення /-того часткового показника-

чинника, що характеризує умови надання послуг об’єктами соціальної інфра

структури, у відповідних одиницях виміру.
За таких умов, чим більше значення показника (1) наближається до одини

ці, тим більш високим є рівень розвитку певної сфери соціального інвестування 

за наявними умовами надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури.

Другий підхід до побудови комплексного показника оцінювання рівня ро

звитку певної сфери соціального інвестування передбачає взяття за основу час
ткових показників, що описують чинники, які характеризують якість надання 
послуг об’єктами соціальної інфраструктури. Тоді комплексний показник оці
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нювання рівня розвитку певної сфери соціального інвестування матиме такий 
загальний вигляд:

(2)
г=1 пеі

де І„ - комплексний показник оцінювання рівня розвитку певної сфери соціа

льного інвестування, що базується на часткових показниках, які описують чин
ники, що характеризують якість надання послуг об’єктами соціальної інфра
структури, частка одиниці; т - кількість відповідних значень часткових показ-

т
ників; р і - значущість /-того часткового показника ( = ! ) >  частка одиниці;

і=1

Ппфі " фактичне значення /-того часткового показника-чинника, що характери

зує якість надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури, у відповідних 
одиницях виміру;

П Пеі " еталонне значення /-того часткового показника-чинника, що характери

зує якість надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури, у відповідних 
одиницях виміру.

За таких умов, чим більше значення показника (2) наближається до одини
ці, тим більш високим є рівень розвитку певної сфери соціального інвестування 
за наявною якістю надання послуг об’єктами соціальної інфраструктури.

Недоліком описаних підходів до інтегрального оцінювання рівня розвитку 
певної сфери соціального інвестування є складність обгрунтованого встанов
лення коефіцієнтів значущості часткових показників-чинників. Окрім того, ви

никає питання про те, який з двох наведених вище показників більш повно ха
рактеризує рівень розвитку соціальної сфери.

Третій підхід до комплексного оцінювання рівня розвитку певної сфери 
соціального інвестування, що деякою мірою позбавлений цих недоліків, перед

бачає попереднє встановлення такого обсягу соціальних інвестицій, за якого 

забезпечується дотримання еталонних значень показників-чинників, що харак
теризують як умови, так і якість послуг, які надаються відповідними об’єктами 

соціального інвестування. У цьому випадку комплексний показник оцінювання 

рівня розвитку певної сфери соціального інвестування матиме такий загальний 
вигляд:
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І р = І ф ' 1 Є' (3)

де І р - комплексний показник оцінювання рівня розвитку певної сфери соціа

льного інвестування, що базується на показниках обсягів соціальних інвестицій 

у дану сферу, частка одиниці; Іф - фактичний обсяг соціальних інвестицій,

вкладений у дану сферу соціального інвестування у звітному періоді (році), 

грн.; І  е - обсяг соціальних інвестицій, за якого забезпечується дотримання ета

лонних значень показників-чинників, що характеризують як умови, так і якість 

послуг, які надаються відповідними об’єктами соціального інвестування, грн.

Саме третій підхід до оцінювання рівня розвитку певної сфери соціального 

інвестування, що здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної гро
мади, за умови належної конкретизації та формалізації (з урахуванням специфі

ки відповідних об’єктів соціальної сфери) може забезпечити найбільш обгрун

товане кількісне вимірювання цього рівня.
IV. Висновки. Термін «стратегія соціального інвестування» можна розг

лядати, принаймні, з двох позицій, а саме: як довгостроковий план розподілу 
цих інвестицій між окремими об’єктами соціальної інфраструктури регіону та 

як набір орієнтирів, якими послуговуватимуться розробники видаткової части

ни місцевих бюджетів у процесі формування плану розподілу соціальних інвес

тицій.
Доцільно виокремити види стратегій соціального інвестування, яке здійс

нюється за рахунок коштів бюджетів територіальних громад, за такими ознака
ми: за загальною динамікою сукупних соціальних видатків; за пріоритетністю 

сфер та напрямів соціального інвестування; за сталістю обраних пріоритетними 

сфер та напрямів соціального інвестування; за основним критерієм (критеріями) 

розподілу коштів на розвиток соціальної інфраструктури; за джерелами фінан
сування об’єктів соціальної інфраструктури; за сталістю пропорції розподілу 

коштів на фінансування сфер та напрямів соціального інвестування; за розподі

лом коштів між окремими об’єктами соціального інвестування, що відносяться 

до однієї і тієї ж сфери такого інвестування; за головною метою зростання об
сягів соціального інвестування; за величиною та (або) часткою капітальних ви

трат у загальній величині соціальних видатків.
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Чинники вибору портфелю стратегій соціального інвестування, що здійс
нюється за рахунок коштів бюджетів територіальних громад, можуть бути по

ділені на чотири групи: чинники, що характеризують фінансові можливості ор
ганів місцевої влади здійснювати соціальне інвестування; чинники, що обумов
люють потреби населення даної територіальної громади в соціальних інвести
ціях; чинники, що характеризують рівень розвитку кожної сфери соціального 
інвестування; чинники, що справляють вплив на соціально-економічну ефекти

вність заходів із вкладення соціальних інвестицій у певну сферу (напрямок).

Подальші дослідження проблеми вдосконалення методичних засад розро
блення стратегії соціального інвестування, що здійснюється за рахунок коштів 

бюджетів територіальних громад, потребує створення формалізованого підходу 
до оцінювання рівня чинників, що справляють вплив на процес такого форму
вання.
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